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Gå till arbetet eller stanna hemma? 
Betydelsefulla faktorer för sjuknärvaro  

 
Madeleine Halvarsson 

 
 

Tidigare forskning om sjuknärvaro har pekat på både inre personlighets-
egenskaper och yttre arbetsrelaterade faktorer som betydelsefulla för 
fenomenet. Syftet med föreliggande enkätstudie, genomförd på tre 
arbetsplatser i Mellansverige (N = 76), var att undersöka sjuknärvarons 
samband med villkorlig självkänsla, baserad på prestationer eller 
relationer, samt med olika yttre faktorer. Även sjukfrånvaro, som visat 
sig vara nära knuten till sjuknärvaro, samt självskattad hälsa, beaktades. 
Resultatet visade att sjuknärvaro inte var relaterad till någon typ av 
villkorlig självkänsla och av yttre faktorer var det endast upplevelsen av 
arbetsplatsen som en viktig social funktion som visade ett signifikant 
samband med sjuknärvaro. Låg självskattad hälsa däremot var relaterad 
till sjuknärvaro samt prestationsbaserad självkänsla. Framtida forskning 
bör vidare undersöka den villkorliga självkänslans relation till sjuk-
närvaro. 
 
Key words: sickness presenteeism, contingent self-esteem, work factors. 

 
 

Inledning 
 
Sjuknärvaro 
 
Intresset för att studera sjuknärvaro ökar alltmer (Aronsson & Gustafsson, 2005). Begreppet 
sjuknärvaro syftar till fenomenet att människor går till arbetet trots att de mår så fysiskt 
och/eller psykiskt dåligt att det skulle vara mer fördelaktigt för deras hälsa att stanna hemma 
från arbetet. Sjukfrånvaron minskar till priset av att sjuknärvaron ökar (Aronsson & 
Gustafsson, 2002). Det finns forskningsresultat som indikerar att sjuknärvaro skulle vara 
relaterad till en ökad risk för ohälsa (Aronsson & Gustafsson, 2005). Detta eftersom närvaro 
på arbetet vid ohälsa minskar möjligheterna för individen att återhämta sig. Detta är dock 
antaganden som inte kan hänföras till några större studier, utan grundas på mer allmän 
kunskap. I en undersökning utförd 1997 av Statistiska Centralbyrån (SCB) visade det sig att 
en tredjedel av de 3801 som tillfrågats hade gått till arbetet två eller fler gånger under det 
senaste året trots att de upplevt att det hade varit bättre för deras hälsa att sjukanmäla sig och 
stanna hemma (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000). Då det i denna undersökning togs 
hänsyn till olika yrkeskategorier framkom det att sjuknärvaro är vanligast inom vård och 
skola, hos yrkeskategorier som sjuksköterskor och lärare. En tolkning av detta var att dessa 
anställda som arbetar med människor är mer benägna att sjuknärvara då deras arbete handlar 
om omvårdnad, undervisning och andra uppgifter som har till uppgift att möta människors 
behov. Det har länge funnits en medvetenhet kring sjukfrånvaro, men bortom detta fenomen 
har organisationer nu börjat få upp ögonen för sjuknärvaro, eftersom en sjuk anställd arbetar 
mindre produktivt än en frisk (Caverley, Cunningham & MacGregor, 2007). Sjuknärvaro är 
således en företeelse som ger påverkan på individnivå och samhällsnivå.   
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Flera studier har undersökt vilka faktorer som kan tänkas vara relaterade till sjuknärvaro 
(Aronsson & Gustafsson, 2002; Caverley et al., 2007; Grinyer & Singleton, 2000). Dessa 
studier pekar på att såväl inre faktorer, som olika personlighetsmässiga drag, som yttre 
faktorer, exempelvis krav och ekonomisk situation, kan ha ett samband med individens 
benägenhet att sjuknärvara. Detta indikerar att sjuknärvaro är ett komplext fenomen som bör 
vara föremål för vidare undersökningar. Betydelsen av just inre faktorer när det gäller 
människans beteende i kontexten arbete är något som skulle kunna vara relaterat till 
sjuknärvaro.     
 
 
Inre faktorer relaterade till sjuknärvaro 
 

Självkänsla. Självkänsla handlar om hur vi värderar och accepterar oss själva (Johnson, 
2003). Hur en individ ser på sig själv påverkas av personens egna tankar, erfarenheter, känslor 
och emotioner (Alavi & Askaripur, 2003). Johnson (2003) har delat självkänslan i olika delar, 
en inre och en yttre.  Den inre självkänslan kan sägas vara den emotionellt baserade aspekten 
av självkänsla. Ett barn som får uppleva ovillkorlig kärlek och trygghet kan senare i livet 
använda detta som ett skydd då svårigheter kommer. Kännetecknande för en hög inre 
självkänsla är bland annat en förmåga att fritt kunna uttrycka sina känslor, en positiv grundsyn 
på livet och integritet. Låg inre självkänsla kännetecknas å andra sidan av en benägenhet att 
försöka vara till lags för att vinna andras uppskattning och acceptans.  

Den yttre självkänslan kan sägas vara den typ av självkänsla som skaffas av individen 
själv. Till skillnad från den inre självkänslan som fås genom att vi duger som vi är, fås den 
yttre självkänslan genom hur vi beter oss. Hög yttre självkänsla kommer i uttryck exempelvis 
genom att personen ställer höga krav på sig själv, tar ansvar eller alltid gör sitt bästa. En 
person med hög yttre självkänsla är ofta aktiv och söker utmaningar, men hur denna strävan 
gestaltar sig beror på hur hög den inre självkänslan är (Johnson, 2003). Men alla strävar inte 
efter att kompensera en bristande självkärlek med duktighet. En del har starkare behov att 
känna sig accepterade i relationer (Johnson & Blom, 2007). Då den inre självkänslan har sitt 
ursprung i upplevelsen av tillfredsställelse och trygghet under tidiga barndomen skaffas den 
yttre självkänslan av individen själv genom handlingar som ger feedback från omgivningen 
(Johnson, 2003). Beroende på hur viktig den yttre självkänslan är för individen är denne mer 
eller mindre sårbar för hot mot denna yttre bekräftelse. Denna yttre självkänsla, kopplad till 
sårbarhet, kallas villkorlig självkänsla.  

 
Villkorlig självkänsla. Människor hämtar till största delen självbekräftelse från två 

områden i livet; arbete och prestationer eller nära relationer (Johnson, 2003). Både personer 
med låg eller hög så kallad bassjälvkänsla, ett annat ord för inre självkänsla, söker 
självbekräftelse från dessa områden men detta sökande har större betydelse för individen med 
låg bassjälvkänsla. Självkänslan fokuseras på vissa behov och värden och misslyckanden 
inom dessa områden blir ett hot mot individens självvärde. Dåliga betyg på en tenta för en 
person som hängt upp sin självkänsla på skolprestationer upplevs som ett större misslyckande 
än för en person som huvudsakligen hängt upp sin självkänsla på sitt utseende. Den villkorliga 
självkänslan har föreslagits vara av två typer, prestationsbaserad självkänsla och 
relationsbaserad självkänsla, vilka leder till två olika slags sårbarhet (Johnson & Blom, 2007).  

 
Prestationsbaserad självkänsla. Prestationsbaserad självkänsla kännetecknas av ett inre 

behov av att vara perfekt och krav på att lyckas bättre än andra för att upphöja sig själv 
(Johnson & Blom, 2007) vilket leder till att misslyckanden och kritik upplevs som ett hot. 
Typ A-människor som har ett tidspressat och ambitiöst beteende (Johnson, 2003) har ofta 
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prestationsbaserad självkänsla varför de ofta driver sig hårt i karriären och överskrider sina 
begränsningar. Denna typ av beteende uppstår i regel om individen upplever att hela 
självvärdet är beroende av prestationer och detta kan leda till ohälsa i form av högt blodtryck 
och hjärtinfarkter. En ytterst självkritisk attityd hos dessa personer gör att deras prestationer 
aldrig räcker till för dem själva vilket leder till en ond cirkel, överpresterande och depression.  

 
Relationsbaserad självkänsla. Människor med bristande bassjälvkänsla som söker 

emotionell bekräftelse i nära relationer för att känna sig värdefulla har en relationsbaserad 
självkänsla (Johnson & Blom, 2007). Dessa personer, behöver ständigt tecken från andra att 
de är omtyckta. De läser lätt in signaler av avvisande från andra människor och trycker ner 
sina egna behov för att vara andra till lags. De har svårt att hävda sig och säga nej till krav och 
påtryckningar. 

 
Villkorlig självkänsla och sjuknärvaro. Arbetet är en av platserna där individer söker 

relationsbaserad och prestationsbaserad bekräftelse (Johnson, 2003). Av detta följer att för en 
individ med behov av prestationsbaserad självkänsla kan arbetsplatsen vara en arena för hårt 
arbete och ständigt tävlande mot arbetskollegor. Individen är sårbar på så sätt att exempelvis 
negativ kritik från chefen kan slå hårt mot personens självvärde. Den ständiga ambitionen att 
visa sig duktig och göra karriär kan leda till att frånvaro från arbetet på grund av psykisk 
och/eller fysisk ohälsa blir ett hinder för att nå dessa mål. Alternativet blir således att trots 
ohälsa gå till arbetet och vara sjuknärvarande.  

För emotionellt beroende individer bör exempelvis relationer till arbetskollegor utgöra en 
sårbarhet. Dessa individer kan ha svårt att säga nej när de blir tillfrågade om att utföra vissa 
arbetsuppgifter och har därför lätt att ta på sig för mycket arbete. Negativa signaler från chefer 
och kollegor kan göra individen osäker som därför strävar efter att vara en så god anställd och 
kollega som möjligt. En eventuell frånvaro från arbetet skulle kunna innebära att individen 
upplever sig vara en belastning för sina kollegor och undviker således att vara borta. Individen 
kanske också upplever att frånvaro från arbetet och därmed frånvaro från arbetskamrater 
skulle kunna leda till att denne riskerar att hamna utanför gemenskapen. Dessa sårbarheter 
samt yttre faktorer bör således kunna kopplas till sjuknärvaro.      
 
  
Yttre faktorer relaterade till sjuknärvaro 
 
Det finns flera yttre faktorer som har visat sig vara relaterade till sjuknärvaro. Individens 
upplevelse av sin arbetssituation ger påverkan på såväl sjuknärvaro som sjukfrånvaro.  
Arbetsplatsen kan för vissa vara en tillgång att klara av arbetet, eller i den andra änden vara en 
börda som genomsyrar hela livet (Dew, Keefe & Small, 2005).  

 
Arbetsbörda. Att uppleva tidspress på arbetet kan ha att göra med benägenheten att gå till 

arbetet trots sjukdom (Aronsson & Gustafsson, 2005). Om individen upplever sig ha så 
mycket arbete att han eller hon måste jobba över, hoppa över lunchen för att arbeta eller ta 
med sig arbete hem kan detta ha påverkan på individens eventuella sjuknärvaro. Då individen 
redan har mycket att göra skulle frånvaro från arbetet kunna göra att de arbetsuppgifter som 
var tänkta att hinnas med inte blir gjorda. Hög arbetsbörda har visat sig ha påverkan på 
stressrelaterade symptom på ohälsa (Pousette & Johansson Hanse, 2002). En individ som 
upplever arbetsbelastning kanske inte har möjlighet att justera denna börda genom att dra ner 
på arbetstakten eftersom denne då kanske inte hinner med sina arbetsuppgifter. Det finns 
därmed en risk att denna höga arbetsbörda leder till överansträngning.  
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Resurser. Det finns indikationer på att anställdas upplevelser av rättigheter och tillgängliga 
resurser för att kunna utföra arbetet väl kan vara relaterade till benägenheten att sjuknärvara 
(Dew et al., 2005). Individens upplevelser av tillgängliga resurser kan därför ses som en 
aspekt som bör undersökas när det gäller sjuknärvaro (Aronsson & Gustafsson, 2005). 
Upplever sig individen inte ha tillgång till resurser för att arbetet ska kunna utföras på ett 
tillfredsställande sätt kan detta ha påverkan på arbetsrelaterad stress. Det har visat sig att 
anställda i vårdande yrken, som äldrevård och förskolor många gånger tvingas arbeta under 
förhållanden där resurserna inte är tillräckliga (Pousette & Johansson Hanse, 2002). Detta att 
inte ha de resurser som krävs att kunna tillgodose de behov som krävs har visat sig leda till 
hög arbetsbörda och stressymptom.    

 
Ersättbarhet. Graden av ersättbarhet har visat sig ha påverkan på sjuknärvaro (Aronsson et 

al., 2000; Aronsson & Gustafsson, 2005). Resultat har visat på att ju mindre möjligheten är att 
individen kan bli ersatt vid frånvaro från arbetet, desto högre är dennes benägenhet att 
sjuknärvara. Låga möjligheter för ersättbarhet kan exempelvis ha att göra med nedbantade 
organisationer och arbetsplatser. Att frånvaro från arbetet påverkar individen själv, arbets-
kamrater eller en tredje part, som klienter eller elever, kan göra att personen i högre grad 
sjuknärvarar (Johansson & Lundberg, 2004). Ersättbarhet kan sägas vara associerad till 
organisationsstrukturer, som exempelvis underbemanning (Aronsson & Gustafsson, 2005). 
Samma gäller arbetsbörda och resurser. Såväl ersättbarhet, arbetsbörda och resurser verkar 
vara relaterade till sjuknärvaro.  

 
Social funktion. Såväl sociala som ekonomiska faktorer har uppgetts vara starkt knutna till 

individens benägenhet att sjuknärvara (Dew et al., 2005). En yttre faktor som skulle kunna 
vara kopplad till exempelvis relationsbaserad självkänsla är att personen upplever arbetet som 
en viktig social funktion. Det skulle kunna tänkas att personer med hög grad av 
relationsbaserad självkänsla ser arbetet som en plats där dessa för självvärdet viktiga behoven 
kan bli tillfredsställda. Därmed skulle det kunna vara så att personer som upplever att 
arbetsplatsen fyller en viktig social funktion därför har en högre benägenhet att sjuknärvara än 
individer som inte ser arbetet på detta sätt. I en undersökning av Grinyer och Singleton (2000) 
rapporterade respondenterna en faktor som sades påverka beslut att sjuknärvara eller ej. Detta 
var vilka konsekvenser flera dagars frånvaro kunde få för relationerna till arbetskollegor. De 
var rädda att de svek kollegorna om de var frånvarande. Även Aronsson och Gustafsson 
(2005) fann antydan att personer med oförmågan att säga nej till andras krav sjuknärvarade 
oftare än andra.  Det verkar därför finnas anledning att ta med sociala aspekter vid under-
sökning av sjuknärvaro. 

 
Motstridiga krav. Motstridigheter som oklara mål kan förklara en del av den arbets-

relaterade stress som kan upplevas på en arbetsplats (Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007). 
Att ha motstridiga krav ställda på sig i sitt arbete har visat sig vara starkt relaterat till 
sjuknärvaro (Aronsson & Gustafsson, 2005). Motstridiga krav kan exempelvis bestå av att 
den anställde ska prestera väl både kvalitativt och kvantitativt. Att känna krav på sig att både 
prestera bra och mycket kan verka motstridigt för individen och har alltså visat sig vara knutet 
till sjuknärvaro. En arbetssituation kombinerad av låg kontroll och höga krav har exempelvis 
visat sig vara skadligt för den mentala hälsan (Sanderson & Andrews, 2006). 

 
Kontroll. Låg kontroll över arbetstakt har kunnat påvisa en ökad risk för stress i arbetet 

(Sanderson & Andrews, 2006). Att själv ha möjlighet att bestämma över sin arbetstakt har 
därför visat sig vara stresslindrande och hälsofrämjande (Aronsson & Gustafsson, 2005). Att 
kunna anpassa arbetstakten efter det aktuella hälsotillståndet är något som kännetecknar hög 
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kontroll. Beroende på arbetsplats och anställning kan det finnas olika möjligheter till att korta 
arbetsdagen eller arbeta i en långsammare takt. Personer som har hög kontroll har också låg 
grad av sjuknärvaro vilket kan ha olika orsaker. Dels skulle det kunna vara så att personer 
med lite kontroll har mindre betalt och därmed är mer ekonomiskt beroende av den lön de får. 
Denna hypotes försvagas dock av faktumet att effekten kvarstått efter kontroll av ekonomisk 
situation. En annan orsak skulle kunna vara att personer med större möjlighet att bestämma är 
friskare och därför har mindre behov och möjligheter till att sjuknärvara. Även här kvarstår 
dock förhållandet efter kontroll av hälsotillstånd. Kontroll över arbetstakt har även visat sig 
vara starkt knutet till sjukfrånvaro (Väänänen et al., 2003). 

 
Ekonomi. Tidigare forskning har pekat på att en individs ekonomiska situation har 

påverkan på dennes sjuknärvaro (Aronsson et al., 2000; Aronsson & Gustafsson, 2005; 
Johansson & Lundberg, 2004). Individer med låg inkomst har visat sig i större grad vara 
benägna att sjuknärvara (Aronsson et al., 2000). Att ha svårigheter i att betala löpande utgifter 
såsom hyra och andra räkningar ökar risken för att personen ska gå till arbetet trots sjukdom. 
En eller flera dagars frånvaro från arbetet leder till minskade inkomster vilket blir mer 
kännbart för individer som är låginkomsttagare. Låg inkomst och hög sjuknärvaro är även 
relaterat till hög sjukfrånvaro. Ett undantag har dock visat sig när det gäller läkare (Aronsson 
& Gustafsson, 2002). Denna yrkeskategori uppvisar både hög lön och hög sjuknärvaro.  

 
Sjukfrånvaro. Aronsson et al. (2000) har funnit att hög sjuknärvaro är signifikant kopplat 

till hög sjukfrånvaro. Individer som har hög sjuknärvaro har ofta även hög sjukfrånvaro. 
Sjukfrånvaro benämns som den andel betald arbetstid som individen inte är närvarande på 
arbetet. Frånvaro från arbete är ett arbetsrelaterat problem som sätter spår i såväl produktion 
som kostnader för sjukförsäkringar (Head et al., 2007). Sjukfrånvaro, som är relaterat till 
hälsa, har även kopplats till andra fysiska och psykosociala faktorer som koncentrations-
svårigheter (Roelen, van der Pol, Koopmans & Groothoff, 2006). Således är det av intresse att 
studera sjukfrånvaro relaterad till inre faktorer som villkorlig självkänsla och yttre faktorer.  

 
Självskattad hälsa. Människor som rapporterat trötthet och orolighet har uppvisat såväl 

högre sjuknärvaro som högre sjukfrånvaro (Aronsson & Svensson, 1997) jämfört med 
individer som uppger sig vara relativt pigga. I 2002 års studie av Aronsson och Gustafsson 
framgick att de deltagare som uppgivit att de hade varierande eller dålig hälsa hade 
sjuknärvarat fler gånger än de som ansåg sig vara friskare. De individer som uppger en sämre 
självskattad hälsa är sannolikt sjukare än individer med god självskattad hälsa och har därför 
större möjligheter att sjuknärvara. Tidigare studier har också gett indikationer på ett samband 
mellan behovet av villkorlig självkänsla och mental och fysisk ohälsa (Crocker, 2002).  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Aronsson och Gustafsson (2002) fann att individers bristande förmåga att säga nej och sätta 
gränser för omgivningens krav, enligt Johnson och Blom (2007) en del av relationsbaserad 
självkänsla, var relaterad till sjuknärvaro. Dock antyddes det i Aronsson och Gustafssons 
tolkning att det handlade om prestationsbaserad självkänsla. För att vidare utreda denna 
oklarhet ämnade denna studie undersöka vilken av dessa väsentligen olika typer av villkorlig 
självkänsla som var mer relaterad till sjuknärvaro. Vidare syften var att se huruvida inre 
personlighetsfaktorer eller yttre livsfaktorer var mer länkade med sjuknärvaro och 
sjukfrånvaro och självskattad hälsa. Frågeställningarna var: Finns det något samband mellan 
prestationsbaserad och relationsbaserad självkänsla och sjuknärvaro/sjukfrånvaro? Finns det 



 6

något samband mellan yttre faktorer och sjuknärvaro/sjukfrånvaro?  Finns det samband 
mellan självskattad hälsa och villkorlig självkänsla eller självskattad hälsa och sjuknärvaro? 
Hypoteserna som ställdes var:  
1. Det finns ett positivt samband mellan relations- och/eller prestationsbaserad självkänsla och  
    sjuknärvaro/frånvaro. 
2. Det finns positiva eller negativa samband mellan en eller flera yttre faktorer och  
     sjuknärvaro/frånvaro. 
3. Det finns ett samband mellan hög grad av relations- och/eller prestationsbaserad självkänsla  
    och dålig självskattad hälsa. 

 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i undersökningen bestod av individer från tre olika arbetsplatser i Mellansverige. 
Arbetsplatserna bestod av en låg- och mellanstadieskola, en livsmedelsbutik och ett kontor. 
Dessa valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. På skolan delades 74 enkäter ut, i 
livsmedelsbutiken 36 och på kontoret 34, alltså sammanlagt 144 enkäter. Av de utdelade 
enkäterna returnerades totalt 49 (66.2%) från skolan, 14 (38.9%) från livsmedelsbutiken och 
18 (52.9%) från kontoret, därmed returnerades totalt 81 enkäter. Internt bortfall förekom på 
några frågor. Totalt hade 16 deltagare valt att inte svara på alla frågor samt att fyra av 
deltagarna besvarat vissa frågor genom att fylla i fler än ett av svarsalternativen. Sex deltagare 
hade vid någon av frågorna lämnat kommentarer, dessa svarsalternativ uteslöts därmed. Två 
deltagare hade besvarat en fråga genom att sätta kryss mellan svarsalternativen, även dessa 
svar uteslöts. Ytterligare internt bortfall bestod av fem enkäter då frågeställningen angående 
den beroende variabeln sjuknärvaro av två deltagare besvarats på ett sätt att dessa svar inte var 
tillförlitliga att använda i efterföljande analyser. Tre enkäter hade besvarats kategoriskt och 
även dessa uteslöts ur analyserna. 

Efter uteslutning av de fem enkäterna återstod 76 enkäter. Av de deltagande var 63 stycken 
kvinnor och 13 män. Deltagarnas ålder varierade mellan 19 och 65 år (M = 44.2, SD = 13.5). 
Andel deltagare som avslutat respektive utbildning var 7 för grundskola, 29 för gymnasium 
och 39 för universitet/högskola. En deltagare hade ej besvarat frågan. Antal arbetade år på 
arbetsplatsen i genomsnitt var 8.4 och antalet arbetade timmar per vecka i genomsnitt 36.7. 
Ingen statistik för de enskilda arbetsplatserna beräknades då en uppdelning skulle resultera i 
relativt små grupper samt att efterföljande analyser ämnade generera generell kunskap 
intressanta för alla yrkeskategorier. 

 
  

Material 
 
Materialet bestod av en enkät innehållande 40 frågor och påståenden. De inledande frågorna 
behandlade deltagarnas kön, ålder, högsta avslutade utbildning, antal arbetade år på arbets-
platsen samt ungefärligt antal arbetande timmar på arbetsplatsen per vecka. Därefter följde 
frågor gällande yttre omgivningsfaktorer och inre, personlighetsmässiga faktorer.  

Sjuknärvaro. För att undersöka huruvida deltagarna sjuknärvarat eller ej under de senaste 
tolv månaderna ställdes frågan: ”Har det hänt under de senaste 12 månaderna att Du gått till 
arbetet fastän du mått så fysiskt och/eller psykiskt dåligt att du egentligen borde ha sjukanmält 
dig och stannat hemma?”, hämtad från Aronsson & Gustafsson (2005). Svarsalternativen var 
”Nej, aldrig”, ”Ja, ett par gånger”, ”Ja, 3-5 gånger” samt ”Ja, mer än fem gånger”. Denna 
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fråga föregicks av en fråga om deltagarna mått fysiskt och/eller psykiskt dåligt någon gång 
under de senaste 12 månaderna, detta för att gallra bort de som inte var relevanta för denna 
fråga. Därefter följde ett antal frågor modifierade från Aronsson & Gustafsson (2005) som 
berörde faktorer som antas kunna predicera sjuknärvaro.  

Arbetsbörda. För att mäta ”arbetsbörda” ställdes frågan ”Har du så mycket arbete att du är 
pressad att avstå från lunch, arbeta över, fortsätta hemma?” Svarsalternativen var ”Aldrig”, 
”Sällan”, ”Ofta” samt ”Mycket ofta”.  

Ersättbarhet. ”Ersättbarhet” mättes med frågan ”Om Du varit borta från arbetet upp till en 
vecka, har du haft mycket att ta igen när du kommit tillbaka?” där svarsalternativen var 
”Aldrig”, ”Sällan”, ”Ofta” och ”Ständigt”.  

Motstridiga krav. För att mäta deltagarna upplevelser av krav ställdes frågan ”Har Du 
motstridiga krav ställda på dig på ditt arbete?”. Svarsalternativen att välja mellan var ”Inte 
alls”, ”I mindre grad”, ”I hög grad” samt ”I mycket hög grad”.  

Resurser. För att mäta deltagarnas upplevelser av eventuella förekomster av resurser på 
arbetet ställdes frågan ”Finns det tillräckliga resurser tillgängliga på ditt arbete för att Du ska 
kunna utföra dina arbetsuppgifter väl?”. Här var svarsalternativen ”Inte alls”, ”Rätt lite”, ”Rätt 
mycket” och ”I mycket hög grad”.  

Ekonomi. Deltagarnas upplevelser av sin ekonomiska situation mättes med frågan ”Har Du 
under de senaste 12 månaderna haft svårigheter i att betala de löpande utgifterna (t ex hyra, 
mat och räkningar)?” där svarsalternativen var ”Ingen gång alls”, ”Ett fåtal gånger”, ”Rätt 
många gånger” samt ”Varje månad”.  

Kontroll. För att mäta i hur hög grad deltagarna upplever sig ha kontroll över sitt 
arbetstempo ställdes frågan ”Har du möjligheter att själv bestämma över din arbetstakt?”. 
Svarsalternativen var ”Inga alls”, ”Rätt små”, ”Rätt stora” och ”Mycket stora”.  

Social funktion. Utöver de modifierade frågorna från Aronsson & Gustafsson (2005) lades 
en ytterligare variabel till. Även denna ansågs vara en eventuell yttre faktor relaterad till 
sjuknärvaro. Frågan formulerades som ”Upplever Du att arbetsplatsen fyller en viktig social 
funktion för dig?”. Här var svarsalternativen ”Inte alls”, ”I viss grad”, ”I hög grad” samt ”I 
väldigt hög grad”. Detta för att undersöka huruvida arbetet är en bidragande faktor i det 
sociala livet. 

Sjukfrånvaro. Ytterligare en variabel utöver frågorna från Aronsson & Gustafsson (2005) 
konstruerades. Denna handlade om deltagarnas sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna 
och formulerades enligt följande; ”Har det hänt under de senaste 12 månaderna att Du stannat 
hemma från jobbet på grund av att du mått fysiskt/psykiskt dåligt?”. Deltagarna hade 
möjlighet att välja mellan ”Nej, aldrig”, ”Ja, ett par gånger”, ”Ja, 3-5 gånger” samt ”Ja, mer 
än fem gånger”. Efter dessa frågor följde frågor om villkorlig självkänsla och en mätning av 
självskattad hälsa. 

Relationsbaserad och prestationsbaserad självkänsla. Relationsbaserad och prestations-
baserad självkänsla mättes genom 24 påståenden hämtade från två skalor utformade och 
validerade av Johnson och Blom (2007). Tretton påståenden mätte relationsbaserad 
självkänsla (till exempel ”När jag får kärlek och stöd av andra gillar jag mig själv mycket 
mer” eller ”Jag trycker ofta ner mina egna behov och känslor för att andra skall må bra”). 
Cronbach’s alpha för relationsbaserad självkänsla var .88. Elva påståenden handlade om 
prestationsbaserad självkänsla (exempelvis ”Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde 
genom att vara duktig” eller ”Jag upplever andras framgångar lite som ett hot”). Cronbach’s 
alpha för prestationsbaserad självkänsla var .90. Svarsalternativen i båda skalorna bestod av 
en femgradig Likert-skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer precis).  

Självskattad hälsa. Frågan för att mäta hälsa var modifierad från Aronsson & Gustafsson 
(2005) och formulerades som: ”Hur skulle Du skatta din hälsa rent allmänt under de senaste 
12 månaderna?”. Svaren mättes med en fyrgradig skala med svarsalternativen ”Dålig”, 
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”Varierande”, ”God” och ”Mycket god”. Att denna fråga lades sist syftade till att undvika att 
deltagarna skulle göra jämförelser mellan sin självskattade hälsa och tidigare svar i enkäten.  

Ytterligare en variabel skapades genom att medelvärdet av de yttre arbetsfaktorerna 
arbetsbörda, ersättbarhet, motstridiga krav, resurser, ekonomi, kontroll och social funktion 
lades ihop. Denna variabel kallades sedan totalindex. 
 
 
Procedur 
 
De tre arbetsplatserna kontaktades för att få ett godkännande om en eventuell medverkan. När 
de ansvariga på de tre arbetsplatserna givit sitt godkännande delades enkäterna ut i de 
anställdas fack eller vid deras avdelningar tillsammans med ett missivbrev samt ett kuvert att 
lägga den ifyllda enkäten i, för säkerställande av anonymitet. I missivbrevet informerades de 
anställda om att medverkan i studien var frivillig samt att uppgifterna skulle behandlas 
konfidentiellt. De anställda fick cirka en vecka på sig att fylla i och lämna in enkäten. Då 
svarsfrekvensen efter en vecka inte var tillfredsställande på varken skolan eller butiken 
förlängdes tiden deltagarna hade på sig att svara. På grund av tidsbrist fanns inte möjlighet att 
förlänga tiden på kontoret. Svarsfrekvensen på denna arbetsplats visade sig dock vara 
någorlunda tillfredsställande efter att en vecka förflutit. Enkäterna markerades för respektive 
arbetsplats för att det skulle vara möjligt att skilja på vilka enkäter som kom från vilken 
arbetsplats. Ingen ersättning utgick till deltagarna. 

 
 

Resultat 
 
Det insamlade datamaterialet analyserades genom korrelations- och regressionsanalyser.   
Medelvärden och standardavvikelser för studiens variabler visas i Tabell 1.  
 
Tabell 1 
Medelvärden och standardavvikelser för variablerna i studien  
 

Variabel     M   SD 
 

1. Sjuknärvaro  2.06  0.92  
2. Arbetsbörda  2.28  0.79  
3. Social funktion  2.75  0.71  
4. Ersättbarhet  2.58  1.13  
5. Motstridiga krav  1.96  0.81  
6. Resurser   3.03   0.57  
7. Ekonomi   1.17   0.44  
8. Kontroll   2.67   0.70  
9. Sjukfrånvaro  1.30   0.59  
10. Självskattad hälsa  3.24  0.78 
11. Relationsbaserad självkänsla 2.78   0.64  
12. Prestationsbaserad självkänsla 2.59   0.78  
 

Not. Skala 1-4 för fråga 1-10, skala 1-5 för fråga 11-12. Hög poäng på hälsa indikerar 
god hälsa.     
 
Nästa steg var att testa hypoteserna om eventuella samband mellan prestations- och 
relationsbaserad självkänsla och sjuknärvaro/sjukfrånvaro och mellan yttre faktorer och 
sjuknärvaro/sjukfrånvaro. Pearsonkorrelationer mellan sjuknärvaro, sjukfrånvaro, själv-
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skattad hälsa, relationsbaserad självkänsla, prestationsbaserad självkänsla, totalindexet för de 
yttre arbetsfaktorerna och de yttre faktorerna var för sig beräknades. Samtliga korrelationer 
visas i Tabell 2.  
 
Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan undersökningsvariablerna 
Index/item            1         2         3        4         5         6        7       8         9       10        11       12         
1. Sjuknärvaro           
2. Arbetsbörda         -.11   
3. Social funk.          -.38*  -.13 
4. Ersättbarhet          -.31     .54**  -.08  
5. Motstrid. krav       .28     .35**  -.26*  .20                    
6. Resurser          -.05   -.10      -.08   -.00    -.30**         
7. Ekonomi           .26     .02       .10   -.09     .06      -.02        
8. Kontroll           .14   -.17      -.05   -.04    -.12       .19   -.12 
9. Sjukfrånvaro       -.01   -.11        .09   -.12    -.03     -.10     .11   -.11 
10. Relations.           .01    .07        .18   -.12     .18     -.05     .14     .05    .16 
11. Prestations .         .02    .14      -.01    -.05     .19     -.19      .10    .07    .10    .76** 
12. Självskatt.         -.52** .06       .10     .21    -.14      .20     -.16    .12   -.22   -.38**  -.41** 
13. Yttre.         -.09    .66**    .16     .75**  .42**  .15      .20   .24*  -.12    .14        .10      .19   

Not. n varierar mellan 69 och 76 med undantag för sjuknärvaro där n är 34. Hög poäng på hälsa indikerar god 
hälsa.  
* p < .05, ** p < .001  
 
Korrelationsanalysen kunde inte visa på något samband mellan prestations- och 
relationsbaserad självkänsla och sjuknärvaro. Däremot framkom ett negativt samband mellan 
sjuknärvaro och självskattad hälsa, vilket innebär att ju sämre hälsa individen upplever sig ha 
desto högre är förekomsten att individen sjuknärvarar. Även båda typerna av villkorlig 
självkänsla var signifikant relaterade till dålig hälsa. I analysen framkom även ett negativt 
samband mellan sjuknärvaro och social funktion. Detta innebär att i ju mindre grad individen 
upplever att arbetet fyller en viktig social funktion, desto högre är sjuknärvaron. Tabellen 
visar även moderata korrelationer mellan ersättbarhet och sjuknärvaro och mellan krav och 
sjuknärvaro, dock är inte dessa signifikanta. Det finns därmed indikationer på att ju mindre 
arbete individen upplever sig behöva ta igen efter frånvaro från arbetet, desto högre är 
sjuknärvaron, samt att i ju högre grad individen upplever motstridiga krav, desto högre är 
förekomsten av sjuknärvaro. Inga samband mellan kön och sjuknärvaro eller mellan 
variablerna och sjufrånvaro visade sig. 

Nästa steg var att undersöka hypotesen om huruvida prestations- och relationsbaserad 
självkänsla samt yttre faktorer predicerar sjuknärvaro eller ej. Som oberoende variabler i 
denna analys användes därför relationsbaserad och prestationsbaserad självkänsla och 
totalindexet för de yttre arbetsfaktorerna. Totalt uppgav 34 individer att de sjuknärvarat under 
de senaste 12 månaderna. En regressionsanalys med metoden stepwise gjordes på det 
insamlade datamaterialet från dessa. Analysen kunde dock inte påvisa några signifikanta 
prediktorer för sjuknärvaro.  

En ytterligare regressionsanalys metod stepwise utfördes. Detta för att testa hypotesen om 
prestationsbaserad och relationsbaserad självkänsla predicerar sjukfrånvaro eller ej. Ingen av 
dessa typer av villkorlig självkänsla kunde dock sägas signifikant predicera sjukfrånvaro.  

För att undersöka hypotesen angående vilken av prestationsbaserad och relationsbaserad 
självkänsla som starkast predicerar hälsa gjordes en regressionsanalys med metoden stepwise 
med självskattad hälsa som beroende variabel. Resultatet framgår i Tabell 3. 
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Tabell 3 
Regressionsanalys (metod stepwise) med självskattad hälsa som beroende variabel 
Prediktorvariabel  B               SE B                β                    p 
 

Prestationsbaserad självkänsla              -.40              0.11              -.41              < .001 
 

Not. n = 71 
 
Resultatet av analysen visade att prestationsbaserad självkänsla var den enda signifikanta   
prediktorn av självskattad hälsa och denna förklarade 16.5% av variansen i självskattad hälsa. 
Relationsbaserad självkänsla däremot var inte signifikant och uteslöts därför ur modellen.  
 
 

Diskussion 
 
Den föreliggande studien avsåg att undersöka hur yttre omgivningsfaktorer och inre, 
personlighetsmässiga faktorer kan vara relaterade till sjuknärvaro. Studien undersökte 
huruvida yttre faktorer som ekonomi, ersättbarhet eller arbetsbörda och villkorlig självkänsla 
visar samband med sjuknärvaro. Även sjukfrånvaro och självskattad hälsa undersöktes i 
studien.  

Hypotesen om att prestations- och relationsbaserad självkänsla skulle vara relaterade till 
sjuknärvaro fick inte stöd i studien. Inte heller hypotesen om ett samband mellan dessa 
personlighetsvariabler och sjukfrånvaro kunde bekräftas. En spekulation gällande detta skulle 
kunna vara att ett flertal individer som hade dålig hälsa och som eventuellt sjukfrånvarade 
därmed föll bort i det externa bortfallet. Dessa individers varians fanns därmed inte 
representerade i stickprovet vilket i sin tur kan ha haft påverkan på resultaten och de uteblivna 
sambanden.  

När det gäller de yttre faktorerna kunde inte heller några signifikanta samband med 
sjuknärvaro påvisas förutom ett negativt samband mellan vikten av arbetet som social 
funktion och sjuknärvaro. Detta skulle alltså innebära att personer som inte upplever att 
arbetet fyller en viktig social funktion tenderar att i högre grad sjuknärvara. Detta går därmed 
tvärtemot vad som antogs tidigare, att ju mer personen i fråga upplever att arbetet fyller en 
social funktion, desto högre är förekomsten av sjuknärvaro hos denne. En förklaring till detta 
resultat skulle kunna vara att individen inte upplever sig ha ett behov av de sociala relationer 
som kan förekomma på en arbetsplats. Kanske fyller familj eller vänner de sociala behov som 
individer kan tänkas ha. Då denna variabel inte utretts tidigare är det dock svårt att kunna 
uttala sig säkert om denna faktors relation till sjuknärvaro.  

När det gäller den yttre faktorn motstridiga krav visade det sig finnas en moderat men icke-
signifikant positiv korrelation med sjuknärvaro i den föreliggande studien som var i linje med 
tidigare studier (Aronsson & Gustafsson, 2005; Dellve et al., 2007) som indikerar att individer 
som upplever sig ha motstridiga krav ställda på sig har högre grad av sjuknärvaro. Dock bör 
även detta resultat, även om den ligger i riktning med hypotesen, tolkas med försiktighet då 
deltagarantalet i variabeln sjuknärvaro var lågt. Det ringa antalet sjuknärvarande skulle 
eventuellt även kunna ge förklaring till varför korrelationen ej var signifikant.  

Angående de övriga arbetsrelaterade faktorer fanns inga vare sig moderata eller starka 
samband; ekonomisk situation, arbetsbörda, resurser och kontroll var alla orelaterade till 
sjuknärvaro. Detta går emot tidigare studier som pekat på ett samband mellan flera av dessa 
faktorer och sjuknärvaro (Aronsson & Gustafsson, 2005; Sanderson & Andrews, 2006). 
Möjliga förklaringar till detta skulle kunna vara frågorna och deras svarsalternativ var 
formulerade på ett sådant sätt att variansen inte kunde återspeglas på ett tillfredsställande sätt. 
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Att inga samband mellan sjuknärvaro och ekonomisk situation visade sig bör ha sin 
förklaring i att huvuddelen av deltagarna uppgav att deras ekonomiska situation var relativt 
god. Tidigare studier har pekat på ett samband mellan svag ekonomisk situation och hög 
sjuknärvaro (Aronsson & Gustafsson, 2002), då frånvaro från arbetet i högre grad leder till en 
försämring i ekonomin hos individer med lägre inkomst än individer med högre inkomst. För 
individer med lägre inkomst blir frånvaro från arbetet således mer kännbart på ekonomin än 
för individer med högre inkomst. Förklaringen till att detta inte kunde stödjas bör således 
alltså bero på att deltagarna i denna studie har relativt god ekonomi. 

Ett väntat negativt samband mellan sjuknärvaro och självskattad hälsa framkom i 
analyserna vilket är ett resultat som går i enlighet med tidigare studier (Aronsson & 
Gustafsson, 2002). Personer med sämre självskattad hälsa bör ha hög sjuknärvaro och 
personer med bättre självskattad hälsa bör således ha lägre sjuknärvaro. De individer som 
säger sig ha sämre hälsa bör således vara mer sjuka och i och med detta därmed ha större 
möjlighet att kunna sjuknärvara. Som tidigare nämnt finns anledning att ha det externa 
bortfallet och dess eventuella påverkan på resultatet i beaktande. En annan aspekt att ta 
hänsyn till är även faktumet att deltagarna rapporterade en relativt god hälsa (M = 3.24), vilket 
i sig kan ha inverkat på de framkomna resultaten. 

Både relationsbaserad och prestationsbaserad självkänsla var signifikant relaterade till 
dålig självuppskattad hälsa. Detta gav stöd åt hypotesen och är i linje med tidigare forskning 
som dokumenterat den villkorliga självkänslans hälsoeffekter (Crocker, 2002). Dock visade 
en multiple regressionsanalys att endast prestationsbaserad självkänsla var en signifikant 
prediktor av rapporterad ohälsa. Att enbart denna typ av självkänsla predicerade självskattad 
hälsa bör dock ses som en konsekvens av nyttjandet av stepwise som analysmetod och inte 
som en indikation på ett icke-existerande samband mellan relationsbaserad självkänsla och 
självskattad hälsa. 

Att relationsbaserad och prestationsbaserad självkänsla i den föreliggande studien inte 
predicerade sjuknärvaro motsäger Aronsson och Gustafssons studie (2002) där det visade sig 
att oförmågan att säga nej till andras krav, som är en del av relationsbaserad självkänsla 
(Johnson & Blom, 2007), har samband med sjuknärvaro. Att flera samband beträffande 
sjuknärvaro som hypoteserna angav, och som visat samband i tidigare studier, inte fick stöd i 
denna studie kan möjligen förklaras av det ringa antal individer som besvarat frågorna om 
närvaro på ett adekvat sätt. Vissa samband var moderata och kunde ha varit signifikanta i ett 
större sample. Därför är det värt att studera vidare sjuknärvarons problematik i kommande 
studier med ett större urval. 
 
 
Studiens begränsningar 
 
Det finns ett antal metodologiska begränsningar som bör nämnas. Ett hot mot validiteten 
utgjordes av ett relativt stort internt och externt bortfall, särskilt när det gäller sjuknärvaro. En 
del svar var svåra att tyda eftersom de åtföljdes av kommentarer och flera svarsalternativ. I 
kommande studier bör uppmärksamhet fästas vid mer detaljerade instruktioner. Då analyserna 
baserats på ett blygsamt antal deltagare är det svårt att uttala sig om det verkligen saknas 
samband mellan villkorlig känsla och sjuknärvaro/sjukfrånvaro eller inte. När det gäller 
hypotesen om att en eller flera yttre faktorer skulle kunna vara relaterade till sjukfrånvaro fick 
inte stöd i föreliggande studie. Även detta skulle kunna hänvisas till det låga antalet deltagare 
i studien. Med ett mer omfattande datamaterial angående dessa beroende variabler hade 
förklaringar kring eventuella samband vägt tyngre än vad de kan göras i denna studie. 

Det fanns vissa antydningar från deltagare att tiden på året inte var lämplig för att fylla i 
enkäten. Flera butiksanställda hade till exempel inte arbetat något pass under den tiden då 
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enkäterna låg ute och således inte haft möjlighet att fylla i den. På grund av dessa 
begränsningar bör de framkomna resultaten tolkas i ljuset av en viss återhållsamhet. 
 
 
Framtida forskning 
 
Då den första större studien i Sverige angående sjuknärvaro gjordes så sent som 1997 
(Aronsson et al., 2000) bör det sannolikt finnas mycket kvar att studera om sjuknärvaro i 
Sverige. Det behövs därför utföras ytterligare forskning där de nyligen utvecklade skalorna 
för relationsbaserad och prestationsbaserad självkänsla används. Även eventuella inter-
aktioner mellan inre och yttre faktorer bör undersökas vidare i ett större urval av individer 
från olika arbetsplatser. Det är också viktigt att fler både inre och yttre faktorer än vad som 
togs med i denna studie, som eventuellt kan vara relaterade till sjuknärvaro, identifieras och 
operationaliseras.  
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