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I 

 

Sammanfattning 

Idag finns god kunskap om att en bra arbetsmiljö, såväl fysisk 

som organisatorisk och social, ger förutsättningar för 

arbetstillfredsställelse och produktivitet. Samtidigt vet man 

också att en dålig arbetsmiljö istället kan påverka en 

verksamhet negativt genom dålig produktivitetsutveckling, 

försämrad kvalitet, ökad sjukfrånvaro och personalomsättning. 

Att mäta arbetsmiljöns konsekvenser i ekonomiska termer är 

dock svårt. Inom den offentliga sektorn framträder ytterligare 

hinder i och med svårigheterna med att använda de traditionella 

måtten kvalitet, produktivitet och effektivitet för att mäta 

arbetet. 

 

I detta examensarbete har vi genom en explorativ fallstudie 

med semistrukturerade intervjuer undersökt vilken påverkan 

arbetsmiljöfaktorer, såväl fysiska, organisatoriska som sociala, 

har på arbetet på en mottagningsenhet inom Migrationsverket. 

Vidare har vi även undersökt hur arbetet påverkas vid 

sjukfrånvaro. För att kunna undersöka detta har vi analyserat 

hur arbetet kan mätas. En bedömning av vilka negativa 

konsekvenser arbetsmiljön respektive sjukfrånvaron har på 

verksamheten har därefter redovisats i både monetära och 

ickemonetära termer. 

 

Resultatet visar att de anställda upplever att det finns fysiska 

och organisatoriska faktorer i arbetsmiljön som påverkar deras 

arbete negativt. Dessa faktorer yttrar sig i 

koncentrationssvårigheter, stress, frustration och dubbelarbete 

hos de anställda. Detta anses medföra konsekvenser för 

verksamheten i form av en negativ påverkan på såväl kvaliteten 

som produktiviteten. Sjukfrånvaron upplevs leda till stress och 

omprioriteringar som i sin tur bedöms leda till 

produktionsbortfall. 

De svårigheter som påvisats i tidigare forskning med att mäta 

arbetsmiljöns effekter för arbetet inom offentlig sektor, 

bekräftas i detta examensarbete. En av slutsatserna är att 

arbetsmiljön påverkar kvaliteten, produktiviteten och 

effektiviteten. En annan slutsats är att den som gör en 

uppskattning av denna påverkan måste vara väl insatt i 

verksamheten så att rationaliseringsmått som speglar 

verksamhetens mål kan användas. Vidare konstateras att de 

konsekvenser som kan uppstå i en organisation till följd av 

brister i arbetsmiljön inte alltid kan mätas i monetära termer. 

 
Nyckelord: arbetsmiljö, ekonomi, arbete, produktivitet, kvalitet  
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Abstract 

Today we know that a good working environment, both 

physical, organizational and social, provides opportunities for 

job satisfaction and productivity. At the same time it is also 

known that a poor working environment can affect a business 

adversely by poor productivity, reduced quality, increased 

absenteeism and staff turnover. Measuring the working 

environment consequences in economic terms, however, is 

difficult. More obstacles appear in the public sector with the 

difficulties in using the traditional measures of quality, 

productivity and efficiency to measure work. 

 

In this master thesis, we have through an explorative case study 

with semi-structured interviews, investigated what impact 

working environment factors, both physical, organizational and 

social, have on the work at a reception unit in the Swedish 

Migration Agency. Furthermore, we have also investigated how 

the work is affected by sick leave. To be able to investigate 

this, we have analyzed how work can be measured. An 

assessment of the negative impact the work environment and 

sick leave have on the operations, have subsequently been 

reported in both monetary terms and non-monetary terms. 

 

The results show that the employees feel that there are physical 

and organizational factors in the work environment that affect 

their work adversely. These factors express themselves into 

difficulty in concentrating, stress, frustration, and duplication 

of work, among the employees. This is considered to have 

consequences on the business in terms of negative impact on 

both quality and productivity. Sick leave is considered leading 

to stress and changes in priorities, which in turn, is expected to 

lead to production loss. 

The difficulties identified in previous research, on how to 

measure the impact of working environment on work in the 

public sector, is confirmed in this master thesis. One of the 

conclusions is that the work environment does affect the 

quality, productivity and efficiency. Another conclusion is that 

the person who makes an estimate of this impact, must be well 

versed in the business so that rationalization measures, that 

reflect the business goals, can be used. It also stated that 

consequences that may arise in an organization, as a result of 

shortcomings in the work, not always can be measured in 

monetary terms. 

 

Keywords: work environment, economy, work, productivity, quality 
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1 Inledning 

 

I det inledande kapitlet ges en överblick över det område som 

examensarbetet kommer att undersöka vilket sedan mynnar ut i 

arbetets syfte och frågeställningar. 

 

Under hösten 2015 ökade antalet asylsökande på 

Migrationsverket kraftigt vilket ställde myndighetens och dess 

mottagningsenheter inför stora utmaningar. Det totala antalet 

asylsökanden i oktober var 39 196 sökanden (se figur 1) att 

jämföra med det totala antalet under juli på 8 065 sökanden 

(Migrationsverket, 2016a). Totalt sökte närmare 163 000 

personer asyl år 2015– en fördubbling från 2014 med cirka 81 

000 sökande. Antalet asylsökande minskade sedan under slutet 

av 2015 (Migrationsverket, 2016b) men de prövningar som 

myndigheten stod inför under hösten 2015 födde ett intresse 

hos oss för arbetsmiljöns betydelse för det dagliga arbetet på 

Migrationsverket och var också startskottet för detta 

examensarbete. 

 

 
Figur 1. Asylsökande mellan jan 2010-jan 2016 (Migrationsverket, 2015) 

 

Numera finns god kunskap om att en bra arbetsmiljö såväl 

fysisk som organisatorisk och social ger förutsättningar för 

arbetstillfredsställelse och produktivitet medan en dålig 

arbetsmiljö kan påverka verksamheten negativt genom dålig 

produktivitetsutveckling, försämrad kvalitet, ökad sjukfrånvaro 

och personalomsättning (SOU, 2009). Neumann & Dul (Patrick 

Neumann & Dul, 2010) anser att systemeffekter och mänskliga 

effekter går hand i hand, där ett positivt utfall för individen ger 

ett positivt utfall för organisationen. Utfallet kan förenklat 

översättas till termer som kvalitet, produktivitet eller 
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effektivitet. Dessa termer är dock svåra att översätta till den 

offentliga sektorn då man genom utvecklingen från 

industriorganisationer till alltfler tjänste- och 

kunskapsorganisationer inte längre kan mäta arbetet likt det 

löpandeband-arbete som tidigare fanns (Arnek, 2014). 

Problematiken i att mäta arbetet i den offentliga tjänste-och 

kunskapsverksamheten förstärks dessutom ytterligare då 

verksamheten sällan drivs utifrån ett mål om ekonomisk vinst.  

 

Idag fokuserar stora delar av forskningen inom arbetsmiljö och 

ekonomi på hur arbetet påverkas ekonomiskt på grund av de 

anställdas hälsorelaterade problem och inte på grund av 

arbetsmiljöproblem (Lohela-Karlsson, Hagberg, & Bergström, 

2015). Ny forskning inom området har dock visat att direkta 

arbetsmiljöproblem i större utsträckning påverkar 

produktiviteten jämfört med vad hälsoproblemen gör (Lohela 

Karlsson, Bergström, Björklund, Hagberg, & Jensen, 2013). Att 

det finns ett större fokus på hälsoområdet kanske kan bero på 

att det inte är helt oproblematiskt att definiera eller räkna på 

vad ett arbetsmiljöproblem kostar en organisation. Det finns 

idag ett mindre antal modeller tillgängliga för att beräkna 

kostnader och konsekvenser av olika arbetsmiljörisker och 

arbetsmiljörelaterade problem. Några av dessa är The Tool Kit, 

WEST-metoden och SCA & MAWRIC. Verktygen är dock 

ofta anpassade till specifika branscher inom 

tillverkningsindustrin och är därmed svåra att applicera på 

verksamheter inom tjänste- och kunskapssektorn (L. Rose & 

Orrenius, 2007). 

 

Även sjukfrånvaro kan vara en konsekvens av bristande 

arbetsmiljö och används ibland som en typ av 

arbetsmiljöindikator. Vid beräkning av kostnader för 

sjukfrånvaro saknar dock ofta befintliga personalekonomiska 

modeller inkludering av de merkostnader som produktivitet, 

kvalitet och effektivitetsstörningar anses bidra med (Johansson 

& Johrén, 2011). 

 

Migrationsverket är en offentlig myndighet vars uppdrag och 

mål regleras av Sveriges riksdag och regering genom ett så 

kallat regleringsbrev. I den regleras även den mängd pengar 

som tilldelas myndigheten i statligt bidrag. Det är 

regleringsbrevet som lägger grunden för vad myndigheten ska 

åstadkomma. I regleringsbrevet för år 2015 står bland annat att 

myndigheten ska arbeta för en “kostnadseffektiv verksamhet 

som präglas av kontinuerlig utveckling” där bland annat 

“resultatindikatorer som kan användas för att bedöma 
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kostnadseffektiviteten i myndighetens verksamhet” ska 

redovisas (Regeringen, 2014). Organisationen går således likt 

många andra offentliga verksamheter mot en New Public 

Management inriktning (Stadskontoret, 2012). Man arbetar 

utefter Lean där de två ledorden är respekt för människan och 

ständiga förbättringar. Migrationsverket anser att Lean-filosofin 

passar in i deras uppdrag om att handlägga ärenden effektivt 

och med högt ställda krav på rättssäkerhet (Migrationsverket, 

2016a). Migrationsverket tillsammans med andra offentliga 

verksamheter närmar sig alltså näringslivets mer 

resultatbaserade verksamhetsinriktning och borde därigenom ha 

ett ökat behov av kunskap om hur de nödvändiga begreppen 

produktivitet, kvalitet och effektivitet kan mätas. 

 

I detta examensarbete ligger fokus på en av Migrationsverkets 

mottagningsenheter i Stockholm där det dagliga arbetet i 

huvudsak består av att handlägga asylärenden och erbjuda 

boende för de sökande. Enheten har en aktivitetsplan för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet som bland annat inkluderar 

riskbedömningar och skyddsronder enligt AFS 2001:1, AFS 

2015:4 samt verktyg som medarbetarundersökningar och 

personalekonomiska beräkningar. Det finns dock ingen 

dokumenterad kunskap om hur arbetsmiljön och eventuella 

arbetsmiljöproblem påverkar de anställdas arbete och vilka 

ekonomiska effekter detta kan ha för verksamheten. Då de 

flesta studier idag handlar om arbetsmiljöns lönsamhet och inte 

om kostnaderna och konsekvenser för olika faktorer i 

arbetsmiljön anser vi, likt Frick och Johansson (Frick, K. 

Johanson, U, 2013) att en redovisning av detta skulle kunna 

vara en drivkraft för en proaktiv styrning av arbetsmiljöarbetet 

inom offentlig verksamhet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur anställda på 

den utvalda mottagningsenheten upplever att arbetsmiljön samt 

sjukfrånvaron påverkar deras arbete samt vilka ekonomiska 

såväl som icke ekonomiska effekter detta har på verksamheten. 

Målsättningen med examensarbetet är att få en ökad förståelse 

för vilka arbetsmiljöfaktorer som påverkar de anställdas arbete, 

hur de påverkar arbete och vilka konsekvenser detta har på 

verksamheten. Förhoppningen är att denna kunskap skall kunna 

motivera enheten till förbättringar ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

 

För att uppnå syftet krävs att följande frågeställningar besvaras: 
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 Hur upplever de anställda på enheten att arbetsmiljön 

samt sjukfrånvaron påverkar deras arbete? 

 Hur kan arbetet mätas i denna verksamhet?  

 Vilka ekonomiska samt icke ekonomiska konsekvenser 

innebär arbetsmiljön samt sjukfrånvaron för 

verksamheten? 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen som 

utgör utgångspunkten för det utföra examensarbetet. Teori med 

avseende på arbetsmiljöarbete, hur arbetsmiljö påverkar 

individen och organisationen samt hur arbetsmiljöns 

konsekvenser kan mätas kommer att presenteras.  

 

2.1 Ett arbetsmiljöperspektiv – från år 1978 

till idag 

Termen arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete innefattar idag ett 

bredare perspektiv än det tidigare arbetarskyddet där fokus 

främst låg på säkerhet och skydd. Arbetsmiljö handlar idag om 

alla de faktorer som påverkar oss på arbetet. Numera präglas 

dessutom arbetsmiljöarbetet av både ett åtgärdande, 

förebyggande och främjande arbete med såväl ett system- som 

individperspektiv. Dagens arbetsmiljöarbete ställer krav på att 

det sker ett kontinuerligt förbättringsarbete på arbetsplatsen, 

både med avseende på den fysiska, den organisatoriska och den 

sociala miljön (Bohgard, 2011).  

 

Att arbetsmiljöarbetet tagit den inriktningen beror till viss del 

på Arbetsmiljölagen (AML) vilken trädde i kraft år 1978. I 

AML, 1 kap §1 betonas att arbetsgivare har ett ansvar för att 

säkerställa en god arbetsmiljö. I den uttrycker man att ”Lagens 

ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt 

att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. Kompletterande 

lagrum har även utvecklats i form av Arbetsmiljöförordningen 

(AMF) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS), som även de 

beskriver vilka skyldigheter arbetsgivare och arbetstagare har. 

Hur arbetsmiljöarbetet bör bedrivas för att nå upp till dagens 

lagkrav går att utläsa i föreskriften systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) vilken även stöds av AML kap 3 §2a 

där det står skrivet att arbetsgivaren ska: ”systematiskt planera, 

leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö”. 

Figur 2. Det systematiska arbetsmiljöarbetet som en samverkans process 

vilken ständigt pågår 
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Idén är att arbetsmiljöarbetet ska vara en ständigt pågående 

samverkansprocess, vilket figur 2 illustrerar.  

Efter att AML infördes har ytterligare politiska beslut och 

lagkrav haft ett stort inflytande på hur arbetsmiljöarbetet 

bedrivs. I början på 2000-talet kom hälsobokslut vilket var en 

metod för att mäta hälsa i siffror och se till att hälsofrågor fanns 

med i ekonomiska beslut och redovisningar hos företag och 

organisationer. Detta har i sig varit ett sätt att öka 

medvetenheten och uppmärksamheten kring arbetsmiljöfrågor 

(Johansson & Johrén, 2011).  

 
Idag, år 2016, är regeringens utgångspunkt för 

arbetsmiljöstrategin för arbetslivet 2016-2020 enligt följande: 

“ingen ska riskera att dö, skadas eller bli sjuk på grund av sitt 

arbete och att arbetslivet inte ska medföra att människor slås ut 

i förtid på grund av fysiska, sociala eller organisatoriska 

arbetsmiljöfaktorer.” (Regeringen, 2016).  

 

Det är inte bara regeringens strategi som speglar det breda 

arbetsmiljötänket. I början av år 2016 kom AFS 2015:4 vilken 

hanterar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Där finns 

krav på arbetsgivaren att förebygga ohälsosam 

arbetsbelastning, hantera arbetsinnehåll och motverka att 

arbetsuppgifter som är starkt psykiskt påfrestande leder till 

ohälsa. Dagens arbetsmiljöarbete visar på hur kunskapen har 

ökat om hur de fysiska faktorerna i arbetsmiljön såväl som de 

organisatoriska och sociala påverkar människan. Figur 3 

illustrerar det breda arbetsmiljöperspektivet.  

 

 

 

Figur 3. Illustration över arbetsmiljöperspektivet 

Arbetsmiljö 

Individ 
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Arbetsställning 
Hjälpmedel 
Lokaler 
Buller 
Klimat 
Maskiner 
Ventilation 
IT 

Org. och social miljö 
Arbetsuppgift 
Arbetsledning 
Påverkan 
Organisation 
Arbetskamrater 
Kommunikation 
Stress 
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2.2 Hur påverkas individens arbete av 

arbetsmiljön?  

Människan är överlag känslig för arbetsmiljöbrister. En 

bristande arbetsmiljö kan ge sig uttryck hos individen i såväl 

fysiska som psykiska besvär. Detta kan i sin tur påverka 

arbetsprestationen vilket kan leda till att arbetets effektivitet, 

kvalitet och produktivitet påverkas. I slutändan påverkar detta 

organisationen (SOU, 2009). Att exakt peka på vad i 

arbetsmiljön som påverkar och hur den faktorn påverkar 

prestationsförmågan är svårt då människan möter de fysiska 

och organisatoriska och sociala aspekterna i arbetsmiljön som 

en helhet. Ytterligare en faktor som gör det svårt att avgöra hur 

mycket en faktor påverkar är att ett arbetsmiljöproblem också 

kan förstärkas eller förminskas på grund av andra faktorer i 

arbetsmiljön. Detta försvårar än mer möjligheten att se 

samband mellan orsak och verkan (”Arbetsmiljöfaktorer — 

Folkhälsomyndigheten”, 2013).  

 

2.2.1 Faktorer i den fysiska arbetsmiljön  

Med fysisk arbetsmiljö menas den miljö och omgivning där 

människor utför sitt arbete. Trots svårigheterna som beskrivs i 

ovanstående avsnitt finns det exempel på hur människors 

arbetsförmåga påverkas av arbetsplatsens fysiska miljö när det 

gäller allt ifrån buller, belysning, kontorsutformning till 

ventilation (”Arbetsmiljöfaktorer — Folkhälsomyndigheten”, 

2013).  

 

En som studerat den fysiska arbetsmiljön och produktivitet är 

Leblebici (2012). Leblebici (2012) genomförde en studie på ett 

callcenter där han undersökte arbetsplatsens fysiska utformning 

i förhållande till produktivitet. Resultaten visade att den fysiska 

omgivningen påverkade produktiviteten hos de anställda, 

främst i form av möblering och möbler men även gällande 

tillgång till kontorslokaler. Dock visade det sig att den 

beteendemässiga miljön var viktigare än den fysiska. Det vill 

säga närheten till kollegor och tillgång till, exempelvis tysta 

rum, spelade mer roll än kontorets utformning i form av bland 

annat belysning och skrivbord. Ytterligare en forskare som 

undersökt den fysiska miljön är Jahnke (Jahncke, 2012) som i 

sin forskning på buller i kontorslandskap visat att den kognitiva 

förmågan försämras vid tal i bakgrunden. Detta gäller främst 

vid informationssökning eller uppgifter där korttidsminnet 

används. Dessa resultat styrks även av andra studier som 

kommit fram till att buller kan störa koncentrationen och 
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distrahera människor. Detta har i sin tur visat sig leda till 

försämrad kvalitet i arbetet (Jones, DM, Boradbent DE, 1987; 

Taylor, Melloy, Dharwada, Gramopadhye, & Toler, 2004). 

 

Även inomhusklimat, vilket berör faktorer så som temperatur, 

luftfuktighet och luftutbyte, påverkar individens arbetsförmåga. 

Vid ett för varmt inomhusklimat minskar arbetstakten och den 

mentala prestationsförmågan (Bohgard, 2011). Hög 

koldioxidhalt i lokaler har i sin tur visat sig påverka arbetets 

kvalitet negativt i form av sämre besluts och arbetsförmåga 

((Satish m.fl., 2012). 

 

2.2.2 IT-system 

Datoriserade informationssystem införs mer och mer i arbetet 

vilket både underlättar dagens arbete men av olika anledningar 

också har lett till negativa konsekvenser i arbetet. Tekniska 

avbrott eller icke användarvänliga system har resulterat i att 

individens kontroll och styrning av arbetet i somliga fall har 

minskat. Detta har hos vissa individer givit sig uttryck i 

stressreaktioner vilket på sikt lett till belastningsbesvär, dåliga 

arbetsprestationer och ineffektivitet i arbetet (Åborg, C. 

Öhman-Persson, J. Sandblad, B., 2005). 

 

2.2.3 Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön innefattar bland 

annat sociala relationer, styrning av arbetet, krav och kontroll i 

arbetet eller stress som individen upplever på arbetsplatsen. 

Forskning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och 

hur den påverkar individens arbetsförmåga har kunnat visa att 

arbetsrelaterad stress (Callen, Lindley, & Niederhauser, 2013), 

höga jobbkrav (Johns, 2009) och låg kontroll över arbetet (van 

den Berg, Robroek, Plat, Koopmanschap, & Burdorf, 2011) kan 

försämra individens arbetsförmåga. En annan forskare som 

undersökt hur den organisatoriska och sociala miljön påverkar 

individen är Lohela Karlsson m.fl. (Karlsson, Björklund, & 

Jensen, 2010) som funnit att arbetstagare som sällan upplever 

ett bra ledarskap, inte heller tydlig rollfördelning eller ett gott 

socialt klimat, har en högre risk för produktivitetsbortfall. 

Således verkar det finnas belägg för att dessa faktorer i viss 

mån påverkar individen och dess arbetsprestation vilket i sin tur 

drabbar organisationen.  

 

När man undersöker hur individen upplever den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön kan man använda sig av flera 
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perspektiv men en av de perspektiv som ofta exemplifieras är 

Thorell och Karaseks modell, krav-kontroll och stöd (se figur 

4) (Quick, 1990). Utgångspunkten i modellen är individens 

upplevelse av de arbetsvillkor och psykiska och fysiska krav 

som arbetet har i förhållande till hur samma arbetstagare 

upplever sig kunna kontrollera arbetet och det stöd denne får av 

chefer eller medarbetare i sitt arbete. Kraven kan handla om 

komplexitet i arbetsuppgifter, mängden arbete som behövs 

göras eller de emotionella kraven som ställs för genomförandet 

av arbetet. Kontroll avser den kompetens personen har och 

dennes möjlighet till att fatta beslut, vilket kan påverkas av 

exempelvis informationstillgång eller kompetens. Stöd avser de 

stöd man känner från chefer och medarbetare för att hantera 

uppgifter och situationer (Holmer, 2006).  

 

Om den anställde har höga krav kombinerat med ett litet 

beslutsutrymme och samtidigt ett lågt socialt stöd så finns det 

en ökad risk för ohälsa medan de motsatta förhållandet är 

utvecklande. Modellen gör det möjligt att identifiera faktorer i 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som kan påverka 

arbetstagarnas arbetsprestation. Holmer (2006) ifrågasätter 

dock en tillämpning av modellen inom offentliga 

tjänsteorganisationer då arbete med klienter ofta har en stor 

inverkan på hur arbetet styrs (Holmer, 2006). I detta 

examensarbete används likväl modellen som en del av 

förståelsen för de organisatoriska och sociala 

arbetsmiljöfaktorernas inverkan på arbetet.  

 

Krav 

Kontroll 

Höga 

Högt 

Hög 

Lågt 

Låg 

Låga 

Avspänd 

Passiv 

Aktiv 

Spänd 

Figur 4. Omarbetad krav, kontroll och stöd modellen från Karasek 

och Thorell i Quick (1990) 
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2.2.4 Emotionellt arbete 

I yrken där arbetet med människan är det viktigaste är 

arbetsuppgifterna ofta engagerande men kan även bli tärande 

(Hellberg, 2002). Begreppet emotionellt arbete innebär enligt 

Hochschild (Hochschild, 2003) att den anställde hanterar sina 

känslor efter vad som förväntas inom arbetsorganisationen eller 

i sammanhanget. Detta innebär att den anställde kan behöva 

framkalla eller hålla tillbaka vissa känslor i den interaktiva 

kontakten med människor i sitt yrke. I yrken där emotionellt 

arbete krävs har arbetsgivaren således kontroll över det 

emotionella arbetet och avgör vilka känslor som får uttryckas 

och vilka som inte får uttryckas (Dahlgren & Starrin, 2004). 

Ofta ingår i yrkesrollen att ojämna känsloutbyten måste 

accepteras. Detta kan till exempel innebära att den anställde blir 

behandlad med bristande respekt eller ilska i sitt arbete 

(Hochschild, 2003). Emotionellt arbete kan ha både positiva 

och negativa effekter. De positiva yttrar sig ofta i förbättrad 

produktivitet (Meier, Mastracci, & Wilson, 2006), 

arbetstillfredsställelse och personliga prestationer, medan de 

negativa kan yttra sig i form av känslomässig utmattning, en 

osäkerhet på sin egen identitet och i psykosomatiska symptom 

(Zapf, 2002).  

 

2.3 Vilka ekonomiska effekter har 

arbetsmiljön på organisationen? 

Tidigare har effekter av arbetsmiljön på individens arbete 

beskrivits. Baserat på detta underlag blir det tydligt att en god 

arbetsmiljö har ekonomisk betydelse för organisationen. Trots 

detta hanteras arbetsmiljö ofta som ett sidospår i organisationer 

(Johansson & Johrén, 2011). 

 

2.4 Direkta och indirekta kostnader 

När man tittar på arbetsmiljöns ekonomiska effekter delar man 

ofta in dessa i direkta kostnader och indirekta kostnader. 

Direkta kostnader är exempelvis sjuklön. Indirekta kostnader 

kan ta sig uttryck på många olika sätt men formuleras många 

gånger som produktivitetsbortfall, kvalitetsbrist eller minskad 

effektivitet (L. M. Rose, Orrenius, & Neumann, 2013). Samma 

författare visar med figur 5 hur arbetsmiljön som en del av 

organisationen kan ha effekt på både individen och systemet 

och hur dessa effekter skulle kunna påverka det ekonomiska 

utfallet i en organisation.  
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Figur 5. Omarbetad modell från Rose, Orrenius, Neumann (2013) som visar 

på arbetsmiljöns ekonomiska effekter på verksamheten 

De ekonomiska effekterna av arbetsmiljöinvesteringar ligger 

främst i ökade produktions och kvalitetsförbättringar, framför 

minskade sjukfrånvarokostnader (Abrahamsson, 2000; 

Oxenburgh, Marlow, & Oxenburgh, 2004). Ett 

arbetsmiljöproblem borde således inverka mer på 

produktiviteten och kvaliteten i arbetet än på sjukfrånvaron. Att 

räkna på hur produktiviteten och kvaliteten påverkas kan dock 

vara svårt för tjänste- och kunskapsorganisationer varför det 

ändå kan anses värdefullt för en organisation att räkna på 

sjukfrånvarons ekonomiska effekter (Johansson & Johrén, 

(Johansson & Johrén, 2011). Vid uppskattning av kostnader 

relaterat till sjukfrånvaro är det dock viktigt att organisationer 

ser både de direkta och indirekta kostnaderna kopplade till 

sjukfrånvaron. Om detta inte görs kan det medföra att de 

ekonomiska konsekvenserna av sjukfrånvaro på verksamheten 

underskattas (Johansson & Johrén, 2011). Gröjer och 

Johanssons (1996) illustrerar med deras modell (se figur 6) att 

sjukfrånvaro bortsett från alla kostnader som sjuklön, 

arbetsgivaravgifter, sociala avgifter, semesterersättning, med 

mera, även kan innebära merkostnader i form av bland annat 

produktionsbortfall, kvalitetsbrister och rekryteringskostnader. 

 

Det finns även belägg för att övertidsarbete inte håller lika hög 

effektivitet och att övertidsarbete i längden tenderar att 

resultera i sjukfrånvaro vilket har ekonomiska effekter 

(Shimizu, 2004). Sjukfrånvaro har dock varierande ekonomiska 

effekter beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. 

Ibland kan kostnaderna för sjukfrånvaro vara lägre än vid 

närvaro. Detta gäller dock endast när det finns en låg 

orderingång och en överkapacitet i produktionen vilket i 

tjänsteverksamhet kan översättas till överbemanning 

(Johansson & Johrén, 2011). 
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Figur 6. Kostnader när den sjuke inte är i tjänst, omarbetad modell från 

Gröjer & Johansson, 1996 

 

2.5 Att mäta arbetsmiljöns ekonomiska 

effekter 

För att kunna synliggöra arbetsmiljöns ekonomiska effekter 

krävs kunskap om hur man kan mäta och analysera dess 

påverkan. Dessvärre är metoder på hur man kan mäta och 

utvärdera arbetsmiljöns ekonomiska effekter begränsad 

(Eklund, J. Hansson, B. Karlqvist, L. Lindbeck, L. & Neumann, 

W. P., 2006; Karlsson m.fl., 2010). Eklund et al (2006) anser 

dessutom att flera av de forskningsartiklar som finns inom 

ämnet besitter stora brister i hur man värderar de ekonomiska 

effekterna. 

 

2.5.1 Nyckeltal som ett verktyg 

Ett sätt att mäta och utvärdera arbetsmiljöns konsekvenser är 

genom att använda sig av nyckeltal. Sjukfrånvaro, frisktal och 

tillbud är exempel på vanliga nyckeltal som är 

arbetsmiljörelaterade. Genom nyckeltal kan indikationer om 

eventuella problem i arbetsmiljön eller arbetet synliggöras och 

ibland kan en viss ekonomiskt information tolkas. Monetära 

nyckeltal är dock svåra att ta fram vilket har lett till att 

ickemonetära nyckeltal används i högre grad då de på ett 

tydligare och mindre invecklat sätt kan beskriva verksamheten 

(Johansson & Johrén, 2011) 

 

2.5.2 Operativa rationalitetsmått  

Ett annat sätt att mäta hur arbetsmiljön påverkar arbetet är 

enligt Liukkonen (Liukkonen, 2004) att använda sig av så 

Kostnader när den sjuke inte är i tjänst 

Övertid 
Överanställning 
Vikarie 
Övriga 
ersättningsformer 
Produktionsbortfall 
Kvalitetsförsämring 
Förseningar 
Arbetsledartid 
Påverkan på övriga 

medarbetare 

Sjuklön 
Semesterersättning 
Sociala avgifter 

Kringkostnader 

Total 
kostnad för 

sjukfrånvaro 

Kvarvarande 
kostnader 

Merkostnader 
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kallade operativa rationalitetsmått. Operativa rationalitetsmått 

innebär ofta att man mäter verksamhetens produktivitet, 

effektivitet och kvalitet. En viktig aspekt att komma ihåg när 

man mäter dessa är att de tre olika begreppens värden inte är 

fristående från varandra. Det innebär till exempel att 

produktivitet inte kan mätas om man inte samtidigt tar hänsyn 

till kvaliteten eftersom det annars inte går att utesluta att 

kvaliteten försämrats samtidigt som produktionen ökat. 

 

Begreppens innehåll definieras och fylls med olika innebörd 

beroende på verksamheten och dess arbete. Härnäst följer en 

redovisning på några av de mest vedertagna definitionerna för 

begreppen. Enligt Jocobsen & Thorsvik ((Jacobsen & Thorsvik, 

2014) kan effektivitet definieras som ”graden av måluppfyllelse 

i förhållande till resursanvändningen”. De innebär således att 

utnyttja resurser och tillgångar på bästa möjliga sätt. Kvalitet 

kan i sin tur beskrivas som en produkts eller tjänsts förmåga att 

tillfredsställa kundens behov och förväntningar, och helst 

överträffa dem (Bergman & Klefsjö, 2012). Medan 

produktivitet kan beskrivas som mängden prestationer i 

förhållandet till förbrukade resurser. En produktivitetsökning 

kan exempelvis betyda att man producerar mer men med 

samma resurser som tidigare och produktivitetsbortfall kan 

definieras som skillnaden mellan vad som normalt produceras 

och hur mycket som produceras vid påverkan av exempelvis ett 

arbetsmiljöproblem (Lohela Karlsson m.fl., 2013). 

 

Att mäta produktivitet 

Vid mätning av arbetsmiljöns påverkan på produktivitet inom 

tjänste- och kunskapsorganisationer är det vanligt att man utgår 

ifrån individens upplevda arbetsprestation. Visher (Visher, J, 

2006) som undersökt arbetsplatsutformning kopplat till 

produktivitet menar att för att kunna mäta prestation på en 

arbetsplats behöver arbetsproduktivitet definieras. 

Arbetsproduktivitet bör definieras genom grundläggande 

kategoriseringar av arbetsmiljöns utformning, där utformningen 

av arbetsmiljön kopplas till medarbetarnas förmåga att utföra 

uppgifter. Hon föreslår att man delar in produktivitet i tre 

kategorier; individuell produktivitet, arbetsgruppens 

produktivitet och organisationens effektivitet (se figur 7).. 

 

Individuell produktivitet innefattar det som varje medarbetare 

presterar i sina uppgifter. Den individuella prestationen är 

beroende av fysiska faktorer som bland annat möbler, 

temperatur, buller och ventilation.  
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Arbetsgruppens produktivitet innefattar den kvantitet och 

kvalitet av arbetsuppgifter som framkommer av teamarbetet. 

Den beror dels på den individuella produktiviteten bland dem 

som ingår i arbetsgruppen, storleken på gruppen, den fysiska 

närheten till varandras arbetsplatser samt på 

kommunikationsmöjligheterna inom gruppen. Arbetsgruppens 

produktivitet kan mätas genom att se till tiden för 

genomförandet av olika processer. 

 

Organisationens effektivitet innefattar den prestation som har 

som utgångspunkt från hela arbetsplatsen eller organisationen. 

För att analysera detta kan man se hur arbetsplatsen fysiskt 

hjälper eller hindrar utförandet av arbetet och om den bidrar till 

ett effektivt arbetssätt. Man kan även analysera om 

arbetsmiljön bidrar till att nå organisationens mål.  

 

Att mäta kvalitet 

Det finns olika modeller för att mäta kvalitet, vilken modell 

man använder beror på vilken typ av verksamhet som ska 

mätas. Grönroos (Grönroos & Larsson, 2002) har skapat en 

modell för upplevd tjänstekvalitet som är anpassad för 

tjänstesektorn. Författaren presenterar upplevd tjänstekvalitet 

som ett resultat av tre dimensioner, nämligen teknisk kvalitet, 

funktionell kvalitet samt organisationsimage, vilket illustreras i 

figur 8.  

 

Nederst i modellen finner vi teknisk kvalitet och funktionell 

kvalitet. Teknisk kvalitet innefattar vad som levereras, vilket i 

detta arbete kan exemplifieras med den information som 

lämnas till den sökande. Funktionell kvalitet innefattar hur 

tjänsten levereras. Det innebär att fokus är på själva processen 

så som bemötande, tillgänglighet, förtroende till handläggare 

och möjlighet till kontakt. Organisationsimage innebär den 

profil som organisationen har i den sökandes ögon vilket 

Individuell 
produktivitet 

Arbetsgruppens 
produktivitet 

Organisationens 
effektivitet 

Figur 7. Modell från Visher (2006) som illustrerar tre kategorier av 

produktivitet som kan mätas 
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påverkar den sökandes förväntningar. Grönroos (Grönroos & 

Larsson, 2002) anser med sin modell att den totala kvaliteten  

således påverkas av den tekniska och den funktionella 

kvaliteten vilken filtreras genom företagets image. Funktionell 

kvalitet är således svårt att mäta eftersom det handlar om hur 

individer upplever tjänsten medan teknisk kvalitet oftast mer 

konkret går att mäta.  

 

2.5.3 Kan man mäta och räkna på arbetsmiljöns 

ekonomiska effekter i den offentliga sektorn? 

För att kunna mäta och räkna på arbetsmiljöns ekonomiska 

effekter bör arbetet kunna mätas. Inom den offentliga sektorn är 

sällan ekonomisk vinst målet med verksamheten vilket 

tillsammans med deras ofta komplexa verksamhet bidrar till att 

det inte finns något entydigt sätt att mäta produktivitet, kvalitet 

eller effektivitet på. Många offentliga sektorer har dock i takt 

med en mer Lean-inriktad verksamhet fått ökade krav på 

kvalitet, service, produktivitet samt minskade kostnader. Detta 

har skapat ett behov av att mäta det arbete som görs. En sådan 

mätning av arbetet kan ske med enklare metoder, så som 

arbetstidsanvändning, för att förstå hur tiden används och till 

vad. En annan typ av mätning är balanced scorecard med vilka 

man med hjälp av olika mätetal kopplar styrningen närmare den 

dagliga verksamheten (Stadskontoret, 2012).  

 

Genom att försöka mäta offentliga verksamheters arbete kan 

man identifiera de resurser som ”går till spillo”. Resurser som 

skulle kunna användas till något annat ändamål; vilket i sin tur 

skulle innebära att produktiviteten eller kvaliteten i någon 

annan del av verksamheten skulle kunna öka. Stadskontoret 

Funktionell 
kvalitet  
HUR? 

Total kvalitet 

Organisationsimage 

Teknisk kvalitet 
VAD? 

Figur 8. Omarbetad modell från Grönroos (2002) över hur 

tjänstekvalitet kan mätas 
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(Stadskontoret, 2012) framhåller att det i den offentliga sektorn 

är av stor vikt att man identifierar mål och mäter arbetet som 

utförs utifrån verksamhetens egna styrning och mål. 

Svårigheterna i att mäta arbetet i den offentliga sektorn beror 

till stor del på följande fyra utmärkande faktorer 

(Stadskontoret, 2012).  

 

 Svårmätbara mål 

 Målkonflikter  

 Svårfångade kvalitetsförändringar  

 Betydande metodproblem  

 

Den offentliga verksamheten får ofta övergripande mål som är 

brett formulerade vilket gör de svåra att mäta. Likaså 

förekommer ibland målkonflikter där olika målsättningar är 

svåra att förena med varandra vilket skapar problem vid 

mätning. Genom att det ofta är svårt att mäta målsättningen i 

den offentliga sektorn blir det ännu svårare att mäta 

kvalitetsförändringar, då hänsyn till både produktivitet, kvalitet 

och effektivitet bör tas samtidigt när man analyserar. 

Metodproblem är ytterligare en aspekt som försvårar mätning 

då tjänstemän inom den offentliga sektorn ofta har en variation 

i arbetet och arbetsmetoder som inte alltid är kontrollerbara. 

Många gånger innefattar arbetet hantering av människor som 

beter sig olika och har olika behov. Avslutningsvis belyser 

Stadskontoret (2012) att även om man kan mäta de effekter 

man vill mäta så finns det en risk att ett flertal faktorer har 

bidragit till effekten vilket gör det svårt att veta vad som har 

haft vilken effekt.  

 

Problematiken med att mäta arbetet och huruvida arbetet inom 

offentlig sektor bör mätas eller inte har belyst av flera 

författare. En av dem som ser positivt på att mäta arbetet är 

Arnek et al (Arnek, 2013) som anser att utan tillförlitliga 

produktivitetsmått så försvåras arbetet med att effektivisera 

arbetet. Andra kunniga inom området ifrågasätter dock 

mätandet, Grönroos & Ojasalo (Grönroos & Ojasalo, 2004) 

påpekar att produktivitet inom tjänstesektorn inte kan mätas på 

samma sätt som inom produktionssektorn eftersom 

produktivitetsprocesser i tjänstesektorn mer liknar öppna 

system där kunden är delaktig och därför inte kan automatiseras 

på liknande sätt. Laihonen et al (Laihonen, Jääskeläinen, 

Lönnqvist, & Ruostela, 2012) föreslår att ett sätt att mäta 

produktivitet i arbetsmiljöer som är mer kunskapsbaserade, är 

att mäta denna på ett subjektivt plan.   
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3 Metod 

 

I kapitlet presenteras och motiveras de metoder som vi har valt 

att använda i arbetet. Här berättar vi också hur data har 

samlats in och analyserats. Även forskningsetiska principer 

diskuteras.  

 

3.1 Val av ämne  

Efter en inledande kontakt med Migrationsverkets huvudkontor 

så framkom att det fanns ett intresse av att delta i ett 

examensarbete under vårterminen 2016 inom ramen för 

Magisterprogrammet teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling på 

Kungliga Tekniska Högskolan. Det fanns ett nyfikenhet hos 

både myndigheten och hos oss studenter att utföra en rapport 

med avseende på arbetsmiljö och ekonomi. Valet föll efter en 

viss tids diskuterande på att undersöka hur anställda på en enhet 

upplevde att arbetsmiljöfaktorer påverkade deras arbete för att 

sedan göra en uppskattning på vilka ekonomiska och icke 

ekonomiska konsekvenser de hade på verksamheten. Eftersom 

myndigheten hade en god uppfattning om de direkta 

kostnaderna men mindre inblick i de indirekta kostnaderna 

ansågs valet vara relevant. Detta stärktes även med att det för 

beräkningarna fanns tillgång till ett statistiskt underlag som gav 

förutsättningar att göra en kostnadskalkyl tillsammans med 

kompletterande empiri över sjukfrånvaron.  

 

En fråga om att delta i examensarbetet skickades ut från 

huvudkontoret till Migrationsverkets enheter i Mellansverige i 

slutet av januari 2016, där en mottagningsenhet visade intresse. 

Till en början planerades att examensarbetet skulle genomföras 

på en annan mottagningsenhet än den som sedan studerades. 

Anledningen till att denna enhet visade intresse var att dess 

sjukfrånvarotal var höga. Det fanns således en större drivkraft 

att titta på i vilken omfattning arbetsmiljön och sjukfrånvaron 

påverkade arbetet och verksamheten. Ett chefsbyte på enheten 

under mars månad gjorde dock att detta inte blev möjligt. 

Istället fick vi möjlighet att undersöka en annan 

mottagningsenhet i Mellansverige, dock utan samma 

sjukfrånvaroproblematik. Valet av enhet är därför inget 

“verkligt val av fall” som Denscombe (Denscombe, 2009) 

uttrycker sig. 
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3.2 Explorativ fallstudie  

Eftersom vi ville undersöka hur en begränsad grupp av 

anställda inom en tjänsteenhet upplevde att arbetsmiljön 

påverkade deras arbete, bestämde vi oss för att göra en 

fallstudie med kvalitativ metodansats. Med fallstudie önskade 

vi få en djupare förståelse av deras kontext. En fallstudie 

ansågs även förefalla bra då syftet inte var att utveckla några 

generaliserbara resultat. Fördelarna med att använda sig av en 

fallstudie är enligt Yin (Yin & Nilsson, 2007) att 

forskningsstrategin tillåter forskaren att undersöka endast en 

enhet i dess verkliga kontext och kunna gå på djupet i analysen. 

En fallstudie kan fokusera på processer och relationer vilket 

innebär möjligheter att undersöka varför och hur vissa resultat 

kan uppstå och inte endast definiera vilka resultaten är. Vår 

fallstudie bestämdes även bli explorativ vilket passar bra när 

det finns luckor i kunskapen (Yin & Nilsson, 2007). Dessutom 

uppmuntras forskaren att använda sig av olika sorters källor, 

metoder och data i fallstudier vilket vi i denna studie gjort då vi 

båda använt oss av kvalitativa och kvantitativa data i form av 

intervjuer och statistik från Migrationsverket (Denscombe, 

2009).  

 

Den kvalitativa metodansatsen valdes utifrån studiens syfte och 

ansågs ge ett fylligare material än kvantitativ ansats. 

Kvalitativa data kan samlas in genom primär data och sekundär 

data. I detta fall har båda använts då båda upplevdes viktiga för 

att kunna svara mot examensarbetets syfte. För att samla primär 

data användes semistrukturerade intervjuer då de ansågs kunna 

bidra till en djupare förståelse samt som en möjlighet att hålla 

intervjun inom ramen för arbetets område. Den sekundärdata 

som använts är böcker, organisationsdokument, rapporter och 

vetenskapliga artiklar (Lantz, 2013). Den kvantitativa data som 

samlades in var den statistik som behövdes för de ekonomiska 

beräkningarna. 

 

Abduktion en förklarings- och förståelseansats som lämpar sig 

väl vid fallstudier. I detta fall innebär det att vi har använt oss 

av teorier inom området arbetsmiljö och dess påverkan på 

arbetet vilket sedan har kompletterats med ett enskilt fall 

(Chalmers, 1995).  

 

Metoden har till viss del fått anpassats till de förutsättningar 

som uppdragsgivaren kunnat ge oss. Vi valde att inte använda 

någon av de verktyg som finns för att beräkna ekonomiska 

konsekvenser av arbetsmiljörisker eller brister då ingen av de vi 
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fann upplevdes vara applicerbara på denna typ av verksamhet. 

De flesta krävde mer statistik och data än vad vi hade möjlighet 

att samla in. Alternativt krävdes utbildning i metoden vilket 

exempelvis gäller för WEST-metoden. Vi valde att inte heller 

använda oss av kvantitativ metod vilket hade kunnat vara ett 

komplement. Anledningen var att enheten vi fick möjlighet att 

undersöka var relativt liten och en enkät om hur arbetet 

påverkades inte hade kunnat ge något större statistiskt underlag 

att basera våra beräkningar på. 

 

3.3 Urval 

Vid första kontakten med enhetschefen så berättade vi om vår 

studie än en gång och då ett intresse fanns att delta så bad vi om 

att få intervjua fem av hennes anställda, varav ett 

skyddsombud. Efter att ha fått godkänt av enhetschefen på att 

genomföra intervjuer skrev vi ett missivbrev (se bilaga 3) vilket 

enhetschefen sedan vidarebefordrade till sina anställda. 

Därefter meddelade enhetschefen att det fanns möjlighet att 

intervjua teamet som var placerat på boende A och henne själv. 

Inom teamet fanns olika roller och genom att intervjua 

anställda med olika roller i teamet troddes vi kunna fånga ett 

brett perspektiv på vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkade 

arbetet samt hur de påverkade. Totalt resulterade det i 

intervjuer med två handläggare, en teamledare, en 

verksamhetsexpert och enhetschefen.  

 

3.4 Litteratursökning och 

informationsinsamling 

För att få en insyn i arbetsmiljöns effekter på arbetet så började 

vi med en litteratursökning. I vår litteratursökning använde vi 

oss främst av litteraturdatabaserna Scopus, Sci Direkt, PubMed 

för att samla vetenskapliga artiklar, samt Google Scholar för att 

finna rapporter från svenska myndigheter. Sökorden som vi har 

använt oss av är arbetsmiljö, ekonomi, sjukfrånvaro, kostnader, 

produktivitet, effektivitet, kvalitet, ekonomiska modeller, mäta, 

rationalitetsmått, stress, offentlig sektor, hälsa och på engelska 

work environment, economy, sick leave, cost, productivity, 

effectiveness, quality, economic models, measure, stress, public 

sector, health och work factors. Med hjälp av vår handledare 

fick vi även förslag på relevant litteratur. Vi har även använt 

oss av den så kallade snöbollsmetoden vilket innebär att vi 

dragit nytta av referenslistor i det material vi har funnit med 

hjälp av sökningarna och på det viset hittat fler artiklar och 

böcker som varit av intresse. Tidigare examensarbeten på 
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området har även använts som inspiration. I vår sökning av 

modeller för beräkning av kostnad för sjukfrånvaro har vi valt 

att fokusera på svenska modeller. Detta då olika länder har 

olika lagar när det gäller ersättning vid sjukfrånvaro. 

 

Vi har även samlat information genom mejlkontakt med 

enhetschefen. Det har varit bakgrundsinformation angående 

enheten, likt verksamhetsmål med mera, som varit till hjälp för 

att förstå organisationen. Denna information har sedan används 

till beskrivning av myndigheten och enheten. 

Mejlkommunikation användes då det ansågs vara det 

kommunikationssätt som var effektivast. 

 

Även statistik har samlats in via mejl. Följande statistik har 

studerats: korttidssjukfrånvaro, arbetstid, övertid, lön, och 

vikarie. 

 

3.5 Intervjuguide och genomförande av 

intervjuer 

Två olika men snarlika intervjuguider utformades, en till 

verksamhetsexperten och chefen och en annan till handläggarna 

och teamledaren. Avsikten med två olika guider var att fånga 

ett brett perspektiv och för att få förståelse för hur arbetet 

påverkades utifrån deras olika roller. Detta medförde att några 

frågor ansågs mer relevanta för chefen och vice versa. 

Intervjuguiden arbetades fram utifrån frågeställningarna och 

med stöd av den teori som samlats in under arbetets gång. 

Guiderna bygger delvis på frågor som relateras till Gröjer och 

Johanssons (1996) ekonomiska modell för sjukfrånvaro, krav-

stöd-kontroll modellen (Quick, 1990) samt Grönroos (2002) 

modell för kvalité. För att skapa en god stämning vid 

intervjuerna och få förtroende från respondenterna så valde vi 

att ställa frågor om både positiva och negativa konsekvenser av 

arbetsmiljön. Detta trots att störst fokus låg på att undersöka de 

negativa konsekvenserna av arbetsmiljön. Om fokus enbart 

hade legat på de negativa aspekter under intervjuerna anser vi 

att det hade blivit svårare att genomföra intervjuerna, då 

respondenterna eventuellt skulle kunna ha känt sig obekväma. 

Intervjuguiden delades för mer struktur in i olika teman (se 

bilaga 1 & 2). 

 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes två pilotintervjuer där 

de två intervjuguiderna prövades en gång var. Därefter 

modifierades frågorna i de båda guiderna något och ett antal 
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frågor valdes ut som kritiska utifall intervjuerna skulle bli 

tidspressade. Intervjuguiden kontrollerades även av 

kontaktpersonen på Migrationsverkets huvudkontor.  

 

Totalt intervjuades fem anställda på enheten. Två handläggare, 

en teamledare, en verksamhetsexpert och enhetschefen. 

Intervjuerna genomfördes en och en på de intervjuades 

arbetsplats i ett avskilt rum den 13 april 2016. Varje intervju 

var mellan 45-60 minuter lång och spelades in med 

mobiltelefon. Innan varje intervju informerades 

intervjupersonerna utifrån vetenskapsrådets fyra etiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

3.6  Databearbetning och analys 

Efter intervjuerna sammanställde vi de tankar och funderingar 

vi hade samt skrev ut våra intervjuanteckningar. Därefter 

transkriberades allt material ordagrant. Transkriberingarna 

lästes sedan igenom grundligt av båda examensarbetarna för att 

få en överblick av materialet. Utifrån det som 

intervjupersonerna sagt identifierades olika teman i texten vilka 

markerades. Dessa teman fördes därefter in i en matris, vilket 

rekommenderas av Miles & Huberman (Miles & Huberman, 

1994). Överst i matrisen lades de olika teman in och på sidan 

av matrisen lades de olika intervjupersonerna in. Luckorna i 

matrisen fylldes sedan med data och de individuella 

upplevelserna av varje tema. Det blev således tydligt att 

identifiera vem som upplevde vad. Därefter började en djupare 

analys av insamlad data vilket vid fallstudier är en av de 

svåraste aspekterna (Yin & Nilsson, 2007). Genom matrisen 

sökte vi förklaringar till våra frågeställningar, vi försökte dock 

behålla en öppenhet till det material vi funnit. Därefter valdes 

citat ut som belyste intervjupersonernas upplevelser. I 

resultaten valde vi dock att inte att presentera vilken yrkesroll 

som uttalat vad, då det ansågs för utpekande och innebar en risk 

med att avslöja respondenternas identitet. Istället valde vi att 

belysa enhetens perspektiv.  

 

I analysen av arbetsmiljöns konsekvenser på arbetets kvalitet, 

produktivitet och effektivitet har vi även valt att förenkla bilden 

genom att redogöra för hur en viss arbetsmiljöfaktor påverkat 

ett rationalitetsmått. Det innebär att vi delvis gått ifrån det som 

Liukkonen (2004) säger, det vill säga, att för att mäta ett mått 

så måste även hänsyn tas till de två andra måtten.   
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3.7 Ekonomiska beräkningar 

För att visualisera ett förmodat händelseförlopp som har grund i 

olika faktorer i arbetsmiljön har vi utgått ifrån tankesättet i 

Johansson och Johrèns (Johansson & Johrén, 2011) 

ballongmetod. Vi har i vår ansats en startpunkt som är en 

negativ arbetsmiljöfaktor och ett slutresultat som visar hur den i 

sin tur påverkar måtten produktivitet, kvalitet och effektivitet. 

För att beräkna befattning och sjukfrånvaro valdes Johansson 

och Johrén (Johansson & Johrén, 2011) kostnadsmodell för 

sjukfrånvaro. Denna modell kompletterades sedan med Gröjer 

och Johanssons (1996) modell för analys av merkostnader. 

 

De direkta kostnader som har undersökts är: 

 Medellön för anställda på mottagningsenheten 

 Sjuklön 

 Semesterersättning 

 Sociala avgifter 

 Övertidsersättning 

 Kringkostnader (lokaler, material, etcetera) 

 

Den indirekta kostnaden som har beaktats är: 

 Produktionsbortfall 

 

Medellön och snittålder för de anställda har erhållits från 

administrativ handläggare på HR-avdelningen. Information om 

sjuklön, sociala avgifter, övertidsersättning och semestertillägg 

har samlats in från HR-support på Migrationsverket. 

Lokalkostnaderna är ett snitt som vi fått ifrån Migrationsverkets 

redovisningsenhet.  

 

Efter en analys av intervjusvaren uppskattades sedan de 

indirekta kostnaderna i tid. Dessa räknades sedan om i pengar 

genom att multiplicera tiden med ordinarie timkostnad. De 

direkta kostnaderna kombinerades därefter med de indirekta 

kostnaderna för att få fram den totala kostnaden för 

sjukfrånvaro.  

 

Sjuklönen är beräknad enligt dag 2-14 där 80 % av lönen 

betalas av arbetsgivaren. De sociala avgifterna är enligt 

myndigheten 43,89 %. Och semestertillägget är 0,48 % för 

varje betald semesterdag. För att få fram semesterersättningen i 

procent så erhölls först det totala antalet semesterdagar genom 

att använda medianåldern på enheten och jämföra den med 
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information om semesterdagar från ST, fackförbundet för 

statligt anställda. Detta gav 31 semesterdagar. Därefter 

beräknades semesterersättningen per år genom att multiplicera 

det totala antalet semesterdagar med dagslönen plus 

semestertillägg. Därefter dividerades denna summa med 

årslönen för att få fram en procentsats för semesterersättningen 

på 14 %.  

 

Alla kostnader beräknades först per timme. Därefter gjordes en 

kostnadsberäkning för en hel sjukdag på 8 timmar. Denna 

kostnad jämfördes sedan med kostnaden för en ordinarie 

arbetsdag på 8 timmar. Genom att beräkna detta kan 

organisationen se vad som skulle kunna ”sparas in”. 

 

3.8 Trovärdighet och äkthet 

Inom kvantitativa studier är begreppen validitet och reabilitet 

vedertagna för att mäta kvaliteten av ett arbete, men inom den 

kvalitativa forskningen finns det idag en diskussion kring vilka 

begrepp som bör användas för att mäta kvaliteten i kvalitativa 

studier. Forskarna Guba & Lincoln (Lincoln & Guba, 1985) 

föreslår att man i en kvalitativ studie bör använda sig av 

begreppen trovärdighet och äkthet istället, då dessa begrepp 

lyfter fram en bild som handlar mer om att tolka. Vi har därför 

valt att använda oss av Guba och Lincolns (1985) ansats. Dem 

delar in  begreppet trovärdighet i fyra delkriterier som alla har 

en motsvarighet inom den kvantitativa forskningen: 

tillförlitlighet (intern validitet), överförbarhet (extern validitet), 

pålitlighet (reliabilitet) och en möjlighet att styrka och värdera 

(objektivitet). 

 

-Tillförlitlighet innebär att man har säkerställt att arbetet utförts 

enligt de regler som finns och att man har rapporterat resultatet 

till dem som är inblandade. Detta för att dessa personer på så 

sätt ska ha möjlighet att komma med eventuella korrigeringar. I 

vårt arbete har vi försökt följa de regler som finns kring hur en 

kvalitativ studie bör utföras genom att ta hänsyn till de etiska 

krav som vetenskapsrådet ställer på forskning. För att öka 

tillförlitligheten har vi under intervjuernas gång försökt rätta ut 

eventuella missförstånd genom att ställa kontrollfrågor som: 

”har jag förstått dig rätt?” eller ”är det så här du menar?”. På så 

sätt har våra intervjupersoner kunnat bekräfta eller justera 

informationen vid oklarheter. 

 

- Överförbarhet handlar om huruvida resultaten är användbara i 

andra sammanhang och i andra miljöer. Detta påverkas av hur 
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fylliga detaljer som har återgivits av forskaren. Denna arbete, 

som är en fallstudie, syftar till att förstå ett visst kontext på 

djupet och inte till att ge ett generaliserbart resultat. Resultaten 

är också beroende av kontexten och tidpunkten och även av 

forskaren som intervjuat. För att andra ska kunna ta ställning 

om resultatens överförbarhet har vi dock försökt beskriva 

kontexten och omständigheterna så tydligt som möjligt.  

 

- Pålitlighet innebär att det finns en fullständig redogörelse för 

alla delar i forskningsprocessen. Vi har redovisat så noggrant vi 

har kunnat för alla delar av processen i syfte att ge läsare 

möjlighet till en helhetsbild över de val och tolkningar som 

gjorts.  

 

- En möjlighet att styrka och värdera handlar om att forskaren 

har förhållit sig objektiv till det som har studerats och inte varit 

påverkad av personliga värderingar eller en teoretisk inriktning. 

Vi har inte medvetet påverkat studien med personliga 

värderingar. Men då vi besitter vissa teoretiska kunskaper i 

ämnet samt har egna erfarenheter från arbetslivet kan detta 

påverka vår tolkning av det intervjupersonerna har sagt. 

 

Begreppet äkthet delas utifrån Bryman (Bryman & Nilsson, 

2011) analys av Guba och Lincolns teorier in i fem olika 

delkriterier, rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet, taktisk autenticitet. Vi har i 

vårt arbete endast använt oss av rättvis bild då de andra 

kriterierna som till stor del rör förändring inte ansågs 

applicerbara.  

 

-Rättvis bild handlar om att studien ger en rättvis bild av de 

upplevelser som intervjupersonerna delat med sig av. En rättvis 

bild uppges också ha givits då alla intervjupersonens 

uppfattningar har beaktats i analysen och belysts i resultatet, 

samtidigt som vi koncentrerat oss på det som var mest 

utmärkande och återkommande.  

 

3.9 Etiska aspekter 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 

2002) etiska aspekter gällande individskyddskravet. Detta då vi 

använder oss av intervjuer och berör ett område som kan 

uppfattas som känsligt samt då det för intervjupersonen skulle 

kunna kännas som om denne baktalar sin arbetsgivare eller 

dylikt i avseende arbetsmiljön.  
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De fyra huvudkrav som individskyddskravet innebär är: 

Informationskravet som innebär att forskaren informerar 

uppgiftslämnare och studiedeltagare om deras uppgift i studien 

och vilka villkor som gäller för deltagande. Samtyckeskravet 

vilket innebär att forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. Konfidentialitetskravet 

ställer krav på att de som medverkar ska ha rätt att själva 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta i 

studien. De ska även ha möjlighet att avbryta sin medverkan 

utan att det får några negativa följder för denne. 

Nyttjandekravet betonar att undersökningsdeltagare som i sitt 

beslut att delta eller avbryta inte får utsättas för påtryckning 

eller påverkan. Dessutom ska det inte finnas några 

beroendeförhållanden mellan forskare och 

undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

Samtliga aspekter anses ha tagits hänsyn till genom de 

information som gavs innan intervjun startade samt genom det 

missivbrev som har skickats ut där både informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

har beaktats. 
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4 Resultat och analys 

I detta avsnitt har vi valt att presentera både resultat och 

analys för att, inom varje tema, ha möjlighet att 

sammanhängande analysera resultaten på ett mer överskådligt 

sätt. Först presenteras en beskrivning av hur myndigheten 

mäter sitt arbete och en övergripande text om den studerade 

enheten. Sedan redogörs resultat och analys av de anställdas 

upplevda arbetsmiljö utifrån ett antal olika teman. Slutligen 

presenteras en ekonomisk beräkning för sjukfrånvaro. 

Resultaten har analyserats och jämförs med den teori som 

presenterades i teorikapitlet. 

 

4.1 Migrationsverket 

4.1.1 Hur mäter och rapporterar 

Migrationsverket sitt arbete? 

Migrationsverket har tre värdeord, vilka är utgångspunkt i allt 

arbete som utövas, dessa är: mod, empati och tydlighet. 

Myndigheten mäter delvis sitt arbete men då Migrationsverket 

består av varierande verksamheter använder de olika mått 

beroende på verksamhetsgren. Företrädesvis mäts dock 

produktivitet som antal avgjorda ärenden per årsarbetskraft. Det 

finns inget entydigt mått för kvaliteten men myndigheten mäter 

bland annat rättslig kvalitet i form av antalet ombeslutade 

ärenden samt nöjd-kund-index kvalitet genom 

kundtjänstundersökningar (Migrationsverket, 2015). 

 

Myndigheten rapporterar idag sitt arbete till regeringen i form 

av årsrapporter och delårsrapporter. Detta inkluderar 

uppföljning av uppgifter som rör verksamhetens arbete som 

bland annat avgjorda ärenden och antal kundkontakter 

(Migrationsverket, 2015). 

 

4.1.2 Beskrivning av den utvalda 

mottagningsenheten och dess arbete 

Det undersökta fallet är en av Migrationsverkets 

mottagningsenheter i Mellansverige, vilken bildades under 

hösten 2015. Enheten består av totalt tre olika boenden, vilka är 

placerade på tre skilda geografiska platser i närområdet. Två av 

dessa boenden är gamla hotell vilka man på grund av det ökade 

antalet asylsökande under hösten 2015 varit tvungna att flytta 

in i. Planer på att bygga om det ena boendet har inletts. 

Dessutom finns planer för det andra boendet om att flytta in i 
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nya lokaler. På varje boende, vilka i studien nämns som boende 

A, B och C, arbetar ett team bestående av 4 handläggare, 7 

assistenter samt en teamledare. Utöver detta har enheten även 

administrativ personal som bland annat består av en 

verksamhetsexpert, ekonomiassistenter och en enhetschef. 

Mottagningsenhetens arbete är brett och ombesörjer följande: 

 Ordna boende till den asylsökande under hela 

asylsökningsprocessen efter registrering om ansökan 

om asyl. 

 Undersöka om den sökande har rätt till dagersättning. 

 Delge besked i asylsökningsärendet.  

 Ge stöd till sökanden som fått avslag på ansökan om 

asyl. 

 

På grund av enhetens breda ansvar och arbetsuppgifter har 

varje boende på mottagningsenheten flera olika typer av 

lokaler.  

 

Migrationsverkets mål skapas utifrån regeringens 

regleringsbrev vilket innefattar mål och riktlinjer samt hur 

mycket pengar myndigheten kommer att få tillgång till under 

det kommande året. Detta brev görs därefter om till en 

verksamhetsplan för myndigheten. Den görs i sin tur om till en 

genomförandeplan på operativ nivå vilken sedan bryts ner till 

en genomförandeplan på regionnivå. Därefter kan 

mottagningsenheten själva göra en aktivitetsplan för att 

uppfylla de mål som är satta (personlig kommunikation, 

enhetschefen, 2015-04-13). 

 

Enligt enhetschefen pågår idag ett arbete på operativ och 

regional nivå där man utvärderar hur man ska mäta och bättre 

följa upp de mål som finns med avseende på bland annat 

ledtider. Arbetet på den utvalda enheten följs idag upp med 

hjälp av vecko- och dagrapporter och används mer lokalt för att 

utveckla arbetet. Jobbet upplevs dock som svårt att mäta och 

följa i siffror. Det som mäts i siffror är bland annat antal 

boende, antal verkställda och antal mottagna asylsökande enligt 

Dublinförordningen och sedan en kort tid tillbaka även 

arbetstidrapportering.  

 

De anställda har arbetat på enheten under olika lång tid och har 

olika befattningar och arbetsuppgifter. Detta innebär att deras 

upplevelser som skildras i intervjuerna grundar sig i olika 

erfarenheter från verksamheten. Trots det har många 

gemensamma uppfattningar om hur arbetsmiljön påverkar 
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arbetet kunnat utmärkas. Utifrån intervjuerna har vi nedan 

definierat vad vi upplever att de anställda anser är kvalitet, 

produktivitet och effektivitet i sitt arbete på enheten: 

 

Kvalitet: Ett gott bemötande där den sökande känner sig sedd 

och får den information som denne behöver. 

Produktivitet: Hantera en arbetsuppgift inom kraven från 

organisationen avseende tid och hantering . 

Effektivitet: Att inte tvingas göra om saker, att göra saker på 

rätt sätt/ha rätt man på rätt plats. 

 

4.2 Fysiska faktorers påverkan på arbetet 

4.2.1 Resultat 

I intervjuerna framhöll samtliga respondenter att den fysiska 

arbetsmiljön skiljer sig åt mellan de olika boendena. På boende 

A anser alla respondenter att man har en bra fysisk arbetsmiljö 

som inte anses inverka negativt på arbetet. En av 

respondenterna beskriver den fysiska arbetsmiljön på boende A 

som följande:   

 

”…vi har ju höj och sänkbara skrivbord, vi har bra belysning, 

vi försöker flytta lampor när vi flyttar skrivborden, vi har bra 

ventilation, vi har liksom fin matsal och hela den biten.” X3 

 

Däremot framkom det från några av respondenterna att det 

finns uppenbara brister med lokalerna på boende B och C, då 

de inte är fullt anpassade till verksamheten. En av 

respondenterna, som även agerar skyddsombud, berättar att de 

anställda på boende B sitter och arbetar nära varandra. Samma 

respondent har även tagit emot klagomål från anställda som 

upplever hög ljudnivå, överhörning och dålig luft. De drabbade 

upplever att detta resulterar i koncentrationssvårigheter. Såhär 

beskriver en av respondenterna en medarbetares reaktion när 

denne tillfälligt bytt boende.  

 

” …va skönt att slippa få ont i huvudet, hög ljudnivå, folk 

pratar i telefon, vi har inga skärmar emellan, det blir varmt ” 

X3 

 

Bilden av en fysisk arbetsmiljö som inte är tillfredsställande för 

två av boendena styrks av alla respondenter. Under intervjun 

framkommer att dessa boenden består av gamla hotell-lokaler 

där receptionen är skild från de administrativa lokalerna. En av 
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respondenterna uttrycker följande om lokalernas anpassning till 

arbete:  

 

” På boende B och boende C så är den fysiska arbetsmiljön 

undermålig… de två boendena är inte riktigt anpassade efter 

administrativa arbeten det är mer boende och det blir liksom, 

de boende är första hand administrativ och kontorsmiljö andra 

hand. Och den är inte bra, så den fysiska arbetsmiljön på de 

två ställena där lämnar mycket och önska.” X1 

 

Samtidigt framhåller samma respondent att det finns andra 

faktorer än de fysiska som är mycket viktigare för arbetet på 

enheten: 

 

”Det är faktiskt så om gruppen är bra och man har förtroende 

för sin xxx då går allting faktiskt bra, det spelar ingen roll om 

man sitter i ett hus utan toalett, lite krasst då.”X1 

 

4.2.2 Analys 

Utifrån respondenternas beskrivning av arbetssituationen med 

avseende den fysiska arbetsmiljön vid boende B, är det 

motiverat att med stöd från empirin misstänka att buller och det 

som upplevs som otillräcklig ventilation inverkar negativt på 

medarbetarnas arbete (se figur 9). Detta trots att upplevelserna 

av dessa faktorers inverkan på arbetet inte delas av alla 

respondenter. Att fastställa i vilken utsträckning 

arbetsuppgifterna påverkas är svårt att fastställa men buller har 

i studier visat sig störa koncentrationen och distrahera 

människor i sitt arbete (Jahnke, 2012; Taylor, 2004). Detta har i 

sin tur resulterat i en försämring av kvaliteten av det uträttade 

arbetet (Taylor, 2004). Utifrån våra resultat går det inte att sätta 

en siffra på i vilken omfattning bullret påverkar kvaliteten av de 

arbetsuppgifter som utförs i lokalen på boendet men 

uppskattningsvis är det den tekniska kvaliteten i arbetet som 

påverkas. 

 
Figur 9. Buller och ventilations  påverkan på arbetet 
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4.3 IT-systemets påverkan på arbetet  

4.3.1 Resultat 

Under intervjuerna framkom att IT-systemen överlag ansågs 

som bra och stödjande. Flera av respondenterna upplever att 

nätet fungerar relativt smärtfritt, även om det ibland hänger sig. 

Dock uttrycker tre av respondenterna att detta inte gäller för 

boende B och C där nätverket emellanåt slutar att fungera och 

upplevs som segt på grund av att man saknar tillgång till fast 

nätverk. Anledningen till avsaknaden av fast nätverk är 

myndighetens höga säkerhetskrav enligt en av respondenterna. 

Två av respondenterna uttrycker att avsaknaden av ett väl 

fungerande nätverk ibland skapar en frustration och att 

nedladdningar som inte har sparats tvingas göras om då nätet 

lägger ner. En av respondenterna berättar:  

 

”…alltså jag tycker det system som vi har är bra, fast ibland så 

hänger det sig och det skapar ju också stress då att det inte 

funkar, så det händer ju titt som tätt. Så där skulle man vilja ha 

bättre uppkoppling och det är ju likadant på boende B och 

boende C för där har dom ganska mycket arbetsmiljöproblem, 

de har ju inte fastnätverk så där lägger det ju ner stup i kvarten 

de kommer inte åt xxx. De har helt andra möjligheter än vad vi 

har. Vi har ju bättre förutsättningar här. Vi har ju fastnätverk. 

För det skapar ju också bara stress och frustration, att man har 

suttit och sparat ner och så kommer man inte åt det och så 

lägger hela alltet ner.” X3 

 

4.3.2 Analys 

I det stora hela anses således IT-miljön vara tillfredställande på 

boende A. Däremot skapar nätverken på boende B och C en 

viss frustration och stress då arbete emellanåt tvingas göras om. 

Respondenternas berättelser indikerar på en minskning i 

individuell produktivitet då arbetet som måste göras om tar tid 

från annat arbete (se figur 10). Omfattningen av denna 

produktionsminskning beror på faktorer så som omfattningen 

av IT-problemet samt om det finns alternativa arbetsuppgifter 

som går att göra istället. 

 
Figur 10. IT-systemets påverkan på arbetet 
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4.4 Organisatoriska och sociala faktorers 

påverkan på arbetet  

4.4.1 Resultat 

Den sociala arbetsmiljön på enheten uttrycks som god av 

samtliga respondenter. Man framhåller att det finns en god 

gemenskap och bra stöttning på enheten vilket upplevs främja 

ett gott samarbete och en bra dialog. En respondent framhåller 

att detta stöd bidrar till att man hjälper och avlastar varandra i 

arbetet. En annan respondent uttrycker att bra gruppdynamik 

och sammanhållning är mycket viktigt för att kunna uppnå en 

bra kvalitet i arbetet. 

 

Under intervjuerna uttrycker dock två av respondenterna en 

avsaknad av rutiner i arbetet. En av respondenterna uttrycker att 

det förvisso finns rutiner gällande hur man ska arbeta men att 

det fortfarande finns ett behov av förbättringar av dem. Då 

arbetet på boende A kan variera mycket från dag till dag 

upplever två av respondenterna att avsaknaden av tydliga 

rutiner blir framträdande. En av respondenterna beskriver att 

bristen på rutiner kan orsaka stress. Ytterligare en 

respondenterna upplever även att bristande kommunikation på 

och mellan enheter inom myndigheten är ett stressmoment. 

Nedan beskrivs en situation: 

 

”vi vill ha bättre framförhållning att man kanske får 

information dagen före så att man hinner förbereda allt och 

informera allt men ibland har inte det funkat liksom, då får vi 

kanske en två timmar på oss och göra allting så” X3 

 

En annan respondent uttrycker att den bristande 

kommunikationen kan leda till dubbelarbete: 

 

”ibland händer det att man inte har koll på vad alla andra gör, 

så man kanske gör dubbelgöra” X2 

 

Utifrån intervjuerna framgår att arbetsbelastningen på enheten 

har minskat jämfört med hösten 2015 men att den likväl 

varierar mycket från dag till dag och att detta påverkar de 

anställda olika. En av respondenterna beskriver detta: 

 

”Eh sen är det en öh en svår arbetsmiljö på så sätt att det kan 

bli extremt mycket och så kan det vara extremt lite och så kan 

de vara extremt mycket och extremt lite, så det kan ju vara 300 
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personer ena dagen och 10 nästa och det är ju två olika sorters 

stress och alla hanterar det, en del tycker de är jättejobbigt när 

det är lugnt och andra tycker det är jättejobbigt när det är 

jättemycket att göra.” X1 

 

Vidare beskriver en annan respondent hur en hög 

arbetsbelastning påverkar arbetet: 

 

”… att man har lagom att jobba med att man inte känner av 

”det här hinner jag inte med”. Om man känner så liksom då, 

då skapar det ju stress hela tiden och då, då kan du inte heller 

själv göra ett bra arbete om du hela tiden tänker på att ”det 

här hinner jag inte, det här hinner jag inte med”. X4 

 

”…det är så mycket att göra att man kan inte riktigt hålla det 

goda bemötandet hela tiden liksom utan man kanske blir lite 

trött, lite småirriterad på saker…” X4 

 

4.4.2 Analys 

Det finns stöttande sociala faktorer på enheten i form av bra 

stöd och en bra dialog mellan de anställda vilket upplevs ha en 

positivt inverkan på arbetet. Samtidigt identifieras en brist på 

rutiner och bristande kommunikation på enheten som faktorer 

som tydligt påverkar arbetet. Detta skulle kunna inverka 

negativt på produktiviteten. Minskad teamproduktivitet skulle 

kunna vara ett resultat av förmodat dubbelarbete, osäkerhet på 

vad man ska göra samt att arbete behöver göras om på grund av 

bristande rutiner (se figur 11). Omfattningen av 

produktionsbortfallet beror på faktorer som typen av 

arbetsuppgift som eventuellt görs om, eller görs dubbelt, samt 

den anställdes egna produktivitet och färdighet. 

 
Figur 11. Bristande rutiners påverkan på arbetet 

 

Alla intervjupersoner upplever emellanåt en hög 

arbetsbelastning. Den höga arbetsbelastningen kan sannolikt 

innebära att den individuella produktiviteten ökar hos de som 

arbetar under hög arbetsbelastning för att möta den ökade 

arbetsmängden. Dock, likt vid sjukfrånvaro, kan det även vara 

så att den totala produktiviteten på mottagningsenheten 
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påverkas negativt då de anställda troligtvis ändå inte hinner 

utföra alla arbetsuppgifter under arbetsdagen. Enligt 

intervjuerna framgår att den ökade arbetsbelastningen resulterar 

i stress vilket kan få en negativ påverkan på kvaliteten (se figur 

12). Detta styrks av krav-stöd-kontroll modellen där en låg 

kontroll över arbetet tillsammans med höga krav och stöd kan 

resultera i ett spänt arbete vilket kan leda till stress. Hur mycket 

denna stress påverkar kvaliteten är svårt att bedöma men det är 

utifrån intervjuerna sannolikt att den för verksamheten högt 

prioriterade funktionella kvaliteten påverkas negativt. Det vill 

säga att tillgängligheten och kvaliteten i bemötandet påverkas.  

 

Flera av respondenterna beskriver att arbetsbelastningen inte 

bara mängdmässigt kan vara tung utan att arbetet även kan 

innebära påfrestande möten som är belastande där man inte 

alltid kan bibehålla ett gott bemötande. Detta går att återkoppla 

till det emotionella arbetet (Hochschild, 2003) där den anställde 

måste kontrollera sina känslor. Vår analys är att vid alltför högt 

emotionellt arbete kan mötet med de sökande påverkas negativt 

vilket leder till att den funktionella kvaliteten i arbetet 

påverkas. 

 

4.5 Sjukfrånvarons påverkan på arbetet 

4.5.1 Resultat 

Korttids- och långtidssjukfrånvaron på enheten är relativt låg 

men intervjuerna visar att när det väl sker så får det 

konsekvenser på arbetet. Vid intervjuerna framgick att då den 

sjukfrånvarande personens arbete måste ersättas så utförs detta 

av de kvarvarande kollegorna i form av övertid eller att man 

flyttar på personal mellan de olika boendena på 

mottagningsenheten. Enhetschefens och verksamhetsexpertens 

arbete ansågs vara svårt att ersätta medan handläggarnas arbete 

kunde ersättas med övertid eller med förflyttning av personal 

mellan boendena. En respondent förklarar att vid sjukfrånvaro 

så kan personalstyrkan ibland bli alltför låg vilket leder till att 
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Figur 12. Hög arbetsbelastnings påverkan på arbetet 
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vissa arbetsuppgifter inte hinns med. Samma respondent 

beskriver hur en omprioritering av sysslorna på boendet då 

sker: 

 

”Vi ser vilka samtal måste vi ha idag, är det någon vi kan flytta 

tills imorgon, vad har vi liksom brådskande fall som måste ha 

boende, har vi nå handikappade i huset som vi måste se till 

först och främst? Har vi några personer som har kommit från 

xxx som vi måste hålla koll på, så att vi går igenom 

allting…”X3 

 

Den ökade arbetsbördan leder till prioriteringar för att 

möjliggöra fokus på de mest akuta eller värdeskapande 

arbetsuppgifterna. En av respondenterna beskriver att detta 

handlar om att hjälpa de asylsökande i sin asylsökningsprocess 

eller i de dagliga sysslorna, eller att inkvartera eller förflytta 

asylsökanden. Mindre värdeskapande arbetsuppgifter som en 

extra reception utöver huvudreceptionen kan då nedprioriteras. 

Samma respondent beskriver prioriteringarna enligt följande: 

 

”…då bortprioriterar vi saker som kanske liksom hjälpa 

asylsökande, det finns en tvättstuga där, hjälpa dom komma in 

där. Då får vi prioritera, då kommer vi tillbaka till vårat 

uppdrag liksom se till att folk ansöker om asyl och när de får 

utflytt nånstans vi ser till att de flyttar ut.” X4 

 

En annan respondent förklarar hur arbetsmiljön förändras då 

någon eller några är sjukfrånvarande: 

 

”Om nån är sjuk…ja då blir det stressigt på jobbet. Det är väl 

det som är negativt. Blir man en man kort eller det kan vara två 

man kort då blir det jobbigt för att vi behöver alla personal 

som vi har …” X2 

 

4.5.2 Analys 

Den samlade bedömningen av intervjuerna visar på en ökad 

arbetsmängd hos kvarvarande arbetskraft som arbetar övertid 

då dessa både måste utföra fler arbetsuppgifter samt göra 

omprioriteringar i sitt arbete. Detta kan enligt en av 

respondenterna resultera i stress. Trots övertidsarbetet verkar 

ett produktionsbortfall ske, då respondenternas svar indikerar 

på att hela den sjukfrånvarandes arbete inte kan ersättas. Det 

kan bero på att arbetsbördan blir för stor men också förstärkas 

av att övertidsarbete ofta utförs med sämre effektivitet än 
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ordinarie arbete vilket i sin tur kan resultera i att arbete måste 

göras om eller att arbetet tar längre tid (Takshin 2004). Vi 

utesluter därför att det finns en så kallad överanställning på 

enheten, vilket skulle innebära att det finns fler anställda än vad 

behovet är (Johansson och Johrén, 2011). 

 

Vid förflyttning av personal mellan boendena på enheten 

uppskattas produktionsbortfallet vara mindre då ersättaren tar 

över den sjukfrånvarandes arbetsuppgifter. Dock finns det stöd 

från litteraturen (Johansson & Johrén, 2011) för att arbetet 

påverkas negativt vid vikarier, i form av produktionsavvikelser. 

Denna påverkan kan i detta fall anses vara liten då ersättaren är 

införstådd i arbetet och utför samma typ av arbete vid ett annat 

boende på mottagningsenheten.  

 

4.6 Hur skulle arbetet kunna mätas? 

4.6.1 Resultat och analys 

Utifrån den empiri som samlats in vid intervjuerna finns det 

inget tydligt svar på hur arbetet på enheten skulle kunna mätas. 

Av intervjupersonernas redogörelser tolkar vi det dock som att 

kvaliteten är den faktor som är viktigast för enheten och 

därmed vore det mest intressanta att mäta, med avseende både 

på den funktionella och den tekniska kvaliteten. Med 

utgångspunkt i vår förståelse för arbetet och Gröönros modell 

för kvalité (2002) anser vi att den tekniska kvaliteten skulle 

kunna mätas genom att den anställde använder sig av en 

checklista. Den information som lämnats till en sökande i ett 

ärende kryssas i och kan sedan ställas mot de rutiner som 

enheten har gällande information som sökande alltid ska få 

beroende på ärende. Både funktionell och teknisk kvalitet 

skulle kunna mätas genom att man tar fram ett 

kundnöjdhetindex på de asylsökande, alltså, någon typ av 
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Figur 13. Sjukfrånvarons påverkan på arbetet 
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formulär till de sökande på hur de upplevt bemötandet på 

enheten samt vilken information som de har fått mottaga.  

 

Tidrapportering skulle kunna användas för att undersöka och 

jämföra tidsåtgång för olika typer av arbetsuppgifter och 

därigenom vara en hjälp att mäta effektiviteten i arbetet. 

Enheten kan med hjälp av systemet identifiera hur tid och 

resurser används för att uppnå verksamhetens mål.  

 

Gällande produktivitet anser enhetschefen att det inte handlar 

om att göra så mycket som möjligt utan att utföra arbetet rätt. 

Att mäta produktivitet i arbetet upplevs därför som svårt. Den 

upplevda produktiviteten skulle kunna mätas med subjektiva 

mått med hjälp av enkäter. Den faktiska produktiviteten skulle 

eventuellt också kunna mätas med hjälp av tidrapporteringen, 

genom att jämföra tidsåtgången för samma typ av 

arbetsuppgifter mellan olika tidsperioder. Dock finns det flera 

faktorer som kan behöva tas hänsyn till så som om någon är på 

inskolning, om det är extremt många sökande just då med mera.    

 

Om enheten får kunskap om hur arbetet kan mätas kan den 

informationen sedan användas för att synliggöra hur olika 

arbetsmiljöfaktorer påverkar dessa mått.  

 

4.7 Ekonomisk beräkning av sjukfrånvaro 

4.7.1 Resultat och analys 

Utifrån den information som framkommit i intervjuerna har 

ekonomiska beräkningar i detta avsnitt genomförts för att 

illustrera vilka ekonomiska konsekvenser arbetsmiljön skulle 

kunna ha. Beräkningarna är gjorda utifrån handläggarnas arbete 

och bygger på lönestatistik samt på handläggarnas egna 

tolkningar av sitt arbete och vad som händer vid sjukfrånvaro.  

 

Vid intervjuerna framkom att om en handläggare är 

sjukfrånvarande en kortare tid så ersätts denna inte med vikarie, 

istället ersätts den sjukfrånvarande ofta med övertid av andra 

handläggare. Beräkningarna utgår därför ifrån sjukfrånvaro 

som ersätts av övertid av den kvarvarande arbetskraften och 

inte av en ersättare. Sjukfrånvaron leder således till kostnader 

för övertid, kostnader för sjuklön tillsammans med övriga 

omkostnader, samt till produktionsbortfall. 
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Produktionsbortfallet uppskattas till totalt två timmar för hela 

arbetsdagen på grund av arbete som inte hinns med då enheten 

är en anställd mindre i kombination med minskad effektivitet 

för övertidstimmarna. Övertiden uppskattas till tre timmars 

enkel övertid, det vill säga, övertid innan klockan 20 på 

vardagar. Inga administrativa kostnader identifierades.  
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Tabell 1. Kostnad för en hel arbetsdag 

Kostnad ordinarie arbetstid (kr/timme) 

Lön 165 kr 

Semesterersättning 23 kr 

Sociala avgifter 82 kr 

OH-kostnader 181 kr 

Totalt 451 kr 

Totalt, hel arbetsdag (8 timmar) 3 608 kr 

 
Tabell 2. Kostnad för en sjukdag, dag 2-14 

Kostnad sjukdag 2-14 

Sjuklön 132 kr 

Semesterersättning 23 kr 

Sociala avgifter 68 kr 

OH-kostnader 181 kr 

Totalt 404 kr 

Totalt, hel arbetsdag (8 timmar) 3 232 kr  

 
Tabell 3. Kostnad för enkelt övertid, 3 timmar. 

Kostnad enkel övertid (månadslön/94) 

Lön 280 kr 

Sociala avgifter 123 kr 

Totalt 403 kr 

Totalt, övertid (3 timmar) 1 209 kr 

 
Tabell 4.Kostnad för produktionsbortfall p.g.a. sjukfrånvaro, 2 timmar. 

Kostnad produktionsbortfall 

Ordinarie timkostnad 451 kr 

Total produktionsbortfall i tid 2 timmar 

Totalt 902 kr 
 

Tabell 5. Total kostnad för sjukfrånvaro, direkta och indirekta kostnader, 8 

timmar 

Total kostnad sjukfrånvaro för en hel arbetsdag (8 timmar) 

Kostnad sjukfrånvarande (8 

timmar) 

3 233 kr 

Övertid (3 timmar) 1 209 kr 

Produktionsbortfall (2 timmar) 903 kr 

Totalt 5 345 kr 
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Skillnaden i kostnad mellan ordinarie arbete och övertidsarbete 

vid sjukfrånvaro blir då 3 608 – 5 345 = -1 737 kr. 

 
Dessutom tillkommer eventuell kvalitetsminskning samt stress 

vid för hög arbetsbelastning hos de anställda. Detta utgör inte 

en direkt ekonomisk kostnad för verksamheten men kan orsaka 

negativa konsekvenser för verksamheten i längden. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras svagheter och styrkor 

med de valda metoderna och därefter följer en 

resultatdiskussion på samma tema.  

 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Explorativ fallstudie med kvalitativ ansats 

Vi valde i detta arbete att använda oss av en explorativ 

fallstudie med kvalitativ ansats. Detta genomfördes med hjälp 

av semistrukturerade-intervjuer. Det kan ha funnits alternativa 

metoder som hade varit lämpliga att använda i stället, men de 

metoder som valdes föreföll kunna uppfylla syftet inom de 

förutsättningar som gavs för insamling av empiri. 

 

Att använda en kvalitativ ansats ansågs mest lämpat eftersom 

en kvantitativ informationsinsamling bedömdes ge för lite 

material. I efterhand anser vi dock att ett kvantitativt verktyg 

eller liknande hade kunnat användas vid intervjuerna för att få 

en bättre fingervisning om i vilken omfattning arbetet 

påverkades. Det hade givit bättre förutsättningar till att besvara 

frågeställningen ”Vilka ekonomiska samt icke ekonomiska 

konsekvenser har arbetsmiljön samt sjukfrånvaron på 

verksamheten”. En likertskala i samband med intervjuarna hade 

kunnat komplettera kvalitativa data då likertskalan möjliggör 

för intervjupersonerna att sätta ett visst värde på påståenden 

(Denscombe, 2009). Den hade kunnat användas för frågor som 

”hur mkt tiduppskattar du att du förlorar på grund av IT-

problem?” svaren hade kunnat användas för att uppskatta tiden 

i de ekonomiska beräkningarna.  

 

Eftersom ingen av oss har erfarenhet av arbete inom 

myndigheten så hade det, för att få en än djupare förståelse för 

verksamheten, varit bra att intervjua respondenterna i två 

omgångar. Genom att intervjua samma personer i två omgångar 

hade en första intervju givit möjlighet att samla information 

och förståelse för verksamheten om hur den kan mätas, för att i 

en andra omgång kunna ställa bättre frågor om hur arbetsmiljön 

påverkar arbetet.  

 

Vi har både under insamling, bearbetning och analys av data, 

försökt att vara objektiva. Under studietiden har vi samlat på 

oss viss kunskap om arbetsmiljöns betydelse. Det är möjligt att 

den synen har inverkat på resultatet vilket styrks av det som 
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Denscombe (2009) påstår när han säger att forskarens ”jag” 

oundvikligen utgör en del av analysen. Vi har dock gått in med 

inställningen som vår handledare Cecilia Österman föreslog; 

”antingen kan ni välja att vara malmletare nere i gruvan eller 

så kan ni ta på er solhatten och se era själva som turister på 

upptäcktsfärd” (personlig kommunikation, 24 februari 2016). 

På så sätt anser vi att vi har försökt ge oss själva förutsättningar 

till objektivitet. Vi har även försökt att ge en så rättvis bild som 

möjligt av det som framkommit i intervjuerna. Detta innebär att 

vi har undvikit att förenkla förklaringar och istället försökt titta 

på helheten.  

 

Tillförlitligheten har stärks genom att vi noggrant transkriberat 

materialet och läst igenom materialet båda två. Upprepande 

genomläsningar och analys av materialet har bidragit till att en 

helhet har förmedlats. Under tidens gång har vi även kritiskt 

granskat våra egna tolkningar. Vi har granskat vårt arbete för 

att inte de-kontextualisera resultatet, det vill säga, att resultatet 

lyfts ur kontexten, vilket även Denscombe (2009) påpekar som 

en viktig aspekt. För ytterligare tillförlitlighet hade reflektion 

av resultat och analys kunna genomföras i betydligt större 

omfattning. På grund av tidsskäl har detta dock inte kunnat 

genomföras i den omfattning som önskas. Enligt Yin (2007) 

bör man även låta respondenterna läsa igenom det 

transkriberade materialet samt resultatet för att uppnå en större 

tillförlitlighet, i detta arbete har inte det, av tidsskäl, 

prioriterats.  

 

Genom att vi har valt att hålla respondenterna anonyma så 

försvinner möjligheten till förståelse för respondenternas olika 

perspektiv beroende på deras yrkesroller och arbetsuppgifter.  

 

Då enbart ett av teamen, som arbetar på ett av boendena, 

intervjuades så återges i detta examensarbetet en begränsad bild 

av enheten. Flera av de intervjuade hade visserligen arbetat på 

de andra boendena tidigare, hoppat in på dessa som ersättare 

ibland, eller arbetade på de andra boendena någon gång i 

veckan med administrativa sysslor. Det hade dock varit en 

styrka att intervjua anställda från alla boenden för få en än mer 

nyanserad bild. Att också intervjua någon av 

boendeassistenterna hade givit en bredare bild av arbetet på 

enheten. Våra resultat skulle kunna ha tagit en annan riktning 

om det var andra individer som intervjuades eller till och med 

om samma respondenter intervjuades vid ett annat tillfälle. 

Eftersom resultaten delvis är beroende av kontexten och 
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situationen som personen är i just då (Guba & Lincoln, 1994). 

Överförbarheten av resultaten är därför begränsad.  

 

En genomgående brist i vår analys av hur arbetet påverkas är 

att endast redovisat detta utifrån ett rationalitetsmått. Det 

rationalitetsmått som bedömdes påverkas i störst utsträckning 

analyserades. Det kan anses som en svaghet att vi inte följt 

teorin och redovisat för hur de andra rationalitetsmåtten 

påverkats (Liukkonen, 2004).  

 

Vår begränsade insikt i teorin innan intervjuerna genomfördes 

har bidragit till att frågeställningarna har varit svåra att besvara. 

Delar av teorin har kompletterats efteråt och givit en större 

insikt i frågor som hade varit relevanta att ställa med avseende 

på mätning av produktivitet och kvalitet. Att vi saknade vissa 

delar beror enligt oss på en otydlig avgränsning från start. 

 

5.1.2 Ekonomisk modell 

Valet av modell för beräkningarna gjordes utifrån den kunskap 

som examensarbetarna själva hade och modeller som tidigare 

examensarbeten använt sig av. Johansson och Johréns modell 

(2011) för sjukfrånvaro tillsammans med Gröjer och 

Johanssons modell (1996) ansågs kunna presentera resultaten 

på ett överskådligt sätt. LönSAM, ett webbaserat 

kalkyleringsverktyg som gör uträckningarna åt användaren, 

studerades men valdes bort då vi ansåg det vara enklare att 

räkna själva med hjälp av ovannämnda modeller. Dessa 

upplevdes ge en överskådlig bild under processens gång, vilket 

inte LönSam tillåter på samma sätt. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Hur påverkar arbetsmiljön arbetet och 

arbetsprestationen? 

Överlag anser vi att resultaten bidrar till en ökad förståelse för 

vad i arbetsmiljön och hur den påverkar arbetet på enheten. 

Likt Liukkonen (Liukkonen, 2011) menar vi att genom att 

undersöka orsaker till arbetsmiljöproblem så skapas 

förutsättningar för att förstå hur somliga arbetsmiljöproblem 

kan elimineras eller förbättras på enheten. Resultaten av 

intervjuerna visar att det ofta finns ett samspel mellan de 

fysiska och organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorerna 

på enheten, som i sin tur påverkar individens arbetsprestation. 

Detta resultat styrker det som tidigare rapporter påvisat, att det 
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är svårt att peka ut exakta faktorer och med säkerhet kunna 

säga hur de påverkar arbetet och arbetsprestationen (SOU, 

2009).  

 

Det resultat som framkommit gällande den fysiska 

arbetsmiljöns påverkan på individens och dess arbetsprestation 

stämmer delvis överens med vad som sägs i litteraturen, främst 

med avseende på buller. Jones och Broadbent (1987) och 

Taylor m.fl. (2004) uttrycker att det finns komplexa samband 

mellan bullrets karaktär, typ av arbete och dess påverkan på 

produktiviteten i arbetet vilket medför att det är svårt att göra 

uppskattningar. Detta har varit tydligt för oss i detta 

examensarbete.  

 

Även resultaten om bristande IT-systemets som leder till stress 

stämmer överens med det som tidigare rapporterats (Åborg, C. 

Öhman-Persson, J. Sandblad, B., 2005).  

 

Intervjupersonerna berättade att vid hög arbetsbelastning så 

påverkades arbetet genom att det blev stressigt. De upplevde att 

bemötandet med den sökande ibland påverkades negativt på 

grund av den stress som uppstod. Det vill säga att den 

kvaliteten i arbetet påverkades negativt, att det kan hända stöds 

även av teorin (”Stress - Arbetsmiljöverket”, 2015) 

 

5.2.2 Hur kan arbetet mätas? 

För att undersöka hur arbetsmiljön påverkar arbetet behöver 

man förstå vad i arbetet som är värdeskapande och hur detta 

kan mätas. I resultatanalysen framkommer att enhetens arbete 

skulle kunna mätas likt Grönroos (2002) mått på kvalitet för 

tjänsteverksamhet, det vill säga teknisk och funktionell kvalitet. 

Funktionell kvalitet och tekniskt kvalitet skulle kunna mätas 

utifrån de asylsökande. Det finns dock en osäkerhetsfaktor i 

detta då de asylsökande som utvärderar de anställda inte kanske 

utvärderar själva bemötandet utan istället de positiva eller 

negativa beslutet som de har fått. Den tekniska kvalitén som 

föreslås mätas genom en checklista är beroende av hur 

rapporteringssystemet är uppbyggt. Med den information som 

vi har om systemet vet vi inte huruvida detta är praktiskt 

möjligt eller ej.   

 

I intervjuerna framkom att enheten nyligen har påbörjat 

tidrapportering. Tidredovisning skulle kunna vara ett mått för 

att mäta produktivitet. Jansson (Jansson, 2007) menar att det 

synliggör den tid som läggs på olika processer och uppgifter i 
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verksamheten vilket genererar information som ger 

förutsättningar till att driva verksamheten mer effektivt. 

Resultaten från tidsredovisningen på enheten skulle därefter 

kunna analyseras utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, till exempel 

genom att undersöka om det finns fysiska, organisatoriska eller 

sociala faktorer som bidrar till att vissa uppgifter eller processer 

tar mer tid än nödvändigt och om det skiljer sig mellan olika 

perioder. 

 

Vår analys för hur arbetet kan mätas bygger på ett fåtal 

intervjuer och det går att diskutera om de möjliga 

mätindikatorer vi lyfter fram är tillräckligt anpassade efter 

enhetens behov och förutsättningar. Dessa skulle behöva 

diskuteras med någon som känner verksamheten väl för att 

garantera att operationaliseringsmått som speglar 

verksamhetensmål och som rent praktiskt är mätbara tas fram.   

 

Utifrån våra resultat där svårigheter funnits i att hitta bra 

mätmetoder och så anses frågan huruvida det är värt att mäta 

arbetet på enheten relevant att ställa. Det är en komplex 

verksamheten där bedömningar görs som kan spela en 

avgörande roll i människors liv. Kanske är det inte värt att 

lägga ner alla de resurser som krävs för att utveckla olika mått? 

Likt det som Stadskontoret (Stadskontoret, 2011) diskuterar 

kring olika måtts lämplighet så skulle här en subjektiv 

bedömning med hjälp av enkäter istället kunna vara ett 

alternativ för medarbetarna att själva uppskatta produktiviteten 

i sitt arbete.  

 

5.2.3 Ekonomisk beräkning av sjukfrånvaro 

Resultatet av den totala kostnaden för sjukfrånvaro på 5 345 kr 

kan vara både vara underestimerad eller överestimerad. Att den 

kan vara underestimerad beror på att vid sjukfrånvaro så finns 

det ofta en sjuknärvaro innan personen blir sjukfrånvarande 

samt efter, när personen är tillbaka. Detta innebär att den 

anställde är mindre produktiv både före och efter en 

sjukfrånvaro (Caverley, N. Cunningham, J.B. MacGregor, J., 

2007). I detta arbete har vi valt att inte ta hänsyn till detta på 

grund av svårigheter i att uppskatta hur mycket produktiviteten 

påverkas. Att de kan vara överestimerade beror på att de 

antaganden som tagits om ett produktivitetsbortfall på 2 timmar 

på en hel arbetsdag vid sjukfrånvaro är en uppskattning och det 

kan finnas stora variationer beroende på hur arbetsbördan ser 

ut. Inga exakta uppskattningar om hur lång tid som faller bort 

har gjorts från de anställda själva vilket kan ses som en brist i 
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tillförlitligheten av resultaten. På grund av dessa 

omständigheter så skulle den ekonomiska konsekvensen av 

sjukfrånvaron kunna vara både större och mindre. De 

antaganden som vi har gjort vilka är baserade på intervjuerna 

ansågs dock vara rimliga. Våran analys av resultatet visade på 

en minskad produktivitet vid övertid, att det eventuellt sker en 

viss minskning av produktivitet vid övertidsarbete kan styrkas 

av teorin, hur mycket är dock oklart (Shimizu, 2004). 

 

Vid en jämförelse av de direkta kostnader som tagits fram så 

ligger de i linje med vad Johansson och Johrén (2011) 

presenterar. Trots det så bör det för den ekonomiska 

beräkningen tas i beaktning att ekonomiska kalkyler aldrig är 

exakta (Johansson och Johrén, 2011). För en mer trovärdig 

beräkning har resultatet redovisas i kostnaden för en hel 

arbetsdag och inte en längre tidsperiod då svårigheterna med att 

uppskatta produktionsbortfall under en längre tidsperiod blir än 

svårare och kalkylen därmed ännu mer osäker. 

 

De ekonomiska beräkningarna som presenteras kan trots en viss 

osäkerhet sätta fingret på områden där det finns 

förbättringspotential. Vidare har det visat sig vara mycket svårt 

att i monetära mått beskriva arbetsmiljöns konsekvenser. Att få 

ett viss uppfattning om vad sjukfrånvaro har för ekonomiska 

konsekvenser anses dock betydelsefullt då Migrationsverkets 

verksamhet i stora delar är kunskapsintensiv vilket gör 

rekrytering och avveckling av personal kostsamt 

(Migrationsverket, 2016b). Förhoppningen är dock att det i 

första hand räcker att med ord beskriva olika händelseförlopp 

för att organisationen ska kunna förstå tänkbara konsekvenser 

och på så sätt motivera insatser för att främja en god 

arbetsmiljö.  
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6 Slutsatser 

I detta avslutande kapitel redovisar vi de slutsatser vi kommit 

fram till i arbetet utifrån arbetets frågeställningar. Vidare 

återfinns även förslag på vidare forskning inom området. 

 

 Hur upplever de anställda på enheten att 

arbetsmiljön samt sjukfrånvaron påverkar deras 

arbete? 

 

Genom den empiri som insamlats har det visat sig att det de 

anställda blir påverkade av fysiska och organisatoriska faktorer 

i sitt dagliga arbete. De fysiska faktorerna i form av buller och 

ventilation yttrar sig i form av koncentrationssvårigheter. Det 

visade sig också att IT-problem leder till stress och frustration i 

arbetet. Gällande de organisatoriska faktorerna visade det sig 

att bristande rutiner och kommunikation leder till dubbelarbete 

och att hög arbetsbelastning resulterar i stress.  

 

Sjukfrånvaron visade sig påverka arbetet i form av ökad 

arbetsbelastning vilket leder till stress och omprioriteringar i 

arbetet. 

 

 Hur kan arbetet mätas i denna verksamhet?  

 

Den finns ingen entydigt svar på denna fråga men kvaliteten 

anses vara den faktor som är viktigast för enheten och således 

den mest intressanta att mäta. Den tekniska och funktionella 

kvaliteten skulle kunna mätas med hjälp av ett 

kundnöjdhetindex på de asylsökande men begränsningar i 

denna metod finns då det finns en risk att de asylsökande i 

bedömningen av den funktionella kvaliteten istället bedömer 

den information eller det negativa eller positiva beslut som de 

har fått.  

 

Att mäta produktiviteten visade sig än svårare då enheten inte 

prioriterar hur mycket som görs utan mer att det som utförs blir 

rätt. Ett alternativ är att mäta produktivitet subjektiv utifrån de 

anställdas upplevelse. Tidrapportering skulle också kunna 

användas vilket enheten precis infört.   

 

Det viktigaste är att den som mäter arbetet är väl insatt i 

verksamheten så att rationaliseringsmått som speglar 

verksamhetens mål används. 
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 Vilka ekonomiska samt icke ekonomiska 

konsekvenser har arbetsmiljön samt sjukfrånvaron 

på verksamheten? 

 

Med hjälp av beräkningar konstaterades att den genomsnittliga 

kostnaden för kortidssjukfrånvaro under en dag är 5 345 kr. 

 

Resultaten visar på att arbetsmiljön har konsekvenser för 

arbetet och de anställdas arbetsprestation. En negativ påverkan 

på den tekniska och funktionella kvaliteten på arbetet har 

påvisats. Även en negativ påverkan på teamets produktivitet 

men framförallt på den individuella produktiviteten har 

identifieras. Vidare konstateras att de konsekvenser som kan 

uppstå i en organisation till följd av brister i arbetsmiljön inte 

alltid kan mätas i monetära termer. 

 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Likt det som andra rapporter rapporterat (Lindberg, Vingård, 

2012) ser vi ett behov av fortsatt forskning av arbetsmiljöns 

ekonomiska konsekvenser och kring en fortsatt utveckling av 

mätverktyg och indikatorer för arbetsmiljö som kan appliceras i 

tjänste- och kunskapsorganisationer. Vi ser behov av utveckling 

av ett kvantitativt hjälpverktyg som kan användas vid kvalitativ 

forskning som exempelvis intervjuer och gruppintervjuer. 

 

Dessutom anser vi att en samling av fallstudier av andra 

myndigheter och företag vore intressant att ta fram så att olika 

verksamheter kan ta del av varandras erfarenheter.  
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7 Rekommendationer 

Här redovisas rekommendationer riktade till 

mottagningsenheten.  

 

Utifrån de resultat som framkommit i detta examensarbete och 

den kunskap som vi har om verksamheten presenteras följande 

rekommendationer:  

 

 Försök att sträva efter att anpassa lokalerna efter 

verksamheten och inte tvärtom. Arbetsmiljöverkets 

föreskrift ”Arbetsplatsens utformning” (AFS, 2009:2) 

rekommenderar vi ska ligga till grund för beslut om 

utformning av arbetsplatsen vid eventuellt byte eller 

ombyggnation av lokaler. IT-systemet bör då också 

prioriteras. 

 

 Se över rutinerna för arbetet och samarbetet samt 

kommunikationen mellan enheterna för att öka 

kontrollen i arbetet. Ett fortsatt aktivt arbete med 

Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk och social 

arbetsmiljö” (AFS, 2015:4) kan vara till hjälp för 

enheten i detta arbete. 

 

 Genomför, som en del i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, enkäter på enheten där de anställda 

får möjlighet att reflektera över den fysiska och 

organisatoriska och sociala arbetsmiljöns påverkan på 

arbetet för att ge enheten en tydligare och mer 

övergripande bild över hur den ser ut. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide - chef 

Inledande 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter?  

Arbetet 

 Kan du beskriva verksamheten på mottagningen 

(dagliga arbetet, olika roller) 

 Kan du beskriva målet med verksamheten här 

 Finns det tydligt utformade krav och mål när det gäller 

medarbetarnas arbete ? och arbetsinsats? 

 Hur upplever du det stöd du får i din chefsroll? 

(utbildning, resurser, ledarskap) 

 Vad upplever du som krävande i ditt arbete? (försvårar 

ditt arbete) 

 Vad upplever du att nyanställda brukar ha svårt för? 

 Kan du beskriva hur du arbetar för att främja en god 

arbetsmiljö 

 

Arbetsmiljö 

 

 Hur skulle du beskriva arbetsmiljön rent generellt? 

 Finns det några arbetsmiljöfaktorer som gör att arbetet 

på enheten fungerar mer eller mindre bra? Om ja, vilka? 

Om nej, utveckla. 

 Hur påverkar dessa faktorer arbetet? 

 Vilka faktorer i din arbetsmiljö anser du främjar en god 

arbetsmiljö? Hur påverkar dessa ditt arbete? 

 Vilka faktorer i arbetsmiljön upplever du som mest 

stressande/bristande? Hur påverkar dessa ditt arbete? 

 Om ej nämnt innan: Hur upplever du de fysiska 

arbetsmiljöfaktorerna? Hur påverkar dessa arbetet? Ex 

ventilation, lokalutformning, tillgång till lokaler, 

utrustning, IT-system 

 

Sjukfrånvaro 

 Hur hanterar man arbetet om någon är sjukfrånvarande? 

(jobba över, vikarie) 

 På vilket sätt påverkar det arbetet? 
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 Kan du uppskatta hur stora produktions eller 

kvalitetsbortfall uppskattar du sjukfrånvaron medför? 

 Vid sjukfrånvaron uppstår vissa merkostnader. Exempel 

på merkostnader är: kostnader för arbetstid som 

bortfallit, kostnader för det administrativa merarbetet, 

produktionsförluster pga. av underbemanning vid 

sjukfrånvaro. 

 Kan du urskilja de merkostnader som uppstår 

vid sjukfrånvaro på er enhet? 

 

 Vid sjukfrånvaro kan företaget bli tvunget att ersätta 

den sjukfrånvarande med en annan person. Om denna 

person inte är inskolad uppstår ofta en del andra 

merkostnader. 

 Kan du urskilja de merkostnader som uppstår 

när sjukfrånvarande ersätts med en annan person 

hos er? 

 

Avslut 

 Finns det något annat som du lägga till som vi inte har 

pratat om? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide - medarbetare 

Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat på denna enhet? 

 Har du arbetat på någon annan enhet inom 

Migrationsverket innan? Om ja, isåfall vilken? 

Arbetet 

 Hur ser en arbetsdag ut? 

 Vilka specifika arbetsuppgifter ingår? 

 Finns det någon normal tidsrymd för hur lång tid det tar 

att genomföra uppgifterna? 

Krav  

 Finns det uttalade krav och mål vad gäller ditt arbete 

och din arbetsinsats? 

 Hur upplever du din arbetssituation? (under kontroll, 

fysiskt tung, psykiskt tung, stressande, hög belastning.) 

Kontroll 

 Hur upplever du möjligheten till att kunna välja dina 

arbetsuppgifter? (beslutsutrymme, möjlighet att välja 

arbetsuppgifter) 

Stöd 

 Hur upplever du stödet från arbetskamrater/chefer på 

enheten? 

Arbetsmiljö 

 Hur skulle du beskriva din arbetsmiljö? 

 Hur påverkas du av din arbetsmiljö? 

 Vilka faktorer i din arbetsmiljö anser du främjar en god 

arbetsmiljö? 

 Hur påverkar dessa arbetet? 

 Vilka faktorer i din arbetsmiljön upplever du som mest 

stressande/bristande? 
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 Hur påverkar dessa arbetet? 

Om ej nämnt innan: Hur upplever du de fysiska 

arbetsmiljöfaktorerna? Hur påverkar dessa arbetet? Ex 

ventilation, lokalutformning, tillgång till lokaler, 

utrustning, IT-system 

Arbetsrelaterad sjukfrånvaro 

 Vilka arbetsuppgifter anser du är de mest belastande? 

 Finns det möjlighet till återhämtning i arbetet? (välja 

lugnare sysslor) 

 Vilka arbetsuppgifter anser du är de roligaste? 

 Vad motiverar dig i ditt arbete? 

 Upplever du att du har svårt att koppla av från jobbet 

när du kommer hem? 

 Upplever du att ditt arbete i några avseendet påverkar 

din hälsa? Positivt som negativt. Varför, på vilket sätt? I 

vilka situationer? 

 Hur upplever du att hög arbetsbelastning och stress 

hanteras på arbetsplatsen? 

 

Konsekvenser av sjukfrånvaro 

 

 Vilka situationer kan uppstå på enheten om någon är 

sjukfrånvarande? (jobba över, vikarie) 

 Vad händer då med arbetet/Hur påverkar de arbetet? 

 Vilka genvägar kan du ta du då? Om svar, varför väljer 

du just dessa? 

 Hur påverkar det arbetet långsiktigt? 

 

Avslut 

 Vad skulle du vilja förändra för att kunna få så bra 

förutsättningar som möjligt för att utföra ett bra jobb? 

 Finns det något annat som du lägga till som vi inte har 

pratat om? 
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Bilaga 3 

Missivbrev 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter från KTH som just nu skriver vår 

magisteruppsats inom programmet för teknik, hälsa och 

arbetsmiljöutveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm. Vi skriver vår uppsats inom området arbetsmiljö 

och ekonomi, där syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

arbetsmiljöfaktorer påverkar arbetet, samt att analysera vilka 

ekonomiska effekter denna påverkan kan ha på verksamheten. 

Vi kommer även att undersöka hur arbetet påverkas vid 

sjukfrånvaro. 

 

För att besvara uppsatsens syfte vill vi gärna genomföra en 

intervju med dig. Intervjun kommer att vara semi-strukturerad 

där syftet är att föra ett samtal kring olika frågeområden i vilka 

vi får ta del av din upplevelse. Intervjun tar cirka 45 minuter 

och kommer att genomföras den 13 april i ett avskilt rum på 

Maskingatan 4. 

 

Att delta i intervjun är självklart frivilligt och du kan när som 

helst avbryta din medverkan. Allt material kommer att hållas 

konfidentiellt och du kommer att vara anonym. Intervjuerna 

kommer efter samtycke att spelas in och materialet som 

intervjuerna generar kommer att förstöras vid uppsatsens slut. 

Vi hoppas att du vill delta, om du har några frågor är du 

välkomna att kontakta oss enligt nedan. 

 

Nina Westman 

073-XXX XX XX  

 

Johan Ek 

070-XXX XX XX  
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