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Sammendrag
I denne studien er det gjort en sammenstilling av sykefraværsdata og resultater fra
medarbeiderundersøkelsen Avant i fire departementer; Arbeids- og sosialdepartementet,
Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
Samferdselsdepartementet. Hensikten med analysen er å undersøke sammenhenger mellom
arbeidsmiljø og sykefravær i departementene. Arbeidsmiljøet er en av få påvirkningsfaktorer
forskningen har fremhevet som virksomhetene selv faktisk kan gjøre noe med. For å kunne
iverksette hensiktsmessige tiltak er det behov for å kartlegge lokale forhold i virksomheten.
Med dette utgangspunktet undersøkes følgende problemstilling:
I hvilken grad kan arbeidsmiljøet forklare sykefraværet i departementene og hvilke
aspekter ved arbeidsmiljøet har størst påvirkning?
Denne problemstillingen er igjen konkretisert i fire forskningsspørsmål:
-   Hvor like/ulike er departementene når det kommer til sykefravær?
-   Hvor mye av sykefraværet i departementene kan forklares av arbeidsmiljøfaktorer?
-   Hvilke arbeidsmiljøfaktorer har størst innvirkning på sykefraværet i departementene?
-   Er det forskjeller med tanke på hvilke arbeidsmiljøfaktorer som påvirker sykefraværet
i de ulike departementene?
Det er en substansiell mengde forskning på fenomenet sykefravær og hvilke faktorer som
påvirker det. Oppgaven deler inn forskningen i tre ulike nivåer; individuelle forskjeller,
forhold lokalt i virksomhetene og systemiske samfunnsforhold. Som mål på arbeidsmiljøet i
departementene har vi benyttet resultater fra deres medarbeiderundersøkelser. Svarene fra
undersøkelsen er aggregert opp på enhetsnivå for å sammenstilles med sykefraværsdata.
Statistikk over sykefravær er hentet ut for enhetene og delt inn i to mål; sykefraværsdager og
sykefraværstilfeller. Regresjonsanalyser er så gjennomført for å undersøke problemstillingen.
Oppgaven konkluderer på to nivåer. For det første viser våre analyser at arbeidsmiljøet
forklarer en betydelig del av sykefraværet i de undersøkte departementene. Spesielt tydelig er
dette for sykefraværstilfeller. Jobbengasjement og sosial støtte fra kolleger utpeker seg som
de arbeidsmiljøfaktorene med sterkest påvirkning på sykefraværet. Forhøyede verdier på disse
faktorene vil kunne føre til en betydelig reduksjon i sykefravær. Departementenes identitet
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som kunnskapsorganisasjoner med tidsfrister og et jag etter fremragende kvalitet, forklarer
viktigheten av nettopp disse to faktorene. Begge virker å gjøre ansatte mer tilbøyelige til å gå
på jobb i tillegg til at de reduserer de negative effektene av stress.
Det ble ikke avdekket sammenhenger mellom sykefravær og arbeidsmiljøfaktorene autonomi,
muligheter for kompetanseutvikling eller balanse mellom jobb og fritid. For sistnevnte faktor
virker funnet å avkrefte utfordringer knyttet til denne balansen for departementenes del. Når
det gjelder de to første, var fraværet av en sammenheng et noe overraskende funn. Mangelen
på sammenheng kan imidlertid tenkes å forklares av de metodiske begrensningene i
oppgaven.
Arbeidsmiljøet er et av flere forhold som kan forårsake sykefravær. I organisasjoner med så
lavt sykefravær som i departementene er det rimelig å anta at den dominerende delen av
sykefraværet er tydelig medisinsk begrunnet. Likevel viser vår studie at arbeidsmiljøfaktorer
vil kunne påvirke en stor del av sykefraværet. Studiens tydelige funn på tross av en rekke
begrensninger i datamaterialet har derfor ført til oppgavens andre hovedkonklusjon:
Departementene og andre virksomheter kan tjene mye på å kombinere data fra
medarbeiderundersøkelser med sykefraværsdata på en bedre måte enn det systemene legger
opp til i dag. Derfor avsluttes oppgaven med å beskrive et fremtidig analysedesign som
forskere og virksomheter kan benytte, for å sikre et solid kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å
redusere sykefraværet.
For å få mer presise svar som knytter seg mer spesifikt til sykefraværet, innebærer vårt
alternative analysedesign en del forslag til endringer i spørreskjemaet Avant. Her inkluderes
nye forklaringsvariabler som forskningen har fremhevet som viktige for sykefravær. Ved å ta
i bruk flere sentrale faktorer, er det forventet at man vil kunne kartlegge enda mer av
sammenhengen mellom arbeidsmiljø og sykefravær. Videre fremstiller vi forslag til mer
presise formuleringer av enkelte faktorer. Hva gjelder sykefraværsstatistikken ser vi et behov
for å benytte flere mål. Avslutningsvis fremhever vi behovet for å koble data for arbeidsmiljø
med sykefraværsdata på individnivå. Et hovedargument for dette er en betraktelig økt
presisjon i analysene ettersom man da inkluderer mer individuell variasjon innad i og mellom
de ulike enhetene.
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1   Innledning
I 2015 hadde den norske arbeidsstokken et samlet legemeldt sykefravær på rundt 6 prosent
(SSB, 2016a). Sammenlignet med flere andre land er dette relativt høyt (Proba, 2014).
Følgelig har en reduksjon av sykefraværet stått høyt på agendaen i Norge, både hva gjelder
offentlig og privat sektor. I norsk industri og i andre deler av privat sektor, har man klart å
redusere sykefraværet betraktelig (NHO, 2014). Imidlertid har man i offentlig sektor, og
spesielt i det statlige tariffområdet, hatt et relativt stabilt sykefravær siden starten av 2000tallet (Bogen, Lien & Hilsen, 2014). Som en av de større arbeidsplassene i offentlig sektor er
departementene interessante i denne sammenheng. Departementene generelt har et lavt
sykefravær, men en rapport fra 2015 peker på store variasjoner internt hvor enkelte grupper
skilte seg ut med et vesentlig høyere nivå (Engebretsen, Refsli, Schie, Selsaas & Tran, 2015).
Et høyt sykefraværsnivå medfører en rekke negative konsekvenser. Disse vises blant annet
gjennom de rent økonomiske kostnadene av fraværet. En undersøkelse gjennomført av
SINTEF viser at det i gjennomsnitt koster virksomheten 13 000 kroner hver gang en
arbeidstaker melder seg syk og blir borte fra arbeidet i en uke (Hem, 2011). Her knytter
utgifter seg til utbetaling av sykepenger, innleie av vikarer og produktivitetstap. Sykefraværet
har også store implikasjoner for samfunnet for øvrig:
”Samfunnet har årlig en kostnad på over 60 milliarder kroner knyttet til sykefravær
som i utgangspunktet ikke har en direkte medisinsk årsak. Dersom man bare klarer å
forbedre dette med noen få prosent, så er det store summer å spare for samfunnet”.
Professor Rolf Rønning (NRK, 2014)
Det er liten tvil om at både samfunnet som helhet og virksomhetene spesielt har et uutnyttet
potensial når det kommer til å redusere sykefraværet. Men hva forårsaker fraværet? Og
hvordan kan man egentlig forebygge og redusere det? Forskningen viser at årsakene til
sykefravær er komplekse og sammensatte. Foruten dårlig helse og sykdom virker faktorer
som kjønn, familiesituasjon, arbeidsvilkår og sykelønnsordninger å ha betydning for om
personer er borte fra arbeidet (Einarsen, Øverland & Schulze, 2011). Forskning har altså pekt
på svært mange ulike faktorer som har innvirkning på sykefraværet. Av disse, er det de
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interne forholdene virksomhetene kan gjøre noe med. Her er det forhold som er knyttet til
hvordan arbeidstakerne selv vurderer sin egen arbeidssituasjon som står sentralt for
forskningen – altså det psykososiale arbeidsmiljøet (Gamperiene, Grimsmo & Sørensen,
2007). Imidlertid er ikke begrepet entydig da det kan omfatte mange ulike elementer
(Skogstad, 2011). Dette bildet kompliseres ytterligere av at påvirkningen kan variere utfra
lokale forhold. Følgelig er det et behov for å kartlegge arbeidsmiljøet internt i de ulike
virksomhetene (Bogen et. al., 2014).
Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke faktorer i arbeidsmiljøet som har
sammenheng med sykefraværet i departementene. Dette vil undersøkes i de fire
departementene Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Klima- og miljødepartementet
(KLD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Samferdselsdepartementet
(SD). Til tross for det generelt lave fraværet i departementene avdekket utredningen fra 2015
et forbedringspotensial også her (Engebretsen et. al., 2015).

1.1   Problemstilling
Denne oppgaven vil benytte data fra medarbeiderundersøkelser som måling på arbeidsmiljø
og sammenstille dette med sykefraværsdata i de fire departementene. Ved å benytte disse
datasettene håper vi å kunne fortelle noe om hva som har påvirkning på sykefraværet der.
Med bakgrunn i dette har vi formulert følgende problemstilling:
I hvilken grad kan arbeidsmiljøet forklare sykefraværet i departementene og hvilke
aspekter ved arbeidsmiljøet har størst påvirkning?
Videre er det utarbeidet fire forskningsspørsmål:
-   Hvor like/ulike er departementene når det kommer til sykefravær?
-   Hvor mye av sykefraværet i departementene kan forklares av arbeidsmiljøfaktorer?
-   Hvilke arbeidsmiljøfaktorer har størst innvirkning på sykefraværet i departementene?
-   Er det forskjeller med tanke på hvilke arbeidsmiljøfaktorer som påvirker sykefraværet
i de ulike departementene?
De fire departementene studien ser på har i løpet av 2015 gjennomført
medarbeiderundersøkelser med Difis verktøy Avant. Dette er et verktøy med en stor andel
standardiserte spørsmål som muliggjør sammenligning på tvers av de fire virksomhetene og
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sørger for et større utvalg enn hva som ellers ville vært mulig å oppnå innenfor rammene av
denne oppgaven. Sykefraværsdata for 2015 er hentet ut fra departementenes felles
sykefraværsdatabase, noe som igjen gir unik sammenlignbarhet.

1.2   Oppgavens struktur
I kapittel 2 vil vi først avklare hva som legges i begrepet sykefravær og hvordan ulike
aspekter og mål kan bidra til en bedre forståelse av dette komplekse fenomenet. Deretter
presenteres en gjennomgang av faktorene forskningen har pekt på som de viktigste for å
forklare sykefravær. Konteksten studien opererer i vil således beskrives ettersom sykefravær
bør ses i lys av lokale forhold. Avslutningsvis sammenfattes påvirkningsfaktorene.
I kapittel 3 beskrives og diskuteres studiens metodiske fremgangsmåte. Først vil vi begrunne
valget av en kvantitativ tilnærming som en del av en metodetriangulering. Videre presenteres
oppgavens to datasett og hvordan vi har kombinert disse. Deretter gir vi en avklaring av de
statistiske metoder som er tatt i bruk for å besvare oppgavens forskningsspørsmål.
Utfordringer knyttet til validitet, reliabilitet og etikk diskuteres før kapittelet avsluttes ved at
vi oppsummerer oppgavens metodiske begrensninger.
I kapittel 4 presenterer vi studiens resultater deskriptivt med utgangspunkt i oppgavens fire
forskningsspørsmål. Kapittel 5 bygger videre på dette, og diskuterer resultatene i lys av det
teoretiske rammeverket. Analysen deles inn i tre. Først diskuteres de funnene som er gjort på
tvers av de fire departementene. Videre ser vi på de faktorene vi forventet skulle ha
innvirkning på sykefraværet, men som var fraværende i våre analyser. Avslutningsvis drøftes
hvorfor arbeidsmiljøfaktorene har ulik innvirkning for enkelte departementer. I kapittel 6
gjøres det en oppsummering av studien og de mest sentrale funnene. Vi konkluderer også på
studiens problemstilling.
Som følge av oppgavens metodiske begrensninger, presenterer vi i det avsluttende kapittelet
et fremtidig analysedesign som forskere og virksomheter kan benytte for å sikre et solid
kunnskapsgrunnlag i kampen mot sykefraværet. Her beskrives forslag til endringer i
spørreskjemaet Avant samt andre mål på sykefraværsstatistikk enn de som er benyttet i denne
studien. Avslutningsvis fremhever vi behovet for og fordelene med å koble data for
arbeidsmiljø med sykefraværsdata på individnivå.
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2   Teoretisk rammeverk
For å belyse vår problemstilling vil vi i dette kapittelet presentere relevant forskning.
Kapittelet har som hensikt å oppsummere foreliggende data og litteratur om sykefravær og på
den måten skape en utvidet forståelse av hvordan ulike faktorer kan påvirke sykefraværet i
virksomheter. Innledningsvis vil vi redegjøre for sykefravær som begrep, herunder ulike
definisjoner og perspektiver på det. Deretter presenteres en rekke faktorer som på ulike nivå
har vist seg å ha påvirkning på sykefravær. Ettersom denne studien undersøker
sammenhenger mellom arbeidsmiljø og sykefravær, vil hovedvekten legges på faktorer som
henger tett sammen med dette. Avslutningsvis vil vi redegjøre for de forhold som er gjeldende
i en norsk kontekst og deretter spesielt for departementene. Kapittelet ender med en
sammenfatning av forskningen og konkretisering av forskningsspørsmål.

2.1   Sykefravær som begrep
Sykefravær defineres gjerne som ”(ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes
sykdom” (Torvatn i Matthiesen, 2007) og knyttes til de tilfeller hvor egenmelding eller legers
sykemelding er benyttet (Mastekaasa, 2015). Ved å gå inn i enkeltsaker ser en at et stort antall
av alle sykefraværssaker er avgrensende problemer og medisinsk begrunnet, for eksempel i
form av at den ansatte har fått influensa (Aas, 2009). Imidlertid har den norske folkehelsen
stadig blitt bedre, noe som i liten grad gjenspeiles i nasjonale sykefraværstall (Lien, 2013). En
rekke empiriske studier indikerer at årsakene til sykefravær kan være langt mer komplekse og
sammensatte. For eksempel fant Labriola (2007 i Aas, 2009) gjennom sin doktoravhandling at
cirka 40 % av langtidssykefravær kan tilskrives arbeidsmiljøet i organisasjonen. Foruten
helseplager og opplevelsen av å være syk, tyder dette på at faktorer på ulike nivå har
påvirkning på individets vurdering om hvorvidt han eller hun skal være borte fra arbeidet
(Einarsen et. al., 2011). Følgelig bør sykefravær ses i et bredere perspektiv.
Med bakgrunn i en gjennomgang av forskningslitteraturen delte Johansson & Lundberg
(2005) årsakene til sykefravær inn i tre perspektiver. Det første perspektivet anser sykefravær
som et resultat av helseplager. Da tas det for gitt at fraværet er ufrivillig og skyldes fysiske,
psykososiale eller kjemiske helseplager. Perspektivet er i tråd med definisjonen av
sykefravær, gjengitt ovenfor. I det andre perspektivet betraktes sykefravær derimot som en
4

handling som ikke er knyttet til helsemessige årsaker. I disse tilfeller har arbeidstakeren valgt
å være borte fra jobb uten medisinsk grunn og sykefraværet ses på som unødvendig og
frivillig (Johansson & Lundberg, 2005). Et eksempel på slikt fravær er det som i dagligtalen
omtales som ”mandagssyken” hvor arbeidstakeren forlenger helgen ved å også ta fri på
mandagen. Men basert på hva en vet om fravær virker det forenklede skillet mellom frivillig
og ufrivillig sykefravær, lite rimelig (Mastekaasa, 2015). Mennesker oppfatter, tolker og
responderer ulikt på opplevde helseproblemer. Eksempelvis kan to personer oppleve en
lignende sykdom, hvor den ene velger å benytte seg av sykemelding, mens den andre går på
jobb. Poenget er altså at arbeidstakerne foretar en subjektiv vurdering om hvorvidt det er
behov for å være borte fra arbeidet, som medfører at terskelen for å bli hjemme fra jobb
avhenger av og varierer med den enkelte (Mastekaasa, 2015). Av den grunn kan man trekke
frem et siste og tredje perspektiv. Her er sykefravær en handling som har noe med helseplager
å gjøre, men hvor sammenhengen modifiseres eller forsterkes av andre faktorer som strekker
seg utover det faktiske sykdomsbildet (Johansson & Lundberg, 2005). Et arbeidsmiljø som
oppleves positivt kan redusere terskelen for å komme på jobb til tross for milde helseplager.
På en annen side vil et arbeidsmiljø der en ikke trives kunne øke den samme terskelen. I
denne oppgaven er vi derfor opptatt av hvilke situasjoner og forhold som spiller inn på
individets vurdering.
En mulig innfallsvinkel for å bedre forstå når helseplager fører til sykefravær og når de ikke
gjør det, er å se på individers handlingsvalg og de insentiver som ligger til grunn for
beslutningen. Svarva (1991) påpeker at både nærværs- og fraværsfaktorer tar del i en slik
beslutningsprosess. Mens fraværsfaktorer kan forstås som ”de umiddelbare grunnene en
person har til å være borte fra jobb”, defineres nærværsfaktorer som ”de umiddelbare
grunnene en person har for å gå på jobb” (Svarva, 1991). Da de begge er et uttrykk for
hvordan individet opplever egen arbeidssituasjon og deres reaksjon på det de utsettes for, er
det hensiktsmessig å se nærværsfaktorer og fraværsfaktorer i sammenheng når man ønsker å
si noe om årsakene til sykefravær (Svarva, 1991).
Potensielle nærværs- og fraværsfaktorer har ytterligere blitt utdypet av Nytrø (1995).
Hvorvidt individet velger å være borte fra arbeidet eller ikke er ifølge forskeren avhengig av
fire forhold utover det rent medisinske:
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1. Negative fraværsfaktorer dreier seg om forhold på arbeidsplassen som gjør at
arbeidstakeren er mindre tilbøyelig til å gå på jobb. Dette kan for eksempel skyldes
konflikt med ledelse eller kolleger, mobbing eller belastende arbeidsoppgaver.
2. Positive fraværsfaktorer knytter seg til forhold utenfor arbeidet som medfører at
arbeidstaker ikke har lyst til å være tilstede på jobb da alternativet oppleves mer
tiltrekkende. Slike forhold kan for eksempel være det å ta vare på andre eller seg selv
samt sosiale forpliktelser.
3. Negative nærværsfaktorer handler om forhold ved arbeidsplassen som presser eller
forplikter arbeidstaker til å gå på jobb. Moral, dårlig samvittighet, opplevelsen av å
være uunnværlig, sterk nærværskultur eller redsel for negative sanksjoner er noen
eksempler.
4. Positive nærværsfaktorer kan forstås som attraktive forhold ved arbeidsplassen som
motiverer individet til å dra på jobb. Dette kan være et godt kollegialt samhold,
opplevelsen av å ha en stimulerende arbeidshverdag eller høy trivsel.
Inndelingen av positive og negative fraværs- og nærværsfaktorer er nyttig for å forstå hvordan
ulike forhold påvirker sykefravær. Tilsvarende faktorer ved et arbeidsmiljø vil kunne
plasseres i flere av disse kategoriene avhengig av hvordan de oppleves. For eksempel vil en
leder som oppleves støttende kunne være en positiv nærværsfaktor, men om lederen ikke
oppleves tilstrekkelig støttende, vil det kunne bli en negativ fraværsfaktor.

2.2   Hvordan måle sykefravær?
Sykefravær kan studeres og kvantifiseres på flere ulike måter (Hensing, Alexanderson,
Allebeck & Bjurulf, 1998). I norsk offentlig statistikk og forskning har det over lengre tid blitt
prioritert å se på sykefraværsprosenten. Sykefraværsprosenten tar gjerne utgangspunkt i antall
tapte dagsverk som skyldes sykefravær og ser dette i forhold til de arbeidsdager man på
forhånd har inngått en kontrakt om (Wergeland, 2004). En slik målemetode synes imidlertid å
gi begrenset informasjon om individenes atferdsmønstre. For eksempel vil en fraværsprosent
på 10 si lite om hyppigheten av fraværet og vil kunne inneholde et uforholdsmessig stort
innslag av enkelttilfeller i form av langtidsfravær. Av disse grunner, og særlig i amerikansk
forskning, har det derfor blitt vanlig å måle sykefravær ved å telle antall tilfeller av
sykefravær (for eksempel Steel, 2003). Flere forskere har pekt på at et slik mål, i større grad
enn sykefraværsprosenten, vil kunne si noe om omfanget av sykefraværet samt den enkeltes
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motivasjon til å gå på jobb (Schaufeli, Bakker & Van Rhenen, 2009). Noen aspekter ved
arbeidsmiljøet vil trolig ha størst virkning på antall tilfeller av sykefravær, mens andre igjen
vil kunne føre til lengre sykefravær og dermed påvirke den totale prosenten. Dermed blir det
viktig å ta utgangspunkt i formålet med studien når man vurderer hvilken målemetode som
mest hensiktsmessig kan belyse problemstillingen. Om mulig, kan det være nyttig å studere
sykefravær igjennom flere mål (Hensing, 2009).

2.3   Hvordan begrunnes fraværet?
Teorien om at sykefravær kun skyldes helseplager er som tidligere nevnt et noe forenklet syn
på problemstillingen. Forskningen forteller oss at det finnes flere betydelige determinanter for
sykefravær som på ulike nivåer kan ha direkte eller indirekte påvirkning (Einarsen et. al.,
2011). I det følgende fremstilles de mest sentrale påvirkningsfaktorene innenfor
sykefraværsforskning som ikke spesifikt omhandler medisinske lidelser. Målet med
gjennomgangen er å gi en oversikt over de viktigste faktorene og hvilken retning de kan
forventes å påvirke sykefraværet. I denne fremstillingen deler vi forskningen inn i tre nivåer
basert på hvor de oppstår; individ-, virksomhets- og samfunnsnivå.
Det er mange viktige teoretiske modeller innenfor ulike forskningstradisjoner som beskriver
de komplekse forholdene innenfor arbeidshelse og hvordan man kan forstå de ulike faktorenes
innvirkning (se blant andre Steers & Rhodes, 1978; Siegrist, 1996; Bakker & Demerouti,
2007; Bingham, 2008). Slike modeller vil ikke beskrives inngående i vårt teorikapittel, men
heller benyttes i tolkningen av funnene i vårt diskusjonskapittel, for å vise hvordan funnene
av en slik kvantitativ undersøkelse kan forstås.
Som nevnt i innledningen er et utgangspunkt for oppgaven å sammenligne departementene og
deres interne seksjoner. Det er rimelig å anta at faktorer som befinner seg på virksomhetsnivå
vil ha størst virkning på sykefraværet i en slik sammenligning. Faktorer som befinner seg på
virksomhetsnivå vil dermed være de mest sentrale og stå for den største delen av
forskningsgjennomgangen. En naturlig innvending mot dette er at variasjon skyldes
personlige egenskaper og dermed ikke kun forårsakes av faktorer internt i organisasjonen.
Dermed er det viktig å forstå og kartlegge hvordan også disse individuelle forholdene
påvirker sykefraværet. Når det gjelder samfunnsnivå er departementene underlagt svært like
reguleringer, noe som reduserer virkningen av disse faktorene. Nivåene er uansett nyttige for
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å illustrere det mangefasetterte området sykefravær er og hvordan den overordnede
samfunnsdebatten om sykefravær kan trekkes i mange retninger.

2.3.1   På individnivå
Et gjennomgående funn i de fleste undersøkelser og studier om fravær, er at det finnes
sammenhenger mellom individuelle forhold og sykefravær (se for eksempel Allebeck &
Mastekaasa, 2004). Med individuelle forhold menes personlige egenskaper ved
arbeidstakeren som for eksempel alder, kjønn, utdanningsnivå, livsstil og familiesituasjon
(Einarsen et. al., 2011). Særlig kjønn og alder fremheves i tidligere forskning som sentrale
forklaringsvariabler for sykefravær og -nærvær.
Kjønn. I de fleste land finner man et relativt konsistent mønster mellom fravær og kjønn.
Offentlig statistikk viser at kvinners sykefravær totalt sett er høyere enn menns (Proba, 2014).
Mastekaasa og Melsom (2014) fant blant annet at kvinnene i 15 av 17 europeiske land hadde
13 - 86 % høyere sykefravær enn hva mennene hadde i perioden 1998 - 2008. Følgelig har en
rekke forskere forsøkt å undersøke hvorfor slike kjønnsforskjeller oppstår (for eksempel
Gamperiene et. al., 2007; Bekker, Rutte & van Rijswijk, 2009) uten å finne entydige
forklaringer (Allebeck & Mastekaaa, 2004; Kolsøl & Telle, 2011). I den løpende diskusjonen
om kjønnsforskjeller i sykefravær har likevel hyppig brukte argumenter vært at kvinner oftere
oppsøker helsevesenet, at kvinner i større grad enn menn er utsatt for en dobbel byrde i form
av jobb og ansvar for hjem og barn, samt at flere kvinner enn menn innehar stillinger som
medfører negative belastninger som ubekvem arbeidstid og større emosjonelle krav
(Regjeringen, 2012).
Alder. Empiriske studier viser også signifikante sammenhenger mellom alder og fravær
(Alleback & Mastekaasa, 2004; Proba, 2014). Den tydelige tendensen i slike studier er at
sykefravær øker med alderen. Når man går mer i dybden på denne sammenhengen er det for
eksempel i en studie av britiske statlige ansatte avdekket at stigende alder medførte økt
legemeldt sykefravær, samtidig som det reduserte egenmeldt fravær (Thomson, Griffiths &
Davison, 2000). Slike funn har også blitt gjenspeilet i tidligere undersøkelser (for eksempel
Ferris, Bergin & Wayne, 1988; Vahtera, Uutela & Pentti, 1996). Mønstret er imidlertid
tydeligere for menn enn for kvinner da yngre kvinner gjerne har mer sykefravær i forbindelse
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med svangerskapsrelaterte lidelser. Det kan uansett synes som om sykefraværet øker totalt,
men at dette primært skyldes en økning i langtidsfravær. Dog, i likhet med kjønn, vet man lite
om hvorfor disse mekanismene oppstår (Alleback & Mastekaasa, 2004).
Øvrige individuelle forhold slike som utdanningsnivå, livsstil og familiesituasjon er også
forsket på i forbindelse med sykefravær. Blant annet assosieres en lengre utdanning med
lavere sykefravær (Ose, 2010). I tillegg ser man at de arbeidstakerne som har en aktiv og sunn
livsstil har mindre sykefravær (Mikkelsen, 2008; Ose, 2010). Flere forskningsartikler
fremhever også at personer som lever under stabile familieforhold jevnt over har lavere
sykefravær (Blank & Diderichsen, 1995; Bratberg, Dahl & Risa, 2002).
Til tross for at det ikke finnes tydelige funn som kan forklare de bakenforliggende
mekanismene, virker det i forskningsgjennomgangen som om kjønn og alder er de mest
sentrale determinantene for sykefravær. I de tilfeller hvor man skal undersøke om og i hvilken
grad andre forhold kan sies å ha påvirkning på fravær og nærvær, vil det være hensiktsmessig
å kontrollere for slike variabler for å oppnå mest mulig nøyaktige analyser.

2.3.2   På virksomhetsnivå
Når det gjelder faktorer på virksomhetsnivå er dette knyttet til interne forhold i
organisasjonen (Einarsen et. al., 2011). I forskningen kobles dette gjerne til begrepet
arbeidsmiljø, som dreier seg om arbeidsplassens innvirkning på arbeidstakerne. Selv om det
fysiske arbeidsmiljøet også vil ha en innvirkning på sykefraværet, vil dette primært dreie seg
om medisinske utfordringer. De subjektive aspektene ved sykefravær og terskelen for å
komme på jobb, som blir referert til i oppgaven, blir her mindre aktuelle. Slike fysiske
aspekter kan det også settes tydelige grenseverdier for og avhenger av en noe annen måte å
arbeide på for å forhindre de negative konsekvensene enn hva som er tilfellet for psykososiale
faktorer (Nordrik, 2012). Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og –helse (NOA) viser også
at, for offentlig administrasjon, er det de psykososiale og organisatoriske faktorene man
primært står i fare for å oppleve negativ eksponering fra (NOA, 2016).
I denne oppgaven vil vi dermed fokusere på de psykososiale eller organisatoriske indikatorene
for arbeidsmiljø som er mulig å identifisere via medarbeiderundersøkelser. Skogstad (2011)
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deler inn i to hovedtradisjoner for det psykososiale arbeidsmiljøet som også vil være
hensiktsmessig å benytte når man snakker om sykefravær. Disse er den motivasjonsteoretiske
og den stressteoretiske tradisjonen. De ulike faktorene på virksomhetsnivå presenteres dermed
under disse kategoriene.

Den motivasjonsteoretiske tradisjonen
Innenfor den motivasjonsteoretiske tradisjonen dreier forskningen seg om å identifisere de
aspektene ved arbeidet som motiverer de ansatte til å yte ekstra innsats. En sentral tankegang
for tradisjonen er at fravær avhenger av motivasjonen til å komme på jobb (se blant andre
Hackman & Oldham, 1976; Steers & Rhodes, 1978). Denne motivasjonens påvirkning på
fravær er imidlertid prisgitt muligheten til å komme på jobb (Steers & Rhodes, 1978).
Hindringer her kan typisk være sykdom, andre forpliktelser eller transportutfordringer. I
denne sammenhengen er det rimelig å snakke om ulike grader av hindringer heller enn et
absolutt skille mellom de som kan og de som ikke kan komme på jobb (Mastekaasa, 2015).
Dersom motivasjonen er stor nok, er tanken at de ansatte vil overkomme større hindre for å
unngå fravær.
Hackman og Oldham (1976) definerte fem kjennetegn ved jobben som kan sies å skape
motivasjon og dermed bidra til en reduksjon av fravær. Disse er; variasjon, identitet,
betydning, autonomi og tilbakemelding. Kjennetegnene har gjennomgått flere tester i løpet av
årene og vist seg å være rimelig robuste også i sin betydning for sykefraværet (Fried & Ferris,
1987).
Tre av de fem kjennetegnene er tett knyttet til arbeidsoppgavene. Den første er
ferdighetsvariasjon, altså i hvilken grad jobben krever ulike type egenskaper og ferdigheter
(Hackman & Oldham, 1976). Videre brukes oppgavens identitet for å uttrykke i hvilken grad
jobben innebærer synlige resultater av et helhetlig arbeid. I tillegg har oppgavens betydning,
altså i hvilken grad jobben oppleves nyttig for andre mennesker, innvirkning på
motivasjonskraften til arbeidsoppgavene. Når en skal undersøke elementer med
arbeidsoppgavene som motiverer de ansatte til å komme på jobb, vil variasjon i oppgavene,
tydeligheten av bidraget til organisasjonen og betydningen av oppgavene for andre mennesker
være sentrale måleenheter. Dersom en jobb skårer godt på disse tre kjennetegnene tilsier
teorien at en vil få mindre sykefravær.
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Det fjerde kjennetegnet, autonomi, dreier seg om i hvilken grad den enkelte har friheten til å
selv bestemme over arbeidet sitt (Hackman & Oldham, 1976). Dette omhandler både
muligheten til å bestemme når arbeidet skal gjennomføres og hvordan det skal gjennomføres.
Denne friheten gir de ansatte økt ansvarsfølelse for oppgavene som skal gjøres. For at dette
skal oppnås må altså beslutningsmyndighet delegeres til de ansatte. Det varierer, naturlig nok,
i hvilken grad dette er mulig å gjennomføre i ulike jobber, men forskningen viser
gjennomgående at kontroll over eget arbeid fører til redusert sykefravær (Karasek, 1979;
Michie & Williams, 2003).
Det siste kjennetegnet Hackman og Oldham definerte (1976) er tilbakemelding. Det handler
om i hvilken grad arbeidet i seg selv tydelig viser hvorvidt innsatsen har vært effektiv. Det er
altså ikke snakk om tilbakemelding fra leder eller kolleger, men en tilbakemelding som gir
kunnskap om resultatene av arbeidet. Slike tilbakemeldinger har vist seg å ha tydelig
sammenheng med sykefraværet (Fried & Ferris, 1987). At arbeidet i seg selv gir svar på
hvorvidt man har gjort en god jobb kan dermed være med på å motivere til nærvær på jobben.
Utover de fem kjennetegnene definert av Hackman og Oldham har forskningen avdekket en
rekke andre faktorer som vil påvirke motivasjonen til å dra på jobb.
Gruppestørrelse. Størrelsen på arbeidsgruppa virker å ha positiv sammenheng med
sykefraværet (Steers & Rhodes, 1978). Det vil si at større grupper og organisasjoner ofte har
høyere sykefravær. Dette forklares blant annet med at en i store grupper sannsynligvis har
mindre samhørighet og kommuniserer dårligere. I tillegg kan synligheten av fraværet være
mindre i en større arbeidsgruppe hvor flere kan overta arbeidsoppgaver (Steers & Rhodes,
1978). Det samme er tilfellet for organisasjonen som helhet, hvor større organisasjoner bedre
takler at enkeltpersoner er fraværende og dermed er mer utsatte for et høyere sykefraværsnivå
(Winkelmann, 1996). En slik sammenheng kan sies å være et uttrykk for et paradoks i
sykefraværsforskningen: Desto bedre organisasjoner eller arbeidsgrupper er rustet til å takle
sykefravær og fortsette å levere det organisasjonen er til for, desto enklere vil det kunne være
å ta ut sykefravær. Det vil muligens være mindre forskjeller når en sammenligner store
offentlige organisasjoner enn dersom en hadde sammenlignet med små private bedrifter
(Løkke Nilsen, 2008).
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Lederstil. Naturlig nok vil ledere spille en viktig rolle når det kommer til sykefravær. Dette
skjer på mange måter ettersom de vil ha stor innvirkning på arbeidsmiljøet og fordi det er
nærmeste leder som typisk følger opp den ansatte ved sykefravær. En rekke studier har påvist
sammenhengen mellom ledelse og sykefravær (Kuoppala, Lamminpää, Liira & Vainio, 2008).
Den vanligste måten å studere effekten av ledelse er ved å studere hvordan ulike lederstiler
påvirker sykefravær (se blant andre Zhu, Chew & Spangler, 2005; Løkke Nilsen, 2008;
Melsom, 2015). Et sentralt skille som gjøres når det kommer til lederstil og sykefravær er
mellom relasjonsorientert og oppgaveorientert ledelse (Zhu et. al., 2005; Løkke Nilsen, 2008;
Melsom, 2015). De lederne som er relasjonsorienterte prioriterer å utvikle gode relasjoner til
sine underordnede igjennom å være hensynsfulle overfor sine ansatte og gi de nødvendig
oppmerksomhet, mens oppgaveorienterte ledere i større grad er opptatt av måloppnåelsen
gjennom effektiv organisering (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Mye av forskningen fremmer en
omsorgsfull leder som prioriterer å bygge relasjoner med sine ansatte som en måte å redusere
stress og sykefravær (Karasek & Theorell, 1990; Løkke Nilsen, 2008). Sånn sett kan man
argumentere for at relasjonsorienterte ledere vil gi lavere sykefravær. Allikevel har flere
studier funnet at denne typen ledelse er assosiert med høyere sykefravær. Dette forklares ved
at slike ledere potensielt kan føre til at det utvikles en større aksept for sykefravær som igjen
fører til et forhøyet sykefravær (Bernstrøm, 2014; Melsom, 2015). Ytterligere studier
fremhever også behovet for situasjonsbestemt ledelse (Gurt, Schwennen & Elke, 2011). Her
er utgangspunktet at medarbeiderne er ulike og dermed krever at lederen opptrer på en måte
som er tilpasset den enkelte og situasjonen de befinner seg i (Hersey & Blanchard, 1984).
Dersom en leder lykkes med dette er det forventet å resultere i lavere sykefravær.
Mulighet for kompetanseutvikling. Å ha mulighet for å utvikle seg i arbeidet sitt er ansett som
en viktig del av det å ha et meningsfullt arbeid (Thorsrud & Emery, 1970). Dette vil igjen
kunne føre til indre motivasjon. Personer med indre motivasjon er kjent for høyere
arbeidsinnsats (Dysvik & Kuvaas, 2013). Denne effekten forsterkes dersom målet er å mestre
en oppgave eller utvikle kompetansen (Dysvik & Kuvaas, 2013). Muligheter for forfremmelse
og annen utvikling i arbeidet er også funnet å kunne redusere sykefravær (Steers & Rhodes,
1978; Bogen et. al., 2014). Engebretsen et. al. (2015) fant at indre motivasjon var høyere og
utviklingsmulighetene var bedre hos de ansatte med lavere sykefravær. Det virker dermed
rimelig å anta at utviklingsmuligheter motiverer ansatte til økt nærvær på jobben.
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Gruppenormer. Flere studier har funnet at kolleger påvirker hverandres sykefravær. I en
studie ble det kontrollert for flere andre mulige forklaringsvariabler, som effekten av
smittsomme sykdommer og økt belastning på øvrig arbeidsgruppe, men man fant likevel at de
ansatte påvirket hverandres sykefravær (Dale-Olsen, Nilsen & Schøne, 2010). Altså har
sykefravær en sosial effekt. Normene i arbeidsgrupper vil være viktig for hva den enkelte
arbeidstaker anser som akseptabel terskel for sykefravær. Dermed vil oppfatningene ansatte
har av andres sykefravær, påvirke eget sykefravær (Gellatly, 1995). På denne måten dannes
det normer i grupper som kan ses som uttrykk for fraværs- eller nærværskulturer (ChadwickJones, Nicholson & Brown, 1982; Engebretsen et. al., 2015).
Jobbengasjement. Jobbengasjement er et begrep som har fått økt oppmerksomhet de senere
årene. Brøgger og Salomon (2013) omtaler det også som arbeidsglede, hvor engasjementet
kjennetegnes av høyt energinivå, dedikasjon og oppslukthet i arbeidet. Et høyt
jobbengasjement har vist seg å ha en sammenheng med lavere sykefravær (Brøgger &
Salomon, 2013). Schaufeli et. al. (2009) fant en sammenheng mellom jobbengasjement og de
ansattes sykefraværsfrekvens. Ved høyere jobbengasjement var det færre tilfeller av
sykefravær. Samme studie undersøkte også utbrenthet og lengden av sykefraværet og fant en
positiv sammenheng mellom disse. Dette er verdt å merke seg når en omtaler
jobbengasjement ettersom det i enkelte tilfeller kan gå over i utbrenthet (Brøgger & Salomon,
2013). Dette omtales gjerne som honningfella eller arbeidsnarkomani, hvor man blir så
oppslukt av arbeidet at en ikke gir seg selv om belastningen blir svært høy (Brøgger &
Salomon, 2013). Jobbengasjement kan knyttes med begrepet indre motivasjon og flere av de
andre motiverende faktorene som er nevnt over. Det finnes imidlertid også flere studier som
peker på jobbengasjementet som en faktor som har positiv innvirkning utover sammenhengen
med andre faktorer (Bakker, Schaufeli, Leiter & Taris, 2008; Torp, Grimsmo, Hagen, Duran
& Gudbergsson, 2012). Et sentralt poeng ved en av de mest siterte modellene for sykefravær
er også den sirkulære påvirkningen de ulike faktorene har på hverandre (Steers & Rhodes,
1978). Dermed er det interessant å undersøke jobbengasjement som en selvstendig faktor med
innvirkning på sykefravær.

Den stressteoretiske tradisjonen
Den andre teoretiske tradisjonen som belyser det psykososiale arbeidsmiljøet er den
stressteoretiske. Her har man vært opptatt av ulike aspekter ved arbeidet som fører til stress,
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dårlig helse og dermed sykefravær. I de teoretiske modellene her vil man finne igjen mange
av faktorene som ble beskrevet over, men de har da typisk en rolle som moderatorer for de
nedbrytende sidene ved arbeidet (Bakker & Demerouti, 2007). En av de mest refererte
modellene når det kommer til stress er jobbkrav-kontroll-modellen til Karasek (1979). Her
gjør høy grad av kontroll (eller autonomi) de ansatte i stand til å takle høye arbeidskrav
samtidig som de opprettholder en god helse. Den opprinnelige modellen til Karasek (1979) er
senere blitt utvidet til å omfatte flere aspekter ved arbeidet som gir belastning, samt andre
ressurser som gjør de ansatte i stand til å takle dette (Karasek & Theorell, 1990). I et forsøk på
å gjøre stressmodellene mer anvendelige har Bakker og Demerouti (2007) utviklet en mer
generisk jobbkrav-ressurser-modell. Denne forteller oss at for å unngå stress, er en nødt til å
ha en god balanse mellom de samlede kravene en møter i arbeidet og alle de ulike ressursene
en har tilgjengelig (Bakker & Demerouti, 2007). Nedenfor vil det gjennomgås ulike faktorer
som har utpekt seg i den stressteoretiske tradisjonen.
Tilstedeværelsen av ulike krav vil altså være faktorer som har en innvirkning på sykefraværet.
Jobbkrav er definert som de aspektene ved jobben som medfører en fysisk eller psykisk
kostnad. Disse kan være av kvantitativ eller kvalitativ art (Skogstad, 2011). De kvantitative
kravene er knyttet til arbeidsmengden og stress utløses når det ikke er samsvar med dette og
arbeidskapasiteten. Her kan både over- og understimulering utløse stressreaksjoner. Det
samme gjelder for de kvalitative kravene, som dreier seg om kompleksiteten i eller
vanskelighetsnivået på arbeidsoppgaver. De ansatte kan således oppleve at det er for krevende
eller ikke utfordrende nok (Skogstad, 2011). Jobbkrav behøver ikke å skape negativt stress,
men vil gjøre det dersom de krever høy innsats av de ansatte uten at de har hatt muligheten til
å hente seg inn etter tidligere innsats (Bakker & Demerouti, 2007).
Rollesikkerhet. Utover de klassiske jobbkravene i avsnittet over, kan også jobber innebære
rollekrav i den forstand at en er nødt til å vite hvilke oppgaver som tilfaller de ulike rollene i
en organisasjon (Skogstad, 2011). Dersom det er uklarhet knyttet til hva som forventes i
jobben, vil det kunne oppstå det som refereres til som rollestress. For å unngå dette, er en
avhengig av tydelig ledelse og støtte i form av informasjon og avklaring av hvilke
forventninger som er knyttet til stillingen (Skogstad, 2011). En forståelse av grensene mellom
ansvarsområdene til de ulike ansatte vil også forhindre denne typen rolleusikkerhet. Dersom
dette mangler, vil sykefraværet kunne øke (Steers & Rhodes, 1978).
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Organisatorisk rettferdighet. Organisatorisk rettferdighet dreier seg om hvorvidt den ansatte
opplever å få en rettferdig behandling på arbeidsplassen og hvordan dette spiller inn på den
ansattes atferd (Adams, 1965; Novelli, Kirkman & Shapiro, 1995). En viktig tankegang for
denne teorien er at de ansatte sammenligner seg selv med andre, både innad og utenfor
virksomheten. Organisatorisk rettferdighet kan deles inn i tre dimensjoner;
fordelingsrettferdighet, prosessrettferdighet og relasjonsrettferdighet. Fordelingsrettferdighet
handler om hvordan den ansatte opplever at ressursene i virksomheten er allokert. For
eksempel kan dette dreie seg om hvorvidt lønn fordeles på en rettferdig måte blant ansatte i
virksomheten. Prosessrettferdighet referer til hvorvidt de ansatte opplever prosessen som fører
til en beslutning, for eksempel i forbindelse med en forfremmelse, som rettferdig. Den siste
dimensjonen, relasjonsrettferdighet, er knyttet til hvorvidt den ansatte har tillit til ledelsen og
organisasjonen og opplever deres handlinger som ærlige og skikkelige (Pate, Martin &
McGoldrick, 2003). Dersom en arbeidstaker opplever en av disse dimensjonene som
urettferdige, vil en av konsekvensene kunne være økt sykefravær (Pate et. al., 2003; Bingham,
2008).
Innsats-/belønning ubalanse. En velkjent modell for å forklare stress er Siegrists (1996)
modell for ubalanse mellom innsats og belønning. Denne forklarer noen av de samme
fenomenene som organisatorisk urettferdighet, men dreier seg om en oppfattet ubalanse
mellom innsatsen en medarbeider legger ned og belønningen de får igjen. Her er det altså ikke
snakk om en sammenligning med andre. Belønningen kan være materielle goder som lønn,
men også andre former for verdsettelse. Dersom det oppstår en ubalanse, vil det kunne
oppleves stressende for vedkommende. Å befinne seg i en slik situasjon er forbundet med
flere negative helsemessige konsekvenser som vil påvirke sykefraværet (Stansfeld & Candy,
2006; Siegrist, 2010). Årsaker til at man blir værende i en slik situasjon kan være mangel på
alternativer, forventning om fremtidig belønning eller det Siegrist (1996) referer til som
”overcommitment”, som ofte er knyttet til personlig streben etter annerkjennelse.
Balanse mellom jobb og fritid. I det moderne arbeidslivet er ikke grensene mellom jobb og
fritid like tydelige som tidligere (Allvin, Aronsson, Hagstöm, Johannson & Lundberg, 2011).
De samlede kravene som de ansatte stilles overfor vil dermed kunne ha en innvirkning på
sykefraværet. Som følge av ny teknologi er kravene som stilles i arbeidet løsere tilknyttet
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arbeidsplassen enn tidligere. Det gjør at en i større grad enn før kan arbeide fra andre steder,
også uavhengig av tid på dagen. Begrensningene for arbeidstiden må dermed i større grad
settes av den enkelte arbeidstaker noe som kan være utfordrende som følge av økende press i
et stadig mer intensivert arbeidsliv (Allvin et. al., 2011; Bergene, Brattbakk, Egeland & Steen,
2015). Økt grad av flytende grenser mellom arbeid og fritid kan også potensielt føre til
konflikt mellom ansvar på jobben og ansvar i andre deler av livet (Allvin et. al., 2011). Flere
sentrale modeller innenfor forskning på arbeidsmiljø har de senere år blitt utvidet for å
inkludere faktorer som ikke er like tydelig avgrenset til arbeidet som en følge av denne
utviklingen (Bakker & Demerouti, 2007; Humphrey, Nahrgang & Morgeson, 2007). En
ugunstig balanse mellom arbeid og fritid vil altså kunne føre til økt sykefravær.
Sosial støtte. Innenfor stressforskning har det tradisjonelt vært, som nevnt over, et fokus på
hvilke negative helsemessige konsekvenser arbeidet kan ha. De siste tiårene har man også
forsket mer på modererende faktorer som kan begrense eller forhindre de negative
konsekvensene (Karasek & Theorell, 1990; Schaufeli et. al., 2009). Her er sosial støtte en av
de mest sentrale faktorene når det gjelder å være en buffer for stressreaksjoner (Skogstad,
2011). Ifølge House (1981) kan man dele inn i fire ulike former for støttende handlinger;
emosjonell støtte (empati, respekt og anerkjennelse), oppgavestøtte (tid, arbeidsoppgaver,
utstyr), informasjonsstøtte (reduksjon av usikkerhet, klargjøring) og praktisk støtte (råd,
tilbakemeldinger, bekreftelser). Arbeidsplassen blir dermed en sentral arena for sosiale
relasjoner hvor man, i tillegg til å bygge faglige fellesskap, også oppnår kontakt og nærhet
med andre mennesker (Roness, 2004).
Det er viktig å bemerke at en tilstedeværelse av sosiale støtte også kan ha en effekt ved at den
motiverer ansatte til å dra på jobb utover det å redusere stresseffekter. Slikt sett kan sosial
støtte motivere ansatte til å komme på jobb også om barrieren for å gjøre det ikke er knyttet til
stress (Steers & Rhodes, 1978; Skogstad, 2011). Tradisjonelt har forskningen fokusert på
sosial støtte fra kolleger, men ettersom lederen har en godt egnet rolle for å verdsette de
ansatte, gi tilbakemeldinger og hjelp, er det rimelig å anta at sosial støtte fra leder også vil
være en vesentlig faktor i dette bildet. Ledere vil også være viktige som støtte ved stress
forårsaket av en konflikt på arbeidsplassen (Batt-Rawden & Solheim, 2011).

16

2.3.3   På samfunnsnivå
Offentlig statistikk viser at det nasjonale sykefraværet i et land kan variere relativt mye over
tid. Norge har i likhet med Sverige opplevd kraftige svingninger i sykefraværsnivået siden
midten av 1980-tallet (Allebeck og Mastekaasa, 2004). Dette indikerer blant annet at forhold
på samfunnsnivå kan ha innvirkning på sykefraværet. Faktorer på samfunnsnivå dreier seg
primært om sykelønnsordninger, konjunkturer og arbeidsledighet (Einarsen et. al., 2011).
Sykelønnsordninger. På et makronivå har studier som undersøker hvordan trygdesystemene
påvirker sykefraværet fått stor oppmerksomhet i senere tid (for eksempel Osterkamp & Röhn,
2007; Frick & Malo, 2008; Paola, Scoppa & Pupo, 2014). I 2007 undersøkte blant annet to
svenske forskere hvorvidt det fantes en sammenheng mellom fraværsnivået og de finansielle
ordningene et land hadde etablert rundt sykefravær (Lusinyan & Banato, 2007). Studien, som
omfattet 18 europeiske land, viste at de landene som praktiserte de mest generøse
sykelønnsordningene (målt i kompensasjonsgrad og varighet) hadde et vesentlig høyere
sykefraværsnivå sammenlignet med land som opererte med mindre gunstige
sykelønnsordninger. I tillegg påpekte forskerne at fraværet var høyere i de landene hvor staten
fremfor arbeidsgiver bar den største kostnaden av sykelønnen (Lusinyan & Banato, 2007).
Arbeidsledighet. Dokumenterte sammenhenger kan man også finne mellom sykefravær og et
lands arbeidsledighetsnivå (Proba, 2014). Generelt er det et høyere sykefraværsnivå i de tider
hvor det er lav arbeidsledighet, noe som gjerne henger sammen med samfunnets
konjunktursvingninger. Ifølge Allebeck og Mastekaasa (2004) er det særlig to mekanismer
som står bak denne sammenhengen. For det første oppstår det som gjerne kalles en
”disiplineringseffekt”; i tider med høy arbeidsledighet som preges av et økonomisk klima med
oppsigelser og permitteringer, er arbeidstakere sjeldnere fraværende fra arbeidet. Effekten
skyldes at arbeidstakerne opplever at det å være tilstede på arbeidet øker deres sannsynlighet
for å ikke miste jobben. For det andre kan det oppstå noe som kalles en
”sammensetningseffekt”. I de periodene hvor det er lav arbeidsledighet er det generelt en
større etterspørsel etter arbeidskraft. Dette medfører gjerne endringer i arbeidsstokken og
sannsynligheten for å også inkludere arbeidstakere med større risiko for sykefravær, øker
(Gamperiene et. al., 2007; Einarsen et. al., 2011).
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2.4   Sykefraværets kontekst: Norge og departementene
For å bedre kunne tolke og undersøke problemstillingen, er det sentralt å oppnå en god
forståelse av den konteksten studien befinner seg i. Dermed vil det i det følgende delkapittelet
diskuteres hvordan debatten om sykefravær og sykefraværsforskning har utartet seg i Norge
de siste tiårene. Deretter vil vi ta for oss funnene fra en utredning om organisasjonskultur og
sykefravær i tre departementer (Engebretsen et. al., 2015). Denne konteksten vil være viktig
for forståelsen av forholdene i departementene og, som vi vil komme mer inn på i
metodekapittelet, for den eksterne validiteten av oppgaven.

2.4.1   Sykefraværet i Norge
I over 30 år har sykefraværsproblematikken preget den offentlige debatten i norsk arbeidsliv,
noe som kan skyldes at den allmenne oppfatningen har vært at sykefraværet i Norge er for
høyt (Einarsen et. al., 2011). Internasjonale sammenligninger underbygger også dette, da
Norge virker å ha et relativt høyt sykefravær i forhold til andre land (Mykletun et. al., 2010;
Proba, 2014). Imidlertid ser man at sykefraværsprosenten for den norske arbeidsstokken
varierer fra år til år (SSB, 2016b). Denne oppmerksomheten har ført til at det i Norge er
gjennomført mye forskning på hvilke faktorer som forårsaker høyt fravær med et ønske om å
kunne utarbeide effektfulle tiltak som kan forhindre unødvendig sykefravær.
Basert på den litteraturen som er gjennomgått i arbeidet med denne oppgaven virker
betydelige deler av den norske sykefraværsforskningen å rette oppmerksomheten mot de
systemiske forklaringene man kan finne på et overordnet nivå. Et viktig spørsmål som er
debattert i sykefraværsforskningen er hvorvidt sykefraværet i Norge er ”for høyt” og hvorvidt
det egentlig er rimelig å sammenligne sykefraværstallene her med andre land ettersom man
har vesentlige forskjeller i arbeidsmarkedet (Ose, 2010; Proba, 2014). En annen sentral debatt
i norsk forskning på sykefravær har vært hva et høyt i sykefravær skyldes. De to sentrale
forklaringene her har vært kjønnsforskjellene (Kolsøl & Telle, 2011; Mykletun, 2014) og
sykelønnsordningen. Vi velger her å trekke frem sykelønnsordningen.
Norges gode sykelønnsordning blir ofte fremhevet som årsak til et høyt sykefravær (se for
eksempel Gamperiene et. al., 2007; Ose, 2010). I Norge, sammenlignet med andre land,
praktiseres en spesielt generøs sykelønnsordning. I henhold til folketrygdloven har alle norske
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arbeidstakere rett til å få kompensert full lønn fra første sykedag (Lov om folketrygd, 1997).
På Island derimot, hvor det gjennomsnittlige sykefraværet ligger på 2 – 3 prosent, begynner
utbetalingen av sykelønn først etter at arbeidstakeren har vært borte fra jobb i 14 dager. Den
perioden arbeidstakeren kan få utbetalt sykelønn avhenger også av den enkeltes ansiennitet
(Nordic Social Statistical Committee, 2015). Følgelig har det pågått en lengre diskusjon i den
norske samfunnsdebatten om hvorvidt en noe mindre ”lønnsom” sykelønnsordning potensielt
kan forhindre noe av fraværet i Norge (Mykletun et. al., 2010). Uansett, virker store deler av
arbeidslivet å være enige i at sykelønnen er et velferdsgode som bør beskyttes, noe som har
gjort at den er blitt bevart.
I Norge har forskningen på sykefravær og samfunnsdebatten om temaet først og fremst
handlet om systemiske samfunnsfaktorer som virksomhetene selv kan gjøre lite med. Disse
sammenhengene på samfunnsnivå er viktige, men for et såpass komplekst fenomen er
virksomhetene avhengig av gode pekepinner på hva de kan gjøre i sin hverdag. Dermed har
også noe norsk forskning, i likhet med den internasjonale, pekt på at det å ha et godt
arbeidsmiljø har stor betydning for hvorvidt norske arbeidstakere velger å gå på jobb eller
ikke (Roness, 2004; Lien, 2013). Som en konsekvens har staten og det norske arbeidslivet
fokusert på tiltak som kan bidra til et sunnere og bedre arbeidsmiljø, hvor intensjonsavtalen
om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) representerer et viktig tiltak.
IA-avtalen har som mål å redusere sykefraværet, forhindre frafall fra arbeidet og øke
yrkesaktiviteten blant eldre personer. Den ble først inngått mellom regjeringen og partene i
arbeidslivet i 2001. Avtalen forplikter alle tre parter å samarbeide systematisk for å oppnå et
mer inkluderende arbeidsliv, og vektlegger arbeidsplassen som den viktigste løsningsarenaen
for å arbeide med og for å oppnå målet (Regjeringen, 2014a). Staten skal stille
hensiktsmessige virkemidler til disposisjon, for eksempel i form av veiledning og økonomisk
bistand, mens virksomhetene skal jobbe langsiktig med tilrettelegging og oppfølging av
ansatte på arbeidsplassen (Regjeringen, 2014b). IA-avtalen har som følge av dette en
avgjørende rolle for hvordan norske virksomheter arbeider med sykefravær.
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2.4.2   Utredning om organisasjonskultur og sykefravær i departementene
Departementene er både politiske og administrative institusjoner. I tillegg til å være statens
embetsverk, fungerer de som sekretariater for statsrådene. Deres hovedoppgaver knytter seg
til politikkutforming, iverksettelse og gjennomføring av sektorpolitikken samt styring av
underordnede forvaltningsorganer (Regjeringen, 2016). Regjeringens embetsverk består av
statsministerens kontor samt 15 departementer og er en av landets største arbeidsplasser med
omlag 5000 ansatte (Regjeringen, 2015). Slike store organisasjoner består av en mangfoldig
arbeidsstokk. Likevel vil en stor del av disse ansatte kunne klassifiseres som
kunnskapsarbeidere (Skov, 2009). Dette har implikasjoner for hvordan virksomhetene best
utnytter den kunnskapen som ligger hos de ansatte og motiverer dem ved å legge til rette for
et godt arbeidsmiljø. Det finnes ingen enkle svar på hvordan dette bør gjøres, men
tilrettelegging for autonomi, fleksibilitet og kompleksitet er viktigere for en slik gruppe
arbeidere enn for tradisjonelle arbeidere (Sandvik, 2011).
Trolig vil en del elementer knyttet til arbeidsmiljø og sykefravær kunne utspille seg noe ulikt i
disse organisasjonene enn i øvrige deler av samfunnet. For å bedre forstå hvordan
arbeidsmiljø påvirker sykefraværet i departementene er det viktig å trekke inn erfaringer fra
denne konkrete konteksten. Igjennom et prosjektarbeid (Prosjektforum) ble det gjort en
utredning om sammenhenger mellom sykefravær og organisasjonskultur i departementene
(Engebretsen et. al., 2015). De sentrale funnene i studien har vært et viktig utgangspunkt for
denne masteroppgaven. De tre hovedfunnene var:
1.   Det er vesentlige variasjoner i sykefraværet innad i departementene.
2.   Det er omfattende likhetstrekk på tvers av departementene med tanke på hvilke
grupper som representerer vesentlige avvik på sykefraværsstatistikken.
3.   Det er identifisert forskjeller i organisasjonskulturen til gruppen med høyt
sykefravær og gruppen med lavt sykefravær.
(Engebretsen et. al., 2015, s. 47)
Gruppene denne studien identifiserte som grupper med høyt sykefravær var primært grupper
med merkantile funksjoner (Engebretsen et. al., 2015). Videre ble en rekke kulturelle
forskjeller mellom grupper med høyt og lavt sykefravær, avdekket igjennom studien. Sentrale
funn her var et sterkt jobbengasjement, stor grad av autonomi og vesentlige
utviklingsmuligheter i gruppen med lavt sykefravær. Dette er funn som stemmer godt med
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flere av faktorene fra den øvrige forskningen som er referert til tidligere i kapittelet. Imidlertid
var det også et mindre tydelig skille mellom jobb og fritid hos de med lavt sykefravær enn hos
de med høyt, noe som kan tyde på at balansen mellom jobb og fritid ikke har så stor
innvirkning på sykefraværet som andre faktorer i departementene. Gruppen med høyt
sykefravær hadde mindre innslag av de ovennevnte faktorene. Det sosiale ble imidlertid løftet
frem som svært viktig og da gjerne i form av arrangementer ved siden av selve jobben.
Funnene fra Prosjektforum gir mange nyttige innspill når det kommer til å tolke resultatene
fra de statistiske analysene i denne oppgaven. Blant annet vil det være interessant om de
motstridende funnene når det gjelder balanse mellom jobb og fritid er et funn vi vil kunne
gjenskape i denne oppgaven. Dersom dette er tilfellet, vil det kunne tyde på at de øvrige
ressursene som finnes i departementene modererer den negative effekten dette vil kunne ha
(Bakker et. al., 2008). En slik balanse gjør jobbengasjement fremtredende. Samtidig bør man
være årvåkne slik at det ikke bikker over i en negativ spiral med utbrenthet og økt sykefravær.
Erfaringene fra Prosjektforum viste også at det finnes vesentlige forskjeller i arbeidsmiljø for
seksjoner og avdelinger med et relativt høyt og et lavt sykefravær. Altså vil en statistisk
analyse som tar sikte på å identifisere hvilke faktorer i arbeidsmiljøet som har størst
forklaringsevne når en undersøker variasjonen i sykefravær antakelig være nyttig. Videre er
det verdt å påpeke at sykefraværet i departementene er relativt lavt i forhold til samfunnet for
øvrig. Dette tyder på at departementene gjør mye riktig i sitt sykefraværsarbeid, som er
beskrevet noe mer inngående i rapporten fra Prosjektforum (Engebretsen et. al., 2015).
Potensielt vil altså andre virksomheter kunne ha enda større gevinst av et systematisk
sykefraværsarbeid på bakgrunn av den typen analyser som gjøres i denne oppgaven.

2.5   Sammenfatning av sykefraværsfaktorer
I denne gjennomgangen av forskning på sykefravær har vi skilt mellom tre nivåer og tatt for
oss de viktigste faktorene som har påvirkning på sykefravær. Gjennomgangen viser hvordan
ulike perspektiver påvirker fokuset i forskning på dette fenomenet. Det systemiske
samfunnsperspektivet fokuserer på hvordan en kan redusere sykefraværet på landsbasis og
forutsetningene for dette. Individperspektivet undersøker effekten av bakgrunnsvariabler av
typen kjønn og alder og hvordan dette virker inn på sykefraværet. Disse to nivåene vil også ha
innvirkning på sykefraværet i virksomheter, men samfunnsfaktorer vil i mindre grad variere
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mellom såpass like organisasjoner som departementene. Derimot vil individuelle faktorer
være nyttige å inkludere i en undersøkelse om arbeidsmiljøets påvirkning på sykefravær. Ved
å gjøre dette, vil man nemlig kunne kontrollere for om variasjonen man måler egentlig
skyldes en bakenforliggende variabel som kjønn eller alder.
De ulike faktorene i vår gjennomgang vil påvirke sykefraværet på ulike måter. Noen, slik som
autonomi, forventes å gi et lavere sykefravær dersom man skårer høyt på denne faktoren.
Andre forventes å gi et forhøyet sykefravær dersom det er mye av det i virksomheten, som for
eksempel ubalanse mellom innsats og belønning. I tillegg til dette vil faktorer som sosial
støtte kunne moderere andre negative effekter i tillegg til å virke positivt inn selv. Faktorene
vil også kunne påvirke hverandre og effekten de ulike har på sykefraværet kan være indirekte.
For eksempel vil en leder kunne være utslagsgivende for hvordan de ansatte skårer på en
rekke av de andre faktorene som igjen fører til sykefravær. Dette vil da være i tillegg til
lederens direkte effekt. Det som ytterligere kompliserer bildet, er det at noen faktorer, som
gruppenormer, vil kunne forsterke andre effekter og således påvirke sykefraværet i begge
retninger. Med slike kompleksiteter vil en analyse som sammenligner ulike faktorers
innvirkning på sykefraværet være verdifull for den enkelte virksomhet. Det vil også være
nyttig å sammenligne hvorvidt faktorenes effekt varierer for ulike grupper. Med utgangspunkt
i forskningsgjennomgangen, oppsummerer tabell 1 faktorene som er forventet å ha påvirkning
på sykefraværet i departementene:
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Tabell 1: Sammenfatning av faktorer med påvirkning på sykefravær.
Faktor

Forventet påvirkning på sykefravær

På individnivå
Kjønn

Flere kvinner vil gi et økt sykefravær

Alder

Høyere alder vil gi et økt sykefravær

Utdanningsnivå

Høyere utdanningsnivå vil gi et redusert sykefravær

Livsstil

En mer aktiv livsstil vil gi et redusert sykefravær

Familiesituasjon

En mer stabil familiesituasjon vil gi et redusert sykefravær

På virksomhetsnivå
Arbeidsoppgaver

Mer varierte arbeidsoppgaver vil gi et redusert sykefravær
Oppgaver med synlige resultater vil gi et redusert sykefravær
Større betydning av oppgaver for andre vil gi et redusert sykefravær

Autonomi

Større autonomi vil gi et redusert sykefravær

Tilbakemelding

Bedre tilbakemelding fra arbeidet vil gi et redusert sykefravær

Gruppestørrelse

Større gruppestørrelse vil gi et økt sykefravær

Lederstil

Ulike lederstiler kan påvirke sykefraværet uten en tydelig avklart
retning

Mulighet for kompetanseutvikling

Større muligheter for kompetanseutvikling vil gi et redusert
sykefravær

Gruppenormer

Gruppenormer vil forsterke høyt eller lavt sykefravær

Jobbengasjement

Jobbengasjement vil gi et redusert sykefravær

Rollesikkerhet

Større sikkerhet i rollen vil gi et redusert sykefravær

Organisatorisk rettferdighet

Opplevelse av organisatorisk urettferdighet vil gi et økt sykefravær

Innsats-/belønning ubalanse

Ubalanse mellom innsats og belønning vil gi et økt sykefravær

Balanse mellom jobb og fritid

Dårlig balanse mellom jobb og fritid vil gi et økt sykefravær

Sosial støtte fra kolleger

Stor grad av sosial støtte fra kolleger vil gi et redusert sykefravær

Sosial støtte fra leder

Stor grad av sosial støtte fra leder vil gi et redusert sykefravær

På samfunnsnivå
Sykelønnsordning

En generøs sykelønnsordning vil gi et økt sykefravær

Arbeidsledighet

Høy arbeidsledighet vil gi et redusert sykefravær
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2.6   Studiens forskningsspørsmål
Med utgangspunkt i tidligere forskning og litteratur har vi avledet fire forskningsspørsmål
som oppgaven vil undersøke:
1.   Hvor like/ulike er departementene når det kommer til sykefravær?
2.   Hvor mye av sykefraværet i departementene kan forklares av arbeidsmiljøfaktorer?
3.   Hvilke arbeidsmiljøfaktorer har størst innvirkning på sykefraværet i departementene?
4.   Er det forskjeller med tanke på hvilke arbeidsmiljøfaktorer som påvirker sykefraværet
i de ulike departementene?
Disse forskningsspørsmålene vil kunne avdekke viktigheten av arbeidsmiljøfaktorene på
sykefravær, slik de måles i en medarbeiderundersøkelse. Dette vil gi et bilde av hvor stor
reduksjon i sykefraværet man kan vente seg dersom man iverksetter tiltak rettet mot
arbeidsmiljøet. Analyser som søker å avdekke retningen og effektstørrelsen av de ulike
arbeidsmiljøfaktorene vil gi gode indikasjoner på hvilke aspekter ved arbeidsmiljøet man bør
prioritere i sykefraværsarbeidet. Forskningsspørsmålene søker også å avdekke potensielle
variasjoner mellom de ulike departementene.
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3   Metode og forskningsdesign
Det følgende kapittelet presenterer oppgavens metodiske tilnærming. Formålet er her å
underbygge de valgene vi har tatt i prosessen og sørge for transparens i utformingen av det
konkrete forskningsdesignet. Innledningsvis vil vi begrunne valget av en kvantitativ
tilnærming som en del av en metodetriangulering. Deretter vil vi mer utdypende beskrive
datamaterialet studien baseres på. Dette er særlig viktig ettersom studiens overordnede
forskningsdesign er en sammenstilling av to datasett – ett for sykefravær og ett for
arbeidsmiljø – med det formålet om å undersøke sammenhengene mellom disse. Videre
presenteres de ulike variablene som inkluderes i vår analysemodell. Avslutningsvis gjør vi en
evaluering av den metoden som er benyttet og fremhever noen begrensninger ved den.

3.1   Valg av forskningsmetode
Hvorvidt vi kan frembringe gyldig og troverdig kunnskap om sammenhengene mellom
arbeidsmiljø og sykefravær, avhenger i stor grad av forskningsdesignet og metoden som
benyttes (Jacobsen, 2015). Følgelig er det viktig å vurdere hvilken forskningsmetode som
mest nøyaktig og formålstjenlig kan gi oss den informasjon vi ønsker.
Med utgangspunkt i de ulikhetene i sykefravær vi fant gjennom Prosjektforum (Engebretsen
et. al., 2015) er det nå, som skissert i problemstillingen, ønskelig å si noe om hva som fører til
variasjoner i sykefraværet i departementene. Særlig er vi interessert i å utforske hvorvidt
arbeidsmiljø kan sies å være en forklaringsvariabel for sykefravær, og om det finnes
systematiske likheter på tvers av departementene. For å gjøre dette er vi avhengig av å ta i
bruk en større mengde data som kan beskrive arbeidsmiljøet og sykefraværet i
departementene slik at vi kan sammenligne informasjonen. Av disse grunner ser vi det
hensiktsmessig å benytte en kvantitativ metode som opererer med tall fremfor tekst (Grønmo,
2004). Likevel er det viktig å bemerke at resultatene fra den kvalitative studien vi utarbeidet
gjennom Prosjektforum (Engebretsen et. al., 2015), ikke bare har bidratt til å styre
forskningsspørsmålene i denne studien, men kan også brukes til å tolke og forstå de
kvantitative funnene vi gjør. Sykefravær og arbeidsmiljø er komplekse og mangeartede
fenomener. En kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode vil derfor trolig bedre belyse
de potensielle sammenhengene som kan oppstå imellom fenomenene, enn hva de enkelte
metodene kan gjøre hver for seg (Grønmo, 2004). Samlet sett kan det derfor sies at det i
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denne studien vil bli benyttet en form for metodetriangulering. Metodetriangulering innebærer
at man anvender en kombinasjonen av ulike data og metoder for å undersøke ett eller flere
fenomener (Grønmo, 2004; Jacobsen, 2015).

3.2   Datainnsamling
Det er utviklet en rekke statistiske analysemetoder innenfor kvantitative studier. Hvilke
konkrete metoder som kan og bør benyttes styres ikke bare av problemstillingen, men også av
datamaterialets egenskaper (Grønmo, 2004). I den sammenheng er det nødvendig å ta stilling
til hvilke datakilder vi skal benytte, og hvordan dataene er innsamlet.

3.2.1   Sekundærdata
Analysene i denne oppgaven gjøres med allerede eksisterende data, også kalt sekundærdata.
Det er en rekke fordeler med å benytte tidligere innsamlede data for å undersøke nye
problemstillinger. For det første sparer både forskerne og deltakere i forskningsprosjektet tid
og kostnader ved å benytte data som allerede er samlet inn (Bryman & Bell, 2011). Dette
muliggjør et datagrunnlag som potensielt ikke vil være mulig ved innsamling av primærdata.
For deltakerne av en undersøkelse vil dette også innebære at mer kunnskap blir utarbeidet av
undersøkelsen de har deltatt i og brukt tid på å gjennomføre. I forbindelse med
medarbeiderundersøkelsene i departementene og andre organisasjoner settes det av mye tid og
ressurser til gjennomføring, noe som tilsier at analyser og oppfølging av dataene bør tillegges
vesentlig vekt. For det andre, vil det økte datagrunnlaget også kunne muliggjøre bedre
analyser av undergrupper som ellers ikke ville hatt samme representativitet (Bryman & Bell,
2011). For det tredje, vil nye analyser av dataene også kunne gi nye fortolkninger av dem
(Bryman & Bell, 2011).
Den mest sentrale utfordringen for analyse av sekundærdata er at formålet med opprinnelig
innhenting av data nødvendigvis ikke samsvarer helt med formålet for disse analysene. Det er
dermed essensielt å danne en god forståelse av det opprinnelige formålet med undersøkelsene
samt hvordan arbeidet med utarbeidelsen av spørreskjemaet er gjennomført. Forståelse for
hvordan dataen er samlet inn og prosessen med å utarbeide spørreskjema og
registreringsprosess for henholdsvis medarbeiderundersøkelsen og sykefraværsdataene, vil
også være viktig for å kunne vurdere kvaliteten på dataene (Bryman & Bell, 2011). Mangel på
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sentrale variabler er en utfordring som også eksisterer i større grad i sekundærdata enn i
primærdata (Bryman & Bell, 2011). En analyse som inkluderer alle relevante variabler vil
uansett være svært lite sannsynlig å kunne gjennomføre.
Våre to datasett skiller seg fra hverandre i den forstand at medarbeiderundersøkelsen er
selvutfylte spørreskjemaer om holdninger til de ansatte, mens sykefraværsdataene er likere
registerdata. Forfatterne finner ingen grunn til at det skal være målefeil og når man skal
undersøke kvaliteten på sykefraværsdataene, er det primært en klargjøring av hva som
inkluderes og ikke inkluderes i dataene som er vesentlig. Dataene fra
medarbeiderundersøkelsen Avant vil imidlertid kreve forståelse av medarbeiderundersøkelser
generelt i tillegg til den konkrete kjennskapen til undersøkelsen.	
  

3.2.2   Generelt om medarbeiderundersøkelser
I arbeidsmiljøloven er det nedfelt at det skal gjøres systematisk kartlegging av risikoforhold i
alle virksomheter samt at arbeidsmiljøet skal dokumenteres (§3-1 og 4-1). På bakgrunn av
dette er det en lang tradisjon for medarbeiderundersøkelser i Norge.
Arbeidsmiljøundersøkelser, tilfredshetsmålinger og organisasjonsundersøkelser er andre
betegnelser som benyttes for medarbeiderundersøkelser. De ulike betegnelsene har ofte litt
forskjellige perspektiver, uten at det er noen klare avgrensinger mellom disse ulike
betegnelsene (Difi, 2016a). Når vi bruker begrepet medarbeiderundersøkelser i denne
oppgaven vil vi referere til undersøkelser som kartlegger de ansattes psykososiale
arbeidsmiljø. Dette begrepet har en uklar definisjon og avgrensning som innebærer at man i
praksis må ta en rekke valg ved utformingen av slike medarbeiderundersøkelser. Disse tar
utgangspunkt i ulike metodologiske tradisjoner.
Mange medarbeiderundersøkelser har bakgrunn i organisasjonspsykologi og en mer
positivistisk tradisjon (se blant annet Hoff & Lone, 2014). Dette innebærer et implisitt mål om
å finne spørsmål som er gode indikatorer på bestemte fenomener i organisasjoner for så å
formidle hvilket resultat organisasjonene får. Utfordringen med å måle arbeidsmiljøet vil
dermed begrense seg til å finne valide og reliable måleindikatorer for de ansattes opplevelse
av arbeidsmiljøet basert på tidligere forskning (Moses & Knutsen, 2012; Hoff & Lone, 2014).
En mer konstruktivistisk tilnærming vil ta mer utgangspunkt i konteksten og fremheve
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betydningen av å bruke arbeidsmiljøundersøkelser som et utgangspunkt for videre dialog i
form av dialogkonferanser eller lignende (Nordrik, 2012). Videre vil også premissene for
spørsmålene i undersøkelsen legges ved involvering av de ansatte i større grad.
Medarbeiderundersøkelser er effektive kartleggingsverktøy i store virksomheter (Hoff &
Lone, 2014). Samtidig er det naturlig nok en rekke utfordringer knyttet til det å måle
arbeidsmiljøet kvantitativt (Nordrik, 2012; Hoff & Lone, 2014). Oppgaven vil ikke inkludere
en drøftelse av alle disse, men heller trekke frem de som anses mest relevante for vår analyse.
For en videre utgreing om mulige utfordringer vil vi anbefale Bitten Nordriks (2012) bok om
arbeidsmiljøkartlegginger samt Hoff og Lones (2014) praktiske innføring i
medarbeiderundersøkelser.

3.2.3   Medarbeiderundersøkelsen Avant
For å få en god forståelse av medarbeiderundersøkelsene som er gjennomført er Difis (2016)
egne beskrivelser av undersøkelsen på sine nettsider gjennomgått. Videre forståelse for
undersøkelsene er oppnådd ved en gjennomgang av undersøkelsen, utviklingen av den og
formålet sammen med en representant for Rambøll Management Consulting. Avant er et
verktøy for medarbeiderundersøkelser som ble utviklet av Difi i samarbeid med Rambøll
Management Consulting i 2009. Virksomhetene i staten står fritt til å gjennomføre
medarbeiderundersøkelsene sine slik de selv ønsker og Avant er et verktøy som er gratis
tilgjengelig for dem. Da undersøkelsen først ble utarbeidet, ble det vektlagt å ivareta den
statlige konteksten som virksomhetene som skulle bruke verktøyet opererer i. Dette ble gjort
ved tett involvering av virksomhetene og brukerne i utviklingsprosessen, slik at
medarbeiderne i statlige virksomheter kjenner seg igjen i begreper og formuleringer i
undersøkelsen. Undersøkelsen inneholder 59 obligatoriske spørsmål og 20 valgfrie spørsmål
som er forhåndsdefinert. Disse er tilgjengelige på Difis nettsider (Difi, 2015a). I tillegg kan
virksomhetene selv definere 10 egne spørsmål.
For å kunne gjennomføre medarbeiderundersøkelser med Avant må representanter fra
virksomhetene fullføre et obligatorisk tre timers seminar i regi av Difi. Målet med seminaret
er å kvalitetssikre bruken av verktøyet og gi virksomhetene kompetansen som behøves for å
gjennomføre medarbeiderundersøkelse med Avant. Undersøkelsen benytter seg videre av
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selvutfyllingsskjema via en nettbasert spørreskjematjeneste og formidles via e-postutsending.
Det er utviklet grundige veiledninger for å unngå målefeil i en slik prosess (Difi, 2015b).
Besvarelsene behandles da av Rambøll og de enkelte virksomhetene kan bestille
standardrapporter eller mer utdypende etter behov. Det vil videre ikke utarbeides rapporter
med mindre man har fem eller flere besvarelser fra samme enhet.
Avant plasserer seg innunder kategorien trivselsundersøkelse hvor hensyntaking av kontekst
står sentralt. Imidlertid ble det i februar 2015 lansert en revidert versjon, hvor det er lagt større
vekt på forskning enn i den kontekstnære førsteutgaven. En evaluering av Avant som
medarbeiderundersøkelse og hvorvidt den kan sies å være valid og reliabel når vi skal
undersøke sammenhenger med sykefravær, presenteres i delkapittel 3.7.

3.2.4   Beskrivelse av sykefraværsstatistikken
For å sikre en god forståelse av sykefraværsdataene, er det gjennomført et møte med en av
departementenes systemansvarlige for SAP, som er departementenes fellestjeneste for
registrering av sykefravær. Systemet administreres av Departementenes sikkerhets- og
serviceorganisasjon (DSS). Vi har selv hentet ut sykefraværsdataene fra systemet under
veiledning av samme person. Dataene er hentet ut for hver enkelt seksjon i enkeltrapporter
som er i tråd med NAV sine retningslinjer for registrering av sykefravær (NAV, 2007). I disse
rapportene er altså annet fravær, som fravær ved sykt barn, inkludert. Denne typen fravær vil
imidlertid ikke inkluderes i våre analyser.
En svakhet med fraværsregistreringen i SAP er at ansatte som har deltidspermisjon ikke
registreres korrekt i sykefraværsdataene. Det vil kunne bli et visst avvik i antall avtalte dager
og faktiske dager som følge av dette i de tilfellene hvor personene har sykefravær i samme
periode som de har deltidspermisjon. Sykefraværsprosenten vil dermed kunne bli noe
forhøyet for enkelte seksjoner. Imidlertid er dette kun snakk om de tilfellene der den ansatte
tar ut deltidspermisjonen sin en hel dag og har sykefravær på en av de andre dagene den
samme uken. Disse tilfellene kan altså antas å være relativt få og konsekvensene vil neppe
være særlig utslagsgivende på den totale sykefraværsprosenten.
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SAP-systemet er bygget for at man skal kunne hente ut sykefraværsdata for de ulike
virksomhetsnivåene. Dette innebærer at det er kun de ansatte som er organisert under en
konkret enhet som vil inkluderes i dataene som hentes ut på seksjonsnivå.
Avdelingsdirektører og andre som er organisert i avdelingsledelsen fremfor i en egen seksjon
i dette systemet vil dermed ikke inkluderes i dataene for sykefravær på seksjonsnivå.

3.3   Kobling av datasettene
Ettersom sykefraværsdataene er på seksjonsnivå og ikke knyttet til individer, ble dataene fra
medarbeiderundersøkelsen også aggregert opp til seksjonsnivå. Her ble de enkelte seksjonene
gitt en fellesverdi på de ulike variablene utfra gjennomsnittsverdien av de ulike respondentene
i seksjonen. I prosessen med kobling av datasettene var det nødvendig å ta en del valg for å
muliggjøre dette. Denne prosessen er illustrert i figur 1 og vil beskrives i det følgende slik at
etterprøvbarhet best mulig sikres.
Figur 1: Illustrasjon av utvalgsprosess
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3.3.1   Utvalg
Etter at de ansatte som ikke hadde besvart medarbeiderundersøkelsen ble ekskludert fra
utvalget, var det fremdeles noen enheter i datasettet som måtte slettes. Enkelte hadde ikke
informasjon i datasettet for hvilken seksjon de tilhørte og ble dermed slettet. Andre
respondenter befant seg i nylig omorganiserte eller avviklede seksjoner og var dermed ikke
mulig å koble på en hensiktsmessig måte. Dette tallet inkluderer også enkelte ansatte som
ikke var knyttet til en seksjon, men rapporterte til nivået over. Noen respondenter som ble
benyttet til testing ble også fjernet. I tillegg var et direktorat inkludert i datasettet for
sykefravær og ble dermed fjernet.
I noen tilfeller ble også seksjoner i sykefraværsdataene slått sammen for å kunne kobles med
dataene i medarbeiderundersøkelsen. I disse tilfellene ble dette vurdert som hensiktsmessig
etter å ha konferert med HR-medarbeidere i de aktuelle departementene.

3.3.2   Spesielt om ledere
SAP-systemets løsning, hvor avdelingsledernivå ikke var inkludert i sykefraværsdataene på
seksjonsnivå, gjorde det også komplekst å regne ut korrekte tall for disse. I Avant opprettes
det egne enheter for ledergrupper (Difi, 2015b). Årsaken til dette er at undersøkelsen
inneholder en del spørsmål knyttet til nærmeste leder og om man plasseres i den enheten man
er leder for, vil man kunne evaluere seg selv som leder, slik undersøkelsen er lagt opp. Det ble
vurdert at en utregning av sykefraværsdataene og mulig kobling av ledere som egne seksjoner
ble en uhensiktsmessig tidkrevende jobb gitt oppgavens problemstilling. Dette skyldes at
oppgavens problemstilling i hovedsak knyttes til arbeidsmiljøet blant ansatte innad i seksjoner
heller enn i ledergrupper. Dermed er ikke seksjonsledere, avdelingsledere eller andre som
ikke var knyttet direkte til en konkret seksjon tatt ut av datasettet. Antallet respondenter fra
medarbeiderundersøkelsen som ble utelatt som følge av dette var 127.
Utelatelsene av respondenter og seksjoner reduserer størrelsen på datasettene og
representativiteten deres noe, men har vært en nødvendig konsekvens av bruken av
sekundærdata, omfanget på oppgaven og personvernhensyn. De aggregerte dataene fra
medarbeiderundersøkelsene er basert på 743 respondenter. Det endelige antallet observasjoner
(N=seksjoner) i datasettet ble dermed 97 fordelt på de fire departementene.
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3.4   Regresjonsanalyse
For å besvare forskningsspørsmålene i denne oppgaven er det gjennomført lineære
regresjonsanalyser i SPSS (IBM SPSS Statistics v. 21). Dermed er det viktig å avklare hva en
slik analyse kan si noe om og hvilke forutsetninger metoden bygger på.
I regresjonsanalysen undersøker man påvirkningen to eller flere uavhengige variabler har på
én avhengig variabel. En stor fordel med regresjonsanalyse sammenlignet med for eksempel
korrelasjonsanalyse er dens evne til å vise den relative betydningen av ulike
forklaringsvariabler (Skog, 2004). Et annet viktig element ved regresjonsanalysen er at den
estimerer hvor stor del av variasjonen i den avhengige variabelen de uavhengige variablene
kan forklare (Skog, 2004). Således kan man si noe om hvor stor andel av variasjonen som
ikke kan forklares av modellen man har valgt. For sykefravær vil man altså kunne si noe om
hvilke faktorer som har størst innvirkning og dermed bedre kunne vurdere hvilke tiltak man
bør innføre og hvilken effekt man kan forvente seg som følge av dette.

3.4.1   Hvorfor vi benytter ulike signifikansnivåer
Vi vil diskutere ulike signifikansnivåer ved tolkning av resultatene våre. Dersom en
sammenheng er statistisk signifikant, vil man si at det er et sikkert funn som ikke skyldes
tilfeldigheter. Et signifikansnivå er det nivået man bestemmer seg for at gir tilstrekkelig
sikkerhet til at man kan forkaste nullhypotesen – altså at det ikke er noen sammenheng
(Ringdal, 2001). Denne oppgaven benytter ikke hypotesetesting i streng forstand og
diskuterer av den grunn ulike signifikansnivå, fremfor å sette et kritisk nivå på forhånd og kun
akseptere sammenhenger som er signifikante innenfor dette nivået (Ringdal, 2001).

3.4.2   Regresjonsanalysens forutsetninger
Den lineære regresjonsmodellen forutsetter naturlig nok at sammenhengen mellom variablene
er lineære i motsetning til kurvlineære (Skog, 2004). Dette innebærer for vår analyse at
faktorene påvirker sykefraværet likt over hele skalaen. I praksis er dette sjelden tilfellet, men
allikevel vil den lineære regresjonen kunne gi innsikt i hvordan sammenhengen er innenfor
skalaområdet som undersøkes. Det er også nyttig å undersøke hvorvidt variablene som er
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hentet fra medarbeiderundersøkelsen er normalfordelt, ettersom det vil påvirke hvorvidt
analysene for utvalget kan sies å være generaliserbare for populasjonen. Vi vil gjøre dette ved
å kommentere variablenes skjevhet og kurtose. Disse er mål på avvik fra normalfordelingen
(Tabachnick & Fidell, 2001). Variabelens skjevhet viser hvor symmetrisk verdiene ligger
rundt gjennomsnittet og kurtosen indikerer hvor spiss kurven på fordelingen er.
En annen sentral forutsetning er at retningen for påvirkningen er korrekt spesifisert i
modellen. Det vil si at det faktisk er de uavhengige variablene som påvirker den avhengige og
ikke omvendt. Steers og Rhodes (1978) påpekte muligheten for at sykefraværet også kunne ha
en påvirkning på arbeidsmiljøfaktorer og forfektet dermed en sirkulær prosessmodell. Dette er
et viktig poeng å ha i mente når man eventuelt skal benytte resultatene fra en slik analyse.
Allikevel er det rimelig å anta at den sterkeste sammenhengen er fra arbeidsmiljøet på
sykefraværet, noe som også er årsaken til at det ved flere tilfeller er utarbeidet kausale
modeller hvor sykefravær er avhengig variabel med utgangspunkt i Steers og Rhodes sin
modell (se blant andre Brooke 1986; Gellatly, 1995). En eventuell analyse med en sirkulær
modell vil også være avhengig av omfattende tidsseriedata, noe som ikke er tilfellet i denne
oppgaven. Samlet sett virker det rimelig å anta at arbeidsmiljø påvirker sykefravær for
analysen og heller vurdere rimeligheten av en sirkulær sammenheng ved tolkning av data.
Regresjonsanalyser generelt bygger også på noen forutsetninger om restleddene. Dette
restleddet er de variasjonen i observerte verdier og den som predikeres på bakgrunn av de
uavhengige variablene i regresjonanalysen (Skog, 2004). Disse restleddsvariasjonene må være
homoskedastiske og normalfordelte. At de er homeskedastiske betyr at avviket fra
regresjonslinjen er like stort for alle verdier av den uavhengige variabelen. Normalfordelingen
og homoskedastisitet kan testes ved å undersøke et histogram og et spredningsdiagram over
restleddsvariasjonen (Skog, 2004). Dette vil dermed tas ut sammen med regresjonsanalysene.

3.5   Utvikling av indekser for faktorene
Tabell 2 gir en samlet oversikt over variablene som er inkludert i det endelige datasettet. Den
viser hvilket datasett de ulike variablene stammer fra samt hva de er basert på. Vi vil i det
følgende beskrive hvordan variablene for de ulike faktorene er utviklet.
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Tabell 2: Variabeloversikt.
Opprinnelig
datasett
Begge

Forkortelse Variabel

Beskrivelse

SEK

Seksjon

ID for hver seksjon

DEP

Departement

Nominal verdi for hvert departement

DAGPRO

Sykefraværsdager

TILPRO

Sykefraværstilfeller

sykefraværsdager.
Prosent av avtalte dagsverk som er
sykefraværstilfeller.
Prosentberegning for den enkelte

Sykefraværsdata
(SAP)

Prosent av avtalte dagsverk som er

KJØNN

Kjønn

seksjonens andel av ansatte som er menn.
Det er tatt utgangpunkt i avtalte dagsverk
for menn og kvinner.
Avtalte dagsverk for 2015 dividert med

GRSTRL

Gruppestørrelse

225 (antall arbeidsdager i 2015) per
seksjon.

Medarbeiderundersøkelse
(Avant)

En gjennomsnittsverdi for seksjonen

ALDER

Alder

AUT

Autonomi

Variablene er indekser hvor indikatorer fra

ROLLE

Rollesikkerhet

undersøkelsen er valgt ut basert på en

Mulighet for

begrepsmessig analyse. De to indikatorene

kompetanseutvikling

med høyest korrelasjon med de øvrige

JOBBENG

Jobbengasjement

indikatorene i indikatorsettet er så

SOSKOL

Sosial støtte fra kolleger

summert for hver enkelt indeks.

SOSLED

Sosial støtte fra leder

Indikatorene benyttet gjenga en

Balanse mellom jobb og

gjennomsnittsverdi for de enkelte

fritid

seksjonene basert på individbesvarelser.

KOMP

TIDS

basert på 6 alderskategorier fra Avant.

Ettersom vi ønsker å undersøke de faktorene som ble avdekket i forskningsgjennomgangen
som de mest relevante for sykefravær, er det sentralt å vurdere hvilke deler av undersøkelsen
som best måler disse. I spørreundersøkelser er det vanlig å benytte flere ulike spørsmål som
mål på samme fenomen. For å sørge for god validitet og reliabilitet for fenomenene eller
faktorene er det dermed hensiktsmessig å lage indekser basert på flere spørsmål eller
indikatorer (Skog, 2004). En måte å gå frem for å lage disse er å gjennomføre en
faktoranalyse. Dette er en statistisk teknikk som kartlegger korrelasjonsstrukturen i datasettet
og deler inn i faktorer basert på hvilke indikatorer som grupperer seg sammen. Utfordringen
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med dette er at teoretisk distinkte fenomener vil kunne grupperes i samme faktor fordi de er
korrelert (Skog, 2004). Spørreundersøkelsen som benyttes i denne oppgaven har hatt som
formål å kartlegge arbeidsmiljøet generelt, mens vårt formål er å analysere de spesifikke
elementene som vil kunne påvirke sykefraværet. Oppgaven er en teoridrevet analyse av
sekundærdata og dermed er en faktoranalyse vurdert som lite hensiktsmessig.
Det er derimot gjennomført en begrepsmessig analyse av spørsmålene i Avant basert på
forskningsgjennomgangen. Her ble spørsmål som ble ansett som relevante for faktorene, slik
de er definert i teorikapittelet, sortert inn under de ulike faktorene (vedlegg 1). For å kunne
benyttes som indikatorer, var det et kriterium at alle departementene i datasettet hadde
benyttet spørsmålet i sin undersøkelse. Av indikatorene som inngikk i indeksene hadde kun to
av dem manglende verdier. Dette gjaldt en eller to av seksjonene og gitt de få seksjonene med
manglende verdier, ble det vurdert som hensiktsmessig å tildele de en verdi der det manglet
ved hjelp av expectation-maximization teknikken (EM) (Tabachnick & Fidell, 2001). Det bør
også merkes at alle indikatorene hadde samme skalaretning og ingen av spørsmålene ble valgt
ut som indikatorer for flere faktorer.
For faktorene med minimum to spørsmål som ble ansett som relevante, gjorde vi en
reliabilitetsanalyse ved hjelp av Cronbachs alphakoeffisient. Den viste at indikatorene som
var valgt ut til de ulike faktorene alle hadde en verdi som var høyere enn 0,78, noe som tyder
på god indre konsistens (Christophersen, 2009). For alle de aktuelle faktorene, bortsett fra
autonomi (som kun hadde to indikatorer som ble vurdert som relevante), ble det gjort et
utvalg av de to indikatorene med sterkest korrelasjon med summen av de øvrige. Dette ble
gjort for å oppnå tydeligere resultater i de senere analysene. De to utvalgte indikatorene ble
deretter summert i indekser for de ulike faktorene. Der vi kunne velge blant flere relevante
indikatorer, vil dette ytterligere kunne sørge for høyere validitet til indeksene (Skog, 2004).
Faktorene som ikke er av en subjektiv natur fikk også indikatorer tildelt fra det datasettet med
mest presise mål (se tabell 2). Når det gjelder den avhengige variabelen sykefravær er det,
som nevnt i forrige kapittel, hensiktsmessig å skille mellom sykefraværstilfeller og
sykefraværsdager. Variabelen som måler tilfeller av sykefravær, er en verdi for hvor mange
sykefraværstilfeller den enkelte seksjon har hatt per avtalte dagsverk. Av lesbarhetshensyn er
dette gjengitt i en prosentverdi der 1 tilsvarer ett sykefraværstilfelle per 100 avtalte dagsverk.
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Variabelen som måler sykefraværsdager er laget på tilsvarende måte. Her tilsvarer 1 på
variabelen én sykefraværsdag per 100 avtalte dagsverk. Variabelen for sykefraværsdager vil
dermed alltid ha en verdi som er lik som eller større enn variabelen for sykefraværstilfeller.

3.6   Analysemodell
Basert på utvalget som er gjort i kapittelet

Figur 2: Analysemodell

over, har vi laget en analysemodell (figur
2) som illustrerer regresjonsanalysene
som skal gjennomføres. Det skal
gjennomføres regresjoner med både
sykefraværsdager og –tilfeller som
avhengig variabel. Dette vil gi oss et godt
sammenligningsgrunnlag for de ulike
faktorene og deres påvirkning på
sykefraværet. Faktorene som er valgt ut
som uavhengige variabler i analysen er
som nevnt basert på
forskningsgjennomgangen. Samtidig har
utvalget igjennom hele prosessen vært
prisgitt at det har eksistert relevante indikatorer i de to datasettene vi har benyttet. Det er
imidlertid flere faktorer som ville vært interessante å undersøke dersom en hadde hatt gode
nok mål for disse. Disse vil gjennomgås i kapittel 7.

3.7   Evaluering av metode
Hensikten med forskning er som tidligere nevnt å utarbeide troverdige og gyldige
konklusjoner. For å sikre dette og samtidig redusere sannsynligheten for feilslutninger, må
man benytte et velegnet datamateriale gitt problemstillingen. For å avgjøre hvorvidt materialet
egner seg til å forklare våre forskningsspørsmål, må vi vurdere kvaliteten på datamaterialet.
De to viktigste kvalitetskriteriene er validitet og reliabilitet (Grønmo, 2004).
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3.7.1   Validitet
Validitet defineres av Grønmo (2004) som ”datamaterialets gyldighet for de
problemstillingene som skal belyses” (Grønmo, 2004, s. 221). Begrepet forstås i bred forstand
og vi skiller derfor mellom begrepsvaliditet, intern validitet og ekstern validitet for å si noe
om kvaliteten på vår undersøkelse (Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2010).

Begrepsvaliditet
Begrepsvaliditet dreier seg om hvorvidt man har klart å operasjonalisere det man ønsker å
måle på en presis og adekvat måte (Skog, 2004). Vi ønsker med andre ord at måleenhetene vi
benytter i studien faktisk representerer fenomenene vi ønsker å belyse; arbeidsmiljø og
sykefravær. Hva gjelder begrepet arbeidsmiljø har vi som tidligere nevnt avgrenset studien til
å omhandle de aspekter som knytter seg til det psykososiale arbeidsmiljøet i departementene.
For å styrke begrepsvaliditeten, vektla vi en begrepsmessig analyse av spørsmålene i
medarbeiderundersøkelsen Avant. Spørsmål som ut fra forskningsgjennomgangen ble sett
som relevante for de ulike aspektene knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet, ble
kategorisert i en og samme gruppe (vedlegg 1). Disse kategoriene hadde høy verdi på
Cronbachs alpha, som i denne sammenhengen indikerer god begrepsmessig validitet (Skog,
2004, s. 97)

Intern validitet
Intern validitet omhandler i hvilken grad studien faktisk måler det den har som hensikt å måle
(Johannesen et. al., 2010). Spørsmålet er i denne sammenheng om vi faktisk identifiserer
departementenes arbeidsmiljø og sykefravær igjennom våre datakilder.
Intern validitet i medarbeiderundersøkelsen
Medarbeiderundersøkelsen Avant har som hensikt å kartlegge arbeidsmiljøet. For å kunne
gjøre dette på en hensiktsmessig måte, argumenterer Nordrik (2012) for at det bør føres
tydelige prosesser med bred involvering samt en avklaring av undersøkelsens tilnærming til
begrepet arbeidsmiljø. Dette er et aspekt som virker å være relativt godt dekket i Avant.
Spørsmålene som inngår i spørreskjemaet er forskningsbaserte samtidig som man i
utformingen har tatt hensyn til den statlige konteksten og gruppers subjektive forståelse av
begrepene som benyttes (Difi, 2016a).
37

En aktuell utfordring som bør vurderes er likevel ja-siing. Dette er et fenomen der
respondenter heller sier seg enige med et utsagn enn å svare ”vet ikke” selv om de har
begrensede kunnskaper eller meninger om det (Nordrik, 2012). I Avant benyttes også positivt
formulerte spørsmål noe som vil kunne gi generelt høyere verdier. Det er en utfordring at
respondenter tenderer til å unngå ekstremverdier i undersøkelser (Berk, 2010). På en
fempunkts skala, slik som benyttes i Avant, vil disse fenomenene kunne føre til en skjevhet
som gir datasettet en samling rundt verdien 4 som ikke er representativ for populasjonen til
undersøkelsen. For analysene våre betyr dette at utslagene på variablene vil kunne være noe
redusert som en følge av dette, men de utslagene som finnes er fremdeles veldig interessante.
Av disse grunner er det rimelig å anta at medarbeiderundersøkelsen faktisk måler
arbeidsmiljøet i departementene og at vi har benyttet et tilfredsstillende datamateriale.
Imidlertid vil vi bemerke at undersøkelsen løftes frem av Hoff og Lone (2015) som en av dem
man bør stille seg skeptisk til. Dette skyldes at de aspekter ved arbeidsmiljøet som måles ikke
er konkretisert eller i tilstrekkelig grad basert på forskning (Hoff & Lone, 2014). Kritikken er
rettet mot den forrige versjonen av Avant og er trolig mindre aktuell for den reviderte
utgaven. Nordrik (2012) påpeker også at en kvantitativ undersøkelse med liten sannsynlighet
vil kunne kartlegge alle aspektene ved et arbeidsmiljø. For å kunne gjøre dette vil man være
avhengig av å gjennomføre flere undersøkelser med ulike perspektiver og metoder, samt ha
kjennskap til virksomheten og den konteksten den opererer i (Nordrik, 2012).
Intern validitet for sykefravær
For å sikre god intern validitet, har vi også benyttet ulike målemetoder på sykefravær. Mens
det ene målet ser på sykefraværsprosenten i hver enkelt seksjon, ser vi i det andre målet på
antall tilfeller av sykefravær. Som følge av fenomenets kompleksitet, vil det å benytte to mål
fange opp flere aspekter ved sykefraværet. Dette vil i sin tur kunne bidra til å styrke studiens
interne validitet (Hensing, 2009). For oppgavens del har det vært ansett hensiktsmessig å
forholde seg til de to nevnte målene. Imidlertid ville det potensielt vært mulig å også inkludert
andre måltall, slike som egenmeldt/legemeldt sykefravær og korttidsfravær/langtidsfravær.
Disse målene ville kunne styrket validiteten i studien ettersom det kunne forklart aspekter ved
sykefraværsmønstret som vår studie ikke inkluderer.
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Intern validitet – samlede utfordringer
Når vi skal si noe om arbeidsmiljøets innvirkning på sykefravær, oppstår det flere potensielle
utfordringer knyttet til validiteten. Hovedutfordringen, som også svekker studiens interne
validitet, er at vi har benyttet aggregerte data (Jacobsen, 2015). Forekomsten av sykefravær
og data fra medarbeiderundersøkelsen analyseres på seksjonsnivå og kan derfor ikke knyttes
til enkeltindivider i departementene. Dette begrenser undersøkelsens gyldighetsområde og
skaper rom for nivåfeilslutninger (Jacobsen, 2015). Den vanligste nivåfeilslutningen,
økologisk feilslutning, forekommer når sammenhenger funnet på et kollektivt nivå, tilskrives
et individnivå (Skog, 2004; Jacobsen, 2015). Våre analyser og konklusjoner vil være basert på
en fellesverdi for seksjonene i departementene. Likevel er det viktig å være oppmerksom på at
disse ikke nødvendigvis vil være utslagsgivende i kausalforholdet mellom arbeidsmiljø og
sykefravær. For eksempel vil sykefraværet kunne være høyt i en seksjon som også har høy
andel kvinner. Imidlertid er det ikke nødvendigvis slik at kvinnene står for den største delen
av sykefraværet i den aktuelle seksjonen.
En annen utfordring for validiteten i denne studien, er at vi ikke har undersøkt alle relevante
forhold som kan ha innvirkning på sykefraværet i departementene (Jacobsen, 2015). Studien
baseres på en multivariat analyse av arbeidsmiljøets effekt på sykefravær hvor vi også har
inkludert de bakenforliggende variablene kjønn og alder. Det er rimelig å anta at andre
variabler enn nevnte kan ha påvirkning på sykefraværet i departementene. Siden vi i denne
studien ikke har hatt mulighet til å kontrollere for elementer som ikke er inkludert i
medarbeiderundersøkelsen fra før av, har vi muligens gått glipp av relevante assosiasjoner
mellom arbeidsmiljø og sykefravær. Dette bidrar til å svekke studiens interne validitet
(Jacobsen, 2015). Likevel tyder forskningsgjennomgangen på at vi har inkludert mange
sentrale faktorer, og vi anser derfor studiens interne validitet som god.

Ekstern validitet
Ekstern validitet er et uttrykk for hvorvidt vi kan overføre resultatene fra undersøkelsen til
lignende situasjoner og kontekster (Johannesen et. al., 2010). Sannsynligheten for å kunne
generalisere de funnene man gjør basert på et utvalg av enheter, øker i de tilfeller man
studerer et større antall enheter som er relativt ulike (Jacobsen, 2015). Utvalget består i denne
studien av 107 seksjoner fordelt på 4 departementer (N=97 ettersom noen seksjoner er
sammenslått). Selv om respektive departementer står ovenfor relativt like prosedyrer og
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retningslinjer, varierer de med tanke på størrelse, organisasjonsstruktur og arbeidsområde. I
tillegg er våre analyser basert på data av seksjonenes sykefravær og en
medarbeiderundersøkelse med 84 % responsrate. Av disse grunner vurderer vi
representativiteten for de inkluderte departementene som tilfredsstillende. I tillegg har vi
gjennom Prosjektforum hatt mulighet til å undersøke sykefravær i ytterligere to departementer
(Engebretsen et. al., 2015). Dersom de funnene samsvarer med resultatene i denne oppgaven
og vi observerer likhetstrekk på tvers av de 4 departementene, vil det være rimelig å anta at
man kan generalisere forskningsresultatene til øvrige departementer i Norge. Seminaret som
alle virksomheter som benytter Avant må gjennomføre gir også grunn til å tro at
undersøkelsen er gjennomført likt i de ulike departementene.
Det er også aktuelt å vurdere hvorvidt resultatene fra undersøkelsen kan overføres til andre
kontekster enn departementenes. Departementene representerer riktignok en spesiell
organisasjonstype, men med tanke på sykefravær vil funnene fra studien trolig også være
gyldige for andre virksomheter som er preget av en stor andel kunnskapsarbeidere. Spesielt
vil virksomheter i det statlige tariffområdet befinne seg i en lignende kontekst. Dette viser seg
blant annet ved at sykefraværet her har hatt en relativt jevn utvikling (Bogen et. al., 2013).

3.7.2   Reliabilitet
Studiens reliabilitet forteller oss hvor pålitelig datamaterialet er, og kan defineres som
”graden av samsvar mellom ulike innsamlinger av data om samme fenomen basert på samme
undersøkelsesopplegg” (Grønmo, 2004, s. 222). Reliabiliteten knytter seg altså til de dataene
som benyttes i studien, herunder måten de er innsamlet og hvordan de bearbeides
(Johannessen et. al., 2010). Følgelig kan det i disse prosesser oppstå flere forhold som vil
kunne svekke studiens reliabilitet.
Under innsamlingen kan reliabiliteten bli utfordret av hvordan de ansatte i departementene har
svart på medarbeiderundersøkelsen. Avant gjennomføres ved avkrysning og det kan derfor
tenkes at noen ansatte velger å oppgi strategiske svar fremfor å svare ærlig (Jacobsen, 2015).
For eksempel vil det være rimelig å anta at noen ansatte ikke svarer sannferdig som følge av
egeninteresser eller i frykt for å bli identifisert. Avant gjennomføres imidlertid anonymt og
krever at det blir levert minimum fem besvarelser fra en seksjon for at man skal kunne
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utarbeide rapporter (Difi, 2015a). Dette oppgis i medarbeiderundersøkelsen for å sikre at de
ansatte er trygge på sin anonymitet. En svarprosent som er såpass høy som 84 % tyder på at
de ansatte gjennomfører undersøkelsen. I tråd med nevnte beskrivelser av Avant er det lite
som tilsier at de ansatte ikke har svart ærlig på medarbeiderundersøkelsen.
I forbindelse med vår bearbeidelse av datamaterialet ble et begrenset antall spørsmål utvalgt
til de ulike indeksene for arbeidsmiljø. Følgelig ønsket vi å teste påliteligheten av de
indeksene vi faktisk benyttet. Dette ble gjort ved hjelp av reliabilitetskoeffisienten Cronbachs
alpha (vedlegg 1). Testen ble gjennomført for alle indikatorene som inngår i de ulike
indeksene og viste oss at Cronbachs alpha, for hvert indikatorsett, var over 0.78. Dette vitner
om en relativt sterk indre konsistens blant alle indikatorene, altså kan vi si at vi opererer med
et reliabelt mål (Skog, 2004; Christophersen, 2009). Underveis i vår bearbeidelse av dataene
har vi også kontrollert begge datasett i forbindelse med innlesning og koding. Her kontrollerte
den ene forfatteren det den andre hadde gjort og det ble i denne prosessen oppdaget enkelte
mindre feil som straks ble rettet. For de faktorene hvor analysene ga resultater i strid med
forskningen, ble også indeksene konstruert på nytt for å sjekke mulig feil i kodingen. En slik
prosess kan sies å ha bidratt til å sikre høy reliabilitet i studien (Jacobsen, 2015).

3.8   Etiske overveielser
Som forsker er det viktig å ha et bevisst forhold til etiske aspekter og dilemmaer som kan
oppstå i løpet av en undersøkelsesprosess (Jacobsen, 2015). Et grunnleggende etisk prinsipp
som vi igjennom hele prosessen har vært bevisst, er å påse at anonymiteten til
forskningsdeltagerne blir ivaretatt (Jacobsen, 2015). Sykefravær omhandler ens helseforhold
og berører uten tvil et sensitivt tema. Følgelig er det viktig å vise tilbørlig respekt for
enkeltpersonenes privatliv og iverksette tiltak som sikrer at informasjonen som formidles ikke
kan kobles til enkeltpersoner (Johannessen et. al., 2010). Imidlertid har vi i denne
undersøkelsen kun benyttet aggregerte data. Forekomsten av sykefravær og data fra
medarbeiderundersøkelsen er analysert på seksjonsnivå og kan derfor ikke tilbakeføres til
enkeltindivider i departementene. Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) har av
den grunn vurdert det slik at undersøkelsen ikke medfører melde- eller konsesjonsplikt etter
personopplysningslovens §§ 31 og 33.
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Sykefravær er likevel et følsomt tema som bryter inn i enkeltpersoners privatsfære. Av den
grunn så vi det hensiktsmessig å signere en erklæring med tanke på hvordan opplysninger
som kom oss i hende skulle bli ivaretatt, behandlet og anonymisert. Vi har behandlet dataene
konfidensielt og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Videre er seksjoner og
avdelinger anonymisert i rapporten og vi har vurdert det som hensiktsmessig å diskutere og
presentere resultatene på et overordnet nivå, det vil si at vi ikke har utarbeidet analyser for
hver enkelt seksjon. Nevnte anonymiseringstiltak er i tråd med Jacobsens (2015) anbefalinger
og betraktninger når man undersøker sensitive tema.
God forskningsetikk innebærer også at alle forskningsresultater skal publiseres i de tilfeller
det er mulig. Slik kan kunnskap formidles til et større publikum og benyttes i en bredere
offentlighet (Nasjonal forskningsetisk komité for samfunnsvitenskap og humaniora, 2005).
Det er rimelig å anta at kunnskap om hvilke faktorer som forårsaker sykefravær i
departementene, også er relevant for andre organisasjoner. I den sammenheng er det viktig å
være bevisst på hvordan forskningen formidles og fremstilles slik at man unngår et
misvisende og skjevt bilde av resultatene. Dataene som er benyttet i undersøkelsen er på et
aggregert nivå. Følgelig har vi måttet operere med visse inndelinger og betegnelser hvor
ansatte som jobber innenfor en og samme seksjon analyseres på lik linje. Et potensielt etisk
problem er at det kan gi grunnlag for urimelige generaliseringer som i sin tur kan føre til
stigmatisering av bestemte grupper med tanke på deres årsaker til sykefravær (Nasjonal
forskningsetisk komité for samfunnsvitenskap og humaniora, 2005). For eksempel kan en
seksjon med høyt sykefravær også ha høy andel av kvinner, men det er ikke nødvendigvis
kvinnene i seksjonen som står for sykefraværet.
Avslutningsvis bør det også nevnes at den ene forfatteren under studien har vært ansatt i
Rambøll Management Consulting (RMC). Det har i hele prosessen vært viktig å skille mellom
rollene som ansatt og forsker. RMC har opptrådd selvstendig som databehandler for
medarbeiderundersøkelsene og vi mener dermed at dette ikke har hatt noen innvirkning på
studien og dens konklusjoner.
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3.9   Begrensninger ved metoden
Denne studien har vært basert på sekundærdata. En viktig metodisk avklaring vil dermed være
å belyse begrensingene som følger av dette. Bruken av sekundærdata, som kun delvis har hatt
en overlappende hensikt med denne oppgavens formål, har medført at vi ikke har kunnet
velge forklaringsvariabler fritt. Videre er presisjonen på variablene ikke nødvendigvis den
beste ettersom man ikke har tatt utgangspunkt i forskning som konkret omhandler sykefravær
ved utformingen av spørsmålene i medarbeiderundersøkelsen. Det er også en utfordring at vi
ikke har hatt mulighet til å koble dataene på individnivå. Dette har ført til at alle målene er
aggregerte på gruppenivå. Dermed indikerer verdiene på de ulike variablene egentlig en
fellesverdi for hele gruppen og gjenspeiler dermed ikke den reelle variasjonen blant
enkeltindividene. Det siste fører til, som vi har nevnt tidligere, at man kan trekke mulige
feilslutninger. I tillegg vil analysene bli mer unøyaktige og utslagene svakere. Det er også
flere faktorer som ble avdekket i forskningsgjennomgangen som ville vært interessante å
undersøke dersom en hadde hatt gode nok mål for disse.
Samlet sett representerer dette såpass omfattende begrensninger at vi vurderer det som helt
avgjørende å presentere et grundig alternativt forskningsdesign. Dette vil gjøres i oppgavens
avsluttende kapittel – kapittel 7.
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4   Resultater
Dette kapittelet vil presentere de empiriske funnene fra oppgaven. Alle resultatene tar
utgangspunkt i de 97 seksjonene som utvalget består av. De ulike departementene har et ulikt
antall seksjoner som er inkludert i analysene (ASD = 21, KLD = 20, KMD = 43 og SD = 13).

4.1   Innledning og struktur for presentasjon av funn
Første del av funnene våre vil bestå av deskriptiv statistikk for ulike mål. Det innledes av en
enkel statistisk beskrivelse av sykefraværsdataene samt alle de variablene som inngår i det
samlede datasettet. Formålet er å skape oversikt og forstå datamaterialet som ligger til grunn
for analysene. Deretter følger en korrelasjonsanalyse for de uavhengige variablene. Flere deler
av disse innledende analysene kan knyttes opp mot ulike forskningsspørsmål. Dette vil
nevnes, i de aktuelle tilfellene, når resultatene presenteres.
For å belyse studiens to første forskningsspørsmål, er det gjennomført en tredelt
regresjonsanalyse. Først vil en regresjon hvor departementene sammenlignes ved hjelp av
dummyvariabler. Denne vil gi en indikasjon på hvorvidt departementene er signifikant ulike
når det gjelder sykefravær. I de to påfølgende analysemodellene inkluderes først de
demografiske variablene og dernest arbeidsmiljøvariablene. En eventuelt signifikant
sammenheng mellom departementene kan potensielt forsvinne ved inklusjonen av de andre
variablene. I så fall er disse variablene utslagsgivende for forskjellene mellom
departementene. De samme analysemodellene vil også indikere hvor stor forklaringsevne
arbeidsmiljøfaktorene har sammenlignet med de øvrige.
Hva gjelder de resterende forskningsspørsmålene omhandler styrken og retningen for
sammenhengen mellom arbeidsmiljøfaktorene og sykefravær. Disse vil dermed undersøkes
ved hjelp av en regresjon som inkluderer de demografiske variablene og
arbeidsmiljøfaktorene. Departementene utelates her ettersom formålet er å sammenligne de
ulike arbeidsmiljøfaktorene heller enn departementene.
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4.2   Deskriptiv statistikk
4.2.1   Sykefraværsstatistikk
Sykefraværsdataene gir oss mulighet til å beskrive sykefraværet fordelt på både departement
og kjønn. Dette gir en god oversikt og forståelse av datagrunnlaget for studien. Under
presenteres dermed sykefraværstatistikk for både tapte dagsverk og tilfeller av sykefravær.
Figur 3: Sykefraværsdager fordelt på departement og kjønn. Prosent.
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Figur 4: Sykefraværstilfeller fordelt på departement og kjønn. Prosent.

Alle Dep

ASD
Gj. snitt
SD

Kvinner
Menn

KLD

KMD
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

45

Departementene samlet har en total sykefraværsprosent på like over 4. Dette inkluderer både
legemeldt og egenmeldt fravær. Allikevel er det på et lavere nivå enn gjennomsnittet for det
legemeldte fraværet i arbeidslivet forøvrig (SSB, 2016c). Når det gjelder tilfeller sykefravær,
får departementene en samlet verdi på like under 1 prosent. Det betyr i praksis at man for
hvert hundrede avtalte dagsverk, i snitt har ett sykefraværstilfelle.
Vi ser at i alle departementer er sykefraværsprosenten høyere for kvinner enn for menn.
Kvinner har også flere sykefraværstilfeller enn menn, men her skiller et departement, KLD,
seg ut hvor menn har flere tilfeller enn kvinner. Her har fremdeles kvinner flest
sykefraværsdager, noe som tyder på at menn generelt har kortere sykefravær i dette
departementet. ASD er det departementet med den største variasjonen mellom kjønnene for
begge målene. Tallene er basert på avtalte dagsverk for henholdsvis kvinner og menn, slik at
denne fordelingen ikke skyldes at det er flere kvinner enn menn i departementene. Dermed er
det heller ikke slik at ASD har større variasjon fordi de har flest kvinner.
Selv om variasjonene mellom departementene ikke er særlig stor, er spriket mellom
departementet med høyest og lavest verdi på de to sykefraværsmålene betydelig.
Departementet med størst andel sykefraværsdager er KMD med 4,29 % og KLD er
departementet med lavest, med 3,52 %. Imidlertid har KMD den laveste andelen
sykefraværstilfeller og ASD den største. Det kan tyde på at KMD har en stor andel
langtidssykefravær sammenlignet med de øvrige departementene. Videre kan det påpekes at
ASD til tross for å ha nest færrest sykefraværsdager, har flest tilfeller. SD har nest høyest
gjennomsnitt for begge målene for sykefravær. Dette er nyttige innspill for
forskningsspørsmålet som omhandler variasjonen mellom departementene.

4.2.2   Samlet datasett
Sykefraværsanalysen over er basert utelukkende på sykefraværsdataene. Det samlede
datasettet som resten av analysene er basert på er, som beskrevet i delkapittel 3.5, en
sammenslåing av verdier på aggregert nivå fra medarbeiderundersøkelsen, samt
sykefraværsdata for seksjonene. Sykefraværsdataene er altså for seksjonene som helhet, mens
de andre variablene er basert på det utvalget som har besvart medarbeiderundersøkelsen.
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I vedlegg 4 er det gjort en sammenligning av departementene når det gjelder alle de ulike
variablene i det samlede datasettet. Dette er altså både variablene som stammer fra
sykefraværsstatistikken og fra medarbeiderundersøkelsen. Denne tabellen viser at når det
gjelder kjønn, har alle departementene en overvekt av kvinner. Størst andel kvinner finner vi i
ASD (ca. 63 % kvinner og 37 % menn) og den minste i SD (ca. 52 % kvinner og 48 % menn).
Videre ser vi at alderen til respondentene i snitt plasserer seg i kategorien 40-49 år. For en
mer detaljert fordeling, se vedlegg 2. I snitt er seksjonene i SD de største, noe som virker
naturlig, ettersom dette departementet har færrest seksjoner. ASD har det laveste snittet for
medarbeidere per seksjon. Når det gjelder de summerte variablene for arbeidsmiljøfaktorene,
er det ingen betydelige utslag mellom departementene, men det er noe variasjon. Det er heller
ingen klare mønstre når det gjelder hvilke departement som har høyest eller lavest verdi på de
ulike variablene. Samlet sett får alle departementene høye verdier på arbeidsmiljøfaktorene.
De befinner seg alle i sjiktet 7-8,5 på skalaene som potensielt går fra 2-10, noe som indikerer
et godt arbeidsmiljø.
For datasettet som helhet er det sentralt å kartlegge hvordan de ulike variablene fordeler seg.
Dermed presenteres deskriptiv statistikk for både avhengige og uavhengige variabler i tabell
3.
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Tabell 3: Deskriptiv statistikk for samlet datasett.
Variabler

Deskriptiv statistikk
Gj. Snitt

Min.

Maks.

Std. avvik

Skjevhet

Kurtose

Sykefraværsdager - prosent

4,01

0,00

17,93

3,07

1,84

4,80

Sykefraværstilfeller prosent

0,96

0,00

2,18

0,42

0,50

0,46

41,64

0,00

100,00

19,65

0,03

0,41

3,21

1,50

5,00

0,63

0,12

0,72

Gruppestørrelse

10,50

0,83

37,97

5,75

1,43

4,54

Rollesikkerhet

7,94

6,00

10,00

0,66

0,21

1,54

kompetanseutvikling

7,90

5,50

10,00

0,75

-0,60

1,16

Jobbengasjement

7,90

4,00

10,00

0,86

-0,79

3,59

Balanse mellom jobb og fritid

7,58

5,00

9,33

0,80

-0,29

0,73

Sosial støtte fra kolleger

8,02

5,00

9,71

0,88

-1,13

1,89

Sosial støtte fra leder

7,71

4,50

10,00

1,09

-0,43

0,33

Autonomi

8,07

5,50

10,00

0,88

-0,56

0,83

Avhengige variabler

Uavhengige variabler
Kjønn (andel menn)
Alder

Mulighet for

Standardavviket virker rimelig for de ulike variablene. Det viser at det er relativt store
variasjoner når det gjelder andelen menn i de ulike seksjonene og det samme gjelder
gruppestørrelse. Noe av variasjonen i gruppestørrelsen kan skyldes sammenslåingen av flere
seksjoner (se delkapittel 3.3). Dette vil naturlig nok skyve litt på fordelingen. De fleste
seksjonene har noenlunde lik størrelse, noe som indikeres av høy kurtose, altså en spisshet i
fordelingen. De fleste seksjonene har også en relativt lik verdi for sykefraværsdager (prosent),
noe som gir utslag i en moderat høy kurtose. Vi finner også noe skjevhet for denne variabelen
som antakelig skyldes noen enkeltseksjoner med høyt fravær som gjør variabelen positivt
skjev. Blant annet har den seksjonen med høyest sykefravær 17,3 %. Sykefraværstilfellene
virker derimot generelt å være noe mer normalfordelt.
Når det gjelder variablene fra medarbeiderundersøkelsen, fremstår disse å være relativt
normalfordelt. Jobbengasjementet har derimot en viss spisshet på fordelingen, altså har mange
seksjoner en lignende verdi. Noe av dette kan skyldes at dataene er aggregerte og at man
dermed har fått tilskrevet en felles verdi som trekker mot sentraltendensen. De få
observasjonene i undersøkelsen (N=97) vil også kunne føre til større grad av avvik fra
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normalfordelingen (Skog, 2004, s. 250). I lys av dette vil vi argumentere for at dataene er
tilfredsstillende normalfordelt.

4.3   Korrelasjonsanalyse
Multikolinearitet vil kunne gjøre standardfeilen for estimatene høy – altså vil estimatene i
påfølgende regresjonsanalyser kunne bli usikre og dermed miste statistisk sikkerhet (Skog,
2004). For å undersøke hvorvidt det kan oppstå utfordringer med multikolinearitet, er det
gjennomført en korrelasjonsanalyse.
Tabell 4: Korrelasjonsanalyse - Uavhengige variabler.
1
1. Alder

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2. Kjønn (andel menn)

0,23*

1

3. Gruppestørrelse

-0,19

0,00

1

4. Rollesikkerhet

-0,08

0,06

-0,21*

1

-0,02

0,36**

0,08

0,41**

1

-0,14

0,25*

-0,01

0,43**

0,79**

1

0,02

-0,03

-0,20

0,47**

0,17

0,20

1

-0,19

0,00

-0,10

0,49**

0,42**

0,49**

0,28**

1

-0,14

0,06

-0,13

0,61**

0,40**

0,48**

0,39**

0,70**

1

-0,10

**

**

**

**

**

**

5. Mulighet for
kompetanseutvikling
6. Jobbengasjement
7. Balanse mellom jobb
og fritid
8. Sosial støtte fra
kolleger
9. Sosial støtte fra leder
10. Autonomi
*

10

-0,15

0,16

0,59

0,60

0,68

0,29

0,65

0,79

1

Korrelasjonen er signifikant på 5%-nivå

**

Korrelasjonen er signifikant på 1%-nivå

Korrelasjonsanalysen avdekker at det er en rekke signifikante korrelasjoner i de uavhengige
dataene. Når det gjelder variablene som stammer fra medarbeiderundersøkelsen, vil dette til
en viss grad kunne skyldes aggregerte data, samt utfordringer med ja-siing i datasettet som
nevnt i metodekapittelet. Hva gjelder multikolinearitet, oppstår utfordringen med stort
standardavvik først om korrelasjonen er særlig sterk. Skog (2004) setter denne grensen ved
0,6 eller 0,7. Gitt de nevnte utfordringene datasettet har, anser vi det hensiktsmessig å sette
grensen ved 0,7. Det er tre korrelasjoner i datasettet som dermed blir utfordrende.
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Den første er korrelasjonen mellom sosial støtte fra leder og autonomi (0,79). Indikatorene
som ligger til grunn for disse faktorene kan sies å ha en viss teoretisk overlapp. De
indikatorene som var mest relevante for autonomi tar utgangspunkt i delegering av
handlingsrom fra leder til den enkelte (vedlegg 1). Dette kan sies å være en form for støtte fra
leder og dermed vil man kunne si at det er en overlapp mellom disse faktorene. Forskningen
er tydeligere når det gjelder effekten av autonomi på sykefravær enn for sosial støtte fra leder.
Sammenlignet med autonomi, vil sosial støtte fra leder i større grad overlappe med andre
arbeidsmiljøfaktorer. Dermed vil denne faktoren utelates fra videre analyser. Den andre
potensielt problematiske korrelasjonen inkluderer også sosial støtte fra leder. Denne er
dermed ikke lenger aktuell.
Den tredje sterke korrelasjonen er mellom jobbengasjement og muligheter for
kompetanseutvikling (0,79). Disse faktorene kan i liten grad sies å ha en teoretisk overlapp
(vedlegg 1). Som nevnt i teorikapittelet har jobbengasjement gjerne en sammenheng med
virkningen av de andre arbeidsmiljøfaktorene og flere studier har undersøkt den som en
medierende variabel for øvrige faktorers påvirkning på sykefravær (se blant annet Schaufeli
et. al., 2009). Følgelig anses det som rimelig å beholde begge variabler til videre analyser.
Korrelasjonsanalysen kan dermed tyde på at større muligheter for kompetanseutvikling fører
til økt jobbengasjement.
For å kontrollere for eventuelle utfordringer med multikolinearitet i videre analyser,
inkluderte vi koeffisientene toleranse og variansinflasjon (VIF) i alle regresjoner. Disse
indikerer tendensen til multikolinearitet (Christophersen, 2009). Toleranseverdiene for alle
analyser var større enn 0,2 med variansinflasjon under 5. Dermed er neppe multikolinearitet et
problem (Christophersen, 2009, s. 161). Trolig ville mer presise variabler på individnivå
kunne gi et enda tydeligere svar på dette.

4.4   Regresjonsanalyser
Som nevnt i delkapittel 3.4 har vi testet forutsetningene for å gjennomføre lineære
regresjonsanalyser. I tillegg til vurderingene knyttet til skjevhet, kurtose og multikolinearitet,
er det gjort en vurdering av spredningsplott (vedlegg 3). Disse viser at variasjonene rundt
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regresjonslinjene er lignende for alle verdier av de uavhengige variablene. Det indikerer at
variablene oppfyller kravet om homoskedastisitet (Skog, 2004, s. 237). Forutsetningene for å
benytte lineær regresjonsanalyse synes dermed å være oppfylt.
I tabell 5 er de standardiserte regresjonskoeffisientene oppgitt, ettersom disse gir grunnlag for
å sammenligne styrken på effekten til de ulike variablene (Ringdal, 2001). Her er
departementene med lavest verdi på de avhengige variablene satt som referansegruppe.
Tabell 5: Regresjonsmodeller med departement, demografi og arbeidsmiljø som uavhengige
variabler.
Sykefraværsdager i prosent

Sykefraværstilfeller i prosent

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Beta

Beta

Beta

Beta

Beta

Beta

ASD

0,017

-0,032

0,004

0,271**

0,254**

0,264**

KLD

Ref

Ref

Ref

0,086

0,094

0,114

KMD

0,106

0,09

0,108

Ref

Ref

Ref

SD

0,019

0,063

0,108

0,081

0,11

0,152

-0,419***

-0,423***

-0,21**

-0,245**

0,068

0,016

0,043

-0,028

Variabler
Dummyvariabler for
departement

Demografiske variabler
Kjønn (andel menn)
Alder
Arbeidsmiljøvariabler
Gruppestørrelse

-0,017

0,023

Rollesikkerhet

-0,080

0,195

0,205

0,316*

-0,442**

-0,427**

0,037

-0,001

-0,213

-0,404***

0,337**

0,153

Mulighet for
kompetanseutvikling
Jobbengasjement
Balanse mellom jobb og
fritid
Sosial støtte fra kolleger
Autonomi
Justert R2
*

-0,023

0,125

0,161

0,033

0,054

0,172

Signifikant på 10%-nivå

**

Signifikant på 5%-nivå

***

Signifikant på 1%-nivå
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De tre modellene i tabellen representerer den tredelte regresjonsanalysen beskrevet tidligere,
hvor variasjonen mellom departementene testes først. Deretter innlemmes de demografiske
variablene kjønn og alder i en ny analyse. I den tredje modellen inkluderes også
arbeidsmiljøvariablene. Ved å sammenligne de tre modellene kan vi besvare
forskningsspørsmål 1 og 2.
Forskningsspørsmål 1:
Hvor like/ulike er departementene når det kommer til sykefravær?
For å svare på dette forskningsspørsmålet, må vi se om departementene er signifikant ulike
når det kommer til sykefravær. Når det gjelder sykefraværsdager, er ingen av departementene
signifikant ulike fra de øvrige. Dette er tilfellet for alle de tre modellene. Forklaringsevnen til
modellen som kun benytter departement som forklaringsvariabel er negativ, altså ubetydelig
(justert R2 = -0,023). De øvrige forklaringsvariablene som utpeker seg som signifikante er
kjønn, jobbengasjement og autonomi. Her har andelen menn og jobbengasjement en negativ
sammenheng med sykefraværsdager, slik som forventet. Autonomi har imidlertid en positiv
sammenheng med sykefraværsdager, noe som strider imot tidligere forskning.
Derimot, når det gjelder sykefraværstilfeller, har ASD signifikant flere tilfeller av sykefravær
enn referansegruppen KMD (på 5%-nivå). De øvrige to departementene har også flere tilfeller
av sykefravær, men her er ikke sammenhengen signifikant. Denne signifikante forskjellen
mellom KMD og ASD vedvarer i både modell 2 og 3. Effekten av å tilhøre ASD fremfor
KMD er relativt sterk når en sammenligner med de øvrige forklaringsvariablene. De som
peker seg ut av disse øvrige er sosial støtte fra kolleger (på 1%-nivå) samt kjønn og
jobbengasjement (på 5%-nivå). I tillegg kan det nevnes at mulighet for kompetanseutvikling
har en signifikant sammenheng på 10%-nivå.
Departementene er altså ikke signifikant ulike når det gjelder sykefraværsdager. Det er
derimot to av departementene som er signifikant ulike når de kommer til sykefraværstilfeller.
De deskriptive analysene viser også en del variasjoner mellom departementene, noe som gir
ytterligere støtte til at de er ulike – spesielt når det kommer til tilfeller av sykefravær.
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Forskningsspørsmål 2:
Hvor mye av sykefraværet i departementene kan forklares av arbeidsmiljøfaktorer?
Forklaringsevnen til arbeidsmiljøfaktorene, kan undersøkes ved å sammenligne
forklaringsgraden til de ulike modellene i tabell 5. Her ser vi at modell 2, med de
demografiske variablene inkludert, forklarer 12,5 % av sykefraværsdagene, mens den
forklarer bare 5,4 % av tilfellene. Når vi inkluderer arbeidsmiljøvariablene i modell 3, økes
forklaringsevnen til 16,1 % for sykefraværsdager og 17,2 % for sykefraværstilfeller. Således
forklarer arbeidsmiljø en betydelig del av variansen i sykefraværet, men endringen i fra
modell 2 til modell 3 er drastisk for sykefraværstilfeller sammenlignet med sykefraværsdager.
Her øker forklaringsevnen med 11,8 prosentpoeng, mens for sykefraværsdager øker den med
3,6 prosentpoeng. Arbeidsmiljøfaktorene kan således sies å forklare relativt mye av
variasjonen i sykefraværstilfellene. Funnene er ikke like tydelige for sykefraværsdagene og i
forsøk på egne analyser uten dummyvariabler for departement, finner vi ingen signifikante
effekter hva gjelder arbeidsmiljøets påvirkning på denne variabelen. Ved videre analyser av
arbeidsmiljøfaktorenes påvirkning vil vi dermed kun ta utgangspunkt i sykefraværstilfeller
som avhengig variabel.
Forskningsspørsmål 3:
Hvilke arbeidsmiljøfaktorer har størst innvirkning på sykefraværet i departementene?
For å besvare dette forskningsspørsmålet, gjennomførte vi en regresjonsanalyse på tvers av de
fire departementene med demografi og arbeidsmiljø som uavhengige variabler. Denne er vist i
tabell 6. Basert på forskningsgjennomgangen er gruppestørrelse benyttet som
forklaringsvariabel i denne analysen. Dette medførte at alle seksjoner fikk lik innvirkning på
resultatene uavhengig av hvor mange ansatte som jobbet i hver seksjon.
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Tabell 6: Regresjonsanalyse med demografi og arbeidsmiljø som uavhengige variabler.
Ustandardiserte

Standardiserte

koeffisienter

koeffisienter

B

Beta

Variabler
(Konstant)

Signifikans

0,024**

1,535

Alder

-0,028

-0,042

0,687

Kjønn (andel menn)

-0,005

-0,227

0,037**

Gruppestørrelse

0,003

0,039

0,708

Rollesikkerhet

0,163

0,254

0,056*

Mulighet for kompetanseutvikling

0,153

0,272

0,108

Jobbengasjement

-0,219

-0,446

0,011**

Balanse mellom jobb og fritid

-0,022

-0,042

0,704

Sosial støtte fra kolleger

-0,162

-0,336

0,011**

0,047

0,097

0,545

Autonomi
Avhengig variabel: Sykefraværstilfeller i prosent
*

Signifikant på 10%-nivå

**

Signifikant på 5%-nivå

Med den hensikt å vurdere de ulike arbeidsmiljøfaktorenes påvirkning på sykefraværet i
departementene, vil særlig to aspekter ved regresjonsanalysen vurderes. Dette er signifikansen
i sammenhengen mellom de ulike uavhengige variablene og den avhengige, samt styrken på
effekten. Det er tre variabler som er signifikante på 5%-nivå. Disse er kjønn, jobbengasjement
og sosial støtte fra kolleger. Den standardiserte koeffisienten viser at jobbengasjement er den
av variablene som har sterkest effekt (-0,446). Denne følges av variabelen sosial støtte fra
kolleger (-0,336) og kjønn (-0,227). Alle tre har en negativ sammenheng med sykefravær altså vil en økning medføre en reduksjon i sykefraværstilfeller.
I tillegg er variabelen rollesikkerhet signifikant på 10%-nivå. Den standardiserte koeffisienten
viser at også denne har en vesentlig effekt (0,254). Sammenhengen er imidlertid positiv.
Videre kan det bemerkes at muligheten for kompetanseutvikling også har en positiv
sammenheng som har en relativt høy standardisert koeffisient (0,272). Det faktum at
variabelen heller ikke er signifikant på 10%-nivå, indikerer at man skal være forsiktig med å
lese for mye ut av dette resultatet.
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Departementene har en viss variasjon på de tre arbeidsmiljøfaktorene som med relativt god
statistisk sikkerhet påvirker sykefraværet. Dette er illustrert i figur 5.
Figur 5: Departementenes gjennomsnittsverdi på de viktigste forklaringsfaktorene.

Alle Dep

KMD

ASD

SD

KLD
7,2

7,4

7,6

Rollesikkerhet

7,8

8

8,2

Sosial støtte fra kolleger

8,4

8,6

8,8

9

Jobbengasjement

Figuren viser at KLD har en vesentlig høyere verdi på jobbengasjement enn de øvrige
departementene. De skårer også noe høyere når det kommer til sosial støtte fra kolleger. Dette
departementet har også den laveste andelen sykefraværsdager og nest færrest
sykefraværstilfeller (se figur 1 og 2). KMD, som er departementet med størst andel
sykefraværsdager, har altså den laveste verdien på de samme to arbeidsmiljøvariablene. Det er
verdt å bemerke at figur 5 fremhever variasjonen mellom departementene. Variablene er på
skalaer med potensielle verdier fra 2 til 10 og alle departementene har en verdi på over 7,5 på
disse faktorene. Altså får alle de fire departementene gode resultater på indeksene, men våre
analyser fremhever hvor viktig det vil kunne være å jobbe ytterligere med dette.
Det er verdt å bemerke at de foregående analysene er gjennomført med gruppestørrelse som
en av flere forklaringsvariabler. Dette har medført at seksjonene, uavhengig av antall ansatte,
har fått lik innvirkning på resultatet av analysene. Vi ønsket å undersøke konsekvensen av
dette, og gjennomførte derfor en vektet regresjonsanalyse. Her ble variabelen gruppestørrelse
benyttet for å vekte seksjonene ut ifra deres størrelse, slik at de seksjonene med flere ansatte
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fikk relativt større betydning for analysene. De faktorene som i øvrige analyser hadde en
tydelig innvirkning på sykefraværet, viste seg å ikke lengre ha en signifikant effekt på 5 %
nivå, men heller på 10 og 15 %. Allikevel hadde forklaringsvariablene fortsatt en relativt sterk
effekt. Altså ble den statistiske sikkerheten i funnene redusert, men innvirkningen til de ulike
variablene var omtrent like kraftig.
Forskningsspørsmål 4:
Er det forskjeller med tanke på hvilke arbeidsmiljøfaktorer som påvirker sykefraværet
i de ulike departementene?
Ettersom det endelige datasettet gjorde det mulig, var det også interessant å gjennomføre en
regresjonsanalyse for hvert av de ulike departementene, altså gjør vi en interaksjonsanalyse.
Her ble kun seksjonene som hørte til det enkelte departementet undersøkt. Resultatene av
disse analysene (vedlegg 5) var at for KLD og SD hadde ikke forklaringsvariablene noen
signifikante sammenhenger med sykefraværstilfeller. Dette skyldes trolig det svært lave
antallet observasjoner inkludert i regresjonene (N=20 for KLD og N=13 for SD). Det var også
få observasjoner i analysen for ASD (N=21), men her ble det til tross for dette funnet
signifikante sammenhenger (på 5%-nivå) mellom sykefraværstilfeller og tre av
forklaringsvariablene; alder, jobbengasjement og muligheter for kompetanseutvikling. Mens
alder og jobbengasjement påvirket sykefraværet negativt, vise analysen at muligheter for
kompetanseutvikling hadde en positiv sammenheng med sykefraværstilfeller. For KMD
(N=43) viste sosial støtte fra kolleger seg, sammen med kjønn, å være den viktigste
forklaringsfaktoren for sykefraværstilfeller med høy statistisk sikkerhet.

56

5   Diskusjon
I det foregående kapittelet ble resultatene fra våre analyser presentert rent deskriptivt.
Formålet med dette kapittelet er å gi mer utdypende tolkninger av disse resultatene i lys av
forskningsgjennomgangen. Den kvalitative studien fra Prosjektforum vil også benyttes til
tolkning og sammenligning av funnene fra de to studiene.

5.1   Arbeidsmiljøets påvirkning på sykefravær
Diskusjonen deles inn i tre deler. Først vil vi diskutere de funnene som er gjort i analysene på
tvers av de fire departementene. Her vil både faktorer som virker å redusere og øke
sykefraværet drøftes. I tillegg vil vi diskutere hvor stor andel av sykefraværet som kan sies å
bli forklart av arbeidsmiljøfaktorer og hva det betyr for viktigheten av denne typen studier. I
andre del vil vi peke på de sammenhengene vi forventet at skulle ha en innvirkning på
sykefraværet, men som vi ikke fant i våre analyser. Vi vil belyse mulige årsaker til dette og
hvorvidt de manglende sammenhengene kan sies å være reelle. I siste og tredje del vil vi
drøfte hvorvidt arbeidsmiljøfaktorene har ulik innvirkning for enkelte departementer.

5.1.1   Funn gjort på tvers av departementene
Forklaringsevnen til arbeidsmiljøfaktorene på sykefraværet
Forklaringsevnen til arbeidsmiljøfaktorene virker å være relativt stor på sykefraværet. Til
tross for at vi ikke har kunnet inkludere objektive medisinske forklaringsvariabler, har vi
gjennom våre analyser kunnet forklare hele 16,1 % av variasjonen i sykefraværsdagene og
17,2 % av variasjonen i sykefraværstilfellene (se tabell 5). Arbeidsmiljøfaktorene var av disse
viktigst når det gjaldt å forklare sykefraværstilfellene. Når vi så skulle undersøke hvilke
arbeidsmiljøfaktorer som var viktigst, valgte vi å fokusere på tilfellene.

Jobbengasjementet er avgjørende for sykefraværet i departementene
Av de arbeidsmiljøfaktorene som ble undersøkt i denne studien, viser analysene at den
sterkeste forklaringsfaktoren for sykefraværet er jobbengasjement. Jobbengasjement ble i
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teorikapittelet beskrevet som arbeidsglede og er kjennetegnet av en vilje til å yte en ekstra
innsats i arbeidet, også under motgang (Brøgger & Salomon, 2013).
Vi kan med høy statistisk sikkerhet si at et økt jobbengasjement blant departementsansatte vil
redusere deres sykefravær. Det underbygger et perspektiv på sykefravær hvor ulike aspekter
ved arbeidet hever eller senker terskelen for å komme på jobb. Altså er det et aspekt av en
subjektiv vurdering hvor opplevelsen av entusiasme og stolthet knyttet til arbeidet fører til økt
dedikasjon og mindre sykefravær (Brøgger & Salomon, 2013). Trolig vil et økt
jobbengasjement moderere den negative effekten av helseplager (Johansson & Lundberg,
2005). Jobbengasjement kan på denne måten virke som en positiv nærværsfaktor (Svarva,
1991; Nytrø, 1995). Dette er i tråd med den motivasjonsteoretiske tradisjonen som fokuserer
på de aspektene ved arbeidet som fører til et ønske om å yte en ekstra innsats for å komme på
jobb.
Det er verdt å bemerke at en opplevelse av jobbengasjement naturlig nok ikke kan forhindre
alle former for sykefravær. Dermed bør man være forsiktig med å knytte sykefravær til
manglende jobbengasjement. Poenget er imidlertid at den ansattes jobbengasjement i noen
tilfeller vil være utslagsgivende for hvorvidt man kommer på jobb. Disse tilfellene
representerer, i følge våre analyser, en substansiell del av fraværet i departementene. En
økning i jobbengasjementet med 1 på vår skala, vil kunne eliminere hvert femte sykefravær
(tabell 6, B= -0,219). Dette viser hvor viktig det er at departementene jobber aktivt med å
fremme jobbengasjementet hos sine ansatte.
I tillegg til å redusere sykefraværet, peker Brøgger og Salomon (2013) på at det å fremme
jobbengasjement også kan ha flere andre positive konsekvenser som er essensielle for
virksomheter. Her fremmes blant annet økt produktivitet og nyskaping. Men som tidligere
nevnt, vil det kunne være vanskelig å skille jobbengasjement fra andre motiverende aspekter
ved arbeidet. Dette skyldes at det benyttes både som et samlebegrep for en rekke positive
elementer ved arbeidet og som et resultat av disse (Brøgger & Salomon, 2013; Difi, 2016a).
Følgelig vil det kunne være noe lite håndgripelig å jobbe med å fremme jobbengasjementet
for virksomheter. I de ulike departementene vil det være viktig å kartlegge hvilke faktorer
som har størst innvirkning på jobbengasjementet hos dem. Til dette formålet er Avant et
nyttig verktøy med engasjement som en av to resultatindekser (Difi, 2016b). Et mer presist
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forslag til hvordan man kan jobbe med lokal kartlegging av dette i sammenheng med
sykefravær vil også presenteres i kapittel 7. I det følgende vil vi imidlertid drøfte de
sammenhengene som er avdekket for departementene i denne studien i lys av
Prosjektforumsrapporten.
Departementene er ansvarlige for iverksettelsen av Stortingets budsjett- og lovvedtak.
Dermed er en viktig del av arbeidshverdagen til mange ansatte å forme politiske vedtak og
vurdere konsekvensene av dem. I mange tilfeller vil de kunne se hvordan resultatene av eget
arbeid påvirker store deler av samfunnet. Dette kan igjen ha en innvirkning på engasjementet
deres, noe som også var et sentralt funn fra utredningen om organisasjonskultur og sykefravær
i departementene (Engebretsen et. al., 2015). De ansatte som står overfor en slik
arbeidssituasjon virker å ha tydelige fellestrekk med jobbkarakteristikkene oppgavens
identitet og dens betydning (Hackman & Oldham, 1976). Med oppgavens identitet menes
synligheten av jobbens resultater, mens oppgavens betydning omhandler nytteverdien for
andre mennesker. Forskerne argumenterer for at disse faktorene, som vi altså mener å finne
igjen i departementene, vil gi en opplevelse av en meningsfylt jobb som igjen fører til bedre
ytelse og trivsel samt redusert fravær.
Imidlertid er det verdt å påpeke at arbeidstokken til departementene er mangfoldig. Flere
ansatte har arbeidsoppgaver knyttet til dokumenthåndtering, drift og andre stab- og
støttefunksjoner. Deres arbeid er i større grad rettet mot departementene internt (Engebretsen
et. al., 2015). Funn fra Prosjektforum viste at jobbkarakteristikker som oppgavens identitet og
dens betydning, i større grad her er indirekte og uklare. Deres jobbengasjement virket å
komme av at de fullførte arbeidsoppgavene sine, snarere enn at de så hvordan deres arbeid
hadde nytte for samfunnet for øvrig. Jobbengasjement hos de ansatte i departementene kan
således sies å komme fra ulike kilder (Engebretsen et. al., 2015). Når det gjelder oppgavenes
identitet, vil det kunne være nyttig å tydeliggjøre hvordan disse funksjonenes arbeid bidrar til
departementenes helhetlige måloppnåelse. Dette kan man igjen benytte for å vise hvor viktig
deres arbeid er for resten av embetsverket. Samlet sett vil dette kunne føre til et redusert
sykefravær.
En annen sammenheng som er avdekket igjennom denne studien er at ansattes
jobbengasjement har en sterk positiv sammenheng med deres mulighet for
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kompetanseutvikling og autonomi (tabell 4). Dette indikerer at autonomi og
kompetanseutvikling vil være særskilt viktige faktorer for å øke jobbengasjementet blant
departementenes ansatte. I analysene som ble benyttet i utviklingen av Avant-modellen var
det også indeksen ”min utvikling” som hadde sterkest innvirkning på engasjementet (Difi,
2016b). Denne inkluderte to av spørsmålene som dannet vår indeks ”mulighet for
kompetanseutvikling”, noe som underbygger sannsynligheten for dette. Til tross for at det er
et behov for å undersøke disse sammenhengene nærmere for å konkludere endelig, gir dette
funnet en indikasjon på hva departementene bør fokusere på.
Det er imidlertid verdt å merke seg at disse sammenhengene kan gå begge veier.
Utviklingsindeksen i Avant kartla at jobben også kan medføre læring om man tar ansvar for
egen utvikling (Difi, 2016b). Dette ansvaret for utvikling kan gjenspeile den ekstra innsatsen
som legges i arbeidet som en følge av et høyt jobbengasjement. Eksempelet illustrerer den
sirkulære sammenhengen Steers og Rhodes (1978) fremhever når det kommer til sykefravær.
Arbeidsmiljøfaktorene kan på den ene siden påvirke hverandre og dernest påvirke
sykefraværet. På den annen side vil de også kunne være en konsekvens av hverandre eller et
allerede oppstått sykefravær. Jobbengasjement kan med andre ord tenkes å avhenge av
fraværsnivået i seksjonen. Når flere i en enhet er borte, øker belastningen på de som er igjen
på jobb som dernest kan senke deres jobbengasjement.

Betydningen av sosial støtte fra nære kollegaer
En annen arbeidsmiljøfaktor som i våre analyser virker å redusere sykefraværet er sosial støtte
fra kolleger. Som forskningen fremhever, kan det tenkes at denne sammenhengen opptrer på
to måter i departementene (Karasek & Theorell, 1990; Skogstad, 2011).
På den ene siden er det rimelig å anta at sosial støtte fra kolleger opptrer som en positiv
nærværsfaktor i seg selv i departementene (Svarva, 1991). I disse tilfeller vil tilstedeværelsen
av sosial støtte medføre at arbeidstakerne er mer tilbøyelige for å komme på jobb (Steers &
Rhodes, 1978). Som nevnt er det mulig å skille mellom ulike former for sosial støtte (House,
1981; Skogstad, 2011). Indeksen som er benyttet i våre analyser ser imidlertid ut til å
hovedsakelig fange opp emosjonell støtte i departementene (vedlegg 1; House, 1981). Her kan
det tenkes at i de tilfeller hvor kolleger viser hverandre empati og omsorg, er sannsynligheten
for sykefravær mindre. Dette kan for eksempel skje i form av at man gir hverandre
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oppmuntrende tilbakemeldinger, anerkjenner hverandres arbeid og deler erfaringer. Det er
nærliggende å tenke at slike støttende handlinger da vil gi en følelse av sosial tilhørighet som
igjen kan gi jobben en verdi ut over de konkrete arbeidsoppgavene som skal gjennomføres. I
tråd med vår indeks er det også rimelig å anta at sosial støtte kan tolkes, av de
departementsansatte som har besvart undersøkelsen, som de tre andre formene for sosial
støtte; oppgavestøtte, informasjonsstøtte og praktisk støtte. For eksempel vil spørsmålet om
man i sin enhet ”hjelper og støtter” hverandre kunne innebære både en form for råd eller
tilbakemelding, hjelp knyttet direkte til arbeidsoppgavene samt en klargjøring av arbeidet.
Alle disse vil kunne virke som positive nærværsfaktorer, men våre data er ikke presise nok til
å skille mellom dem (Nytrø, 1995).
På den annen side har forskningen påpekt at sosial støtte også kan virke som en viktig buffer
for andre stressfaktorer, og dermed redusere potensielt sykefravær (Karasek & Theorell, 1990;
Skogstad, 2011). Dette stemmer godt overens med funnene som er gjort i vår studie og
departementenes organisatoriske kontekst. For departementene vil den politiske dagsorden i
Stortinget kunne skape stressende arbeidssituasjoner. Departementene, som blant annet
fungerer som faglige sekretariater for politisk ledelse, vil til tider stå overfor korte frister
(Regjeringen, 2016). I en slik situasjon, som karakteriseres av høye krav og til dels lav
kontroll, kan det tenkes at det å bli verdsatt og ha et tett bånd med andre kolleger, vil være
nyttig for at arbeidssituasjonen ikke skal oppleves for belastende og krevende (Steers &
Rhodes, 1978; Karasek, 1979; Skogstad, 2011). Støttende handlinger fra andre kolleger kan
på den måten gjøre kravene mer håndterbare. En slik tolkning støttes også av tidligere
forskning på sykefravær i departementene (Engebretsen et. al., 2015). Det er imidlertid verdt
å bemerke at departementene består av en rekke ulike funksjoner. Naturligvis vil også deres
arbeidssituasjoner være ulike. Følgelig er det rimelig å anta at sosial støtte i form av å være en
buffer for høye jobbkrav, for eksempel et stort tidspress, vil være viktigere for enkelte enheter
og seksjoner enn for andre. Uansett vil slik sosial støtte kunne redusere de negative effektene
av høye krav i jobben (Bakker & Demerouti, 2007).

Rollesikkerhet eller rutineoppgaver?
Et resultat fra våre analyser som ikke stemmer overens med forskningsgjennomgangen, er
effekten av rollesikkerhet. Den tidligere forskningen vi har sett på tilsier at klare
forventninger til hva jobben innebærer og tydelig avgrensede ansvarsområder vil redusere
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sykefraværet (Steers & Rhodes, 1978; Skogstad, 2011). Allikevel viser våre analyser at
antallet sykefraværstilfeller øker sammen med tydeligere roller i seksjonene (tabell 6).
Funnene fra Prosjektforum støtter denne kontraintuitive sammenhengen og kan dermed bidra
til å tolke den. Utredningen fant at gruppene med høyt sykefravær var preget av merkantile
funksjoner, mens gruppene med lavt sykefravær hadde funksjoner tettere knyttet til
policyutvikling (Engebretsen et. al., 2015). Som en følge av dette, hadde den ene gruppen
arbeidsoppgaver av en kvantitativ og mer rutinemessig art. Her var oppgavene tydelige og
forventningene i større grad knyttet til mengden arbeid som skulle bli gjennomført. Den andre
gruppen hadde utpregede kvalitative krav til oppgavene. Dette innebar mer udefinerte krav
som gjorde at man på egenhånd måtte vurdere hva god kvalitet innebar i den enkelte
situasjonen.
Rollesikkerhet, slik det er definert i vår analyse, kan dermed sies å fange opp et annet skille
enn det som var tanken. Det kan i denne sammenheng være nyttig å se de ulike funksjonene i
lys av jobbkrav-ressurser-modellen (Bakker & Demerouti, 2007). Modellen forklarer stress
som en følge av en ubalanse mellom kravene en møter i arbeidet og de ressursene en har
tilgjengelig. Gruppen med mer kvalitative arbeidskrav kan sies å være mer preget av
rolleusikkerhet. Likevel hadde de mange andre ressurser i arbeidet sitt i form av
selvbestemmelse, eierskap til oppgavene og mulighet for faglig utvikling (Engebretsen et. al.,
2015). Disse ressursene virket dermed å veie opp for kravene knyttet til blant annet
rolleusikkerhet. Dette har tilsynelatende ført til lavt sykefravær. For de mer merkantile
funksjonene var fokuset et annet. Deres arbeidsoppgaver gjør det utfordrende å legge til rette
for lignende jobbressurser som den andre gruppen. Dermed ble det lagt vekt på å redusere
jobbkravene, som blant andre rolleusikkerheten, ved å definere tydelige roller og
forventninger til arbeidet (Engebretsen et. al., 2015). Så selv om rollesikkerhet isolert sett
reduserer kravene og dermed bedrer balansen mellom krav og ressurser, virker det, i
departementenes tilfelle, som om grupper med liten rollesikkerhet har tilstrekkelig andre
jobbressurser til at dette ikke blir et problem i form av sykefravær (Bakker & Demerouti,
2007).
Som tidligere nevnt preges departementene av kunnskapsarbeid. Departementene er
avhengige av å gjøre mening av komplekse samfunnskontekster noe som beror på tverrfaglige
samarbeid. Dette gjør enkelte ansvarslinjer noe uklare og det kan være vanskelig å vite hvem
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som besitter den kunnskapen man behøver for å utføre oppgaven på en god måte. Slike
flytende linjer har ført til økt vektlegging av motivasjon og selvledelse på den moderne
arbeidsplass (Brochs-Haukedal, 2011). Indeksen for rollesikkerhet er knyttet til hvor avklart
ansvar man har i en enhet. I en kunnskapsbedrift som departementene er det ikke
nødvendigvis formålstjenlig å la dette være fullstendig avklart (Sandvik, 2011). Dette kan
bidra til å forklare hvorfor rolleusikkerhet virker å medføre mindre fravær. Imidlertid er det
enkelte funksjoner i departementene som ikke er like preget av denne typen kunnskapsarbeid
(Engebretsen et. al., 2015). Her vil departementene måtte se etter andre former for
jobbressurser for å motivere de ansatte, slik vi diskutert i forbindelse med jobbengasjementet
tidligere i dette delkapittelet.

5.1.2   Forventede sammenhenger som ikke er avdekket
Mestrer departementene balansen mellom arbeid og fritid?
Som beskrevet i forskningsgjennomgangen, er utviskingen av grensene mellom arbeid og
fritid en sentral trend i dagens arbeidsliv. Dette kan føre til utfordringer i form av stress og
utbrenthet som i sin tur kan føre til økt sykefravær (Allvin et. al., 2011). I våre analyser finner
vi ingen tegn til en slik utvikling. For å se det i lys av jobbkrav-ressurs-modellen, vil det være
totalen av alle ulike krav som stilles og alle ressurser man har tilgang på som avgjør hvorvidt
det oppstår negative konsekvenser som følge av en arbeidssituasjon (Bakker & Demerouti,
2007). I dette tilfellet vil utfordringen med å skille jobb fra fritiden være et av kravene man
stilles overfor. Dersom de ansatte innehar tilstrekkelig med jobbressurser, vil de kunne
håndtere disse kravene på en god måte og unngå de negative konsekvensene. Så på den ene
siden kan man argumentere for at de manglende funnene viser at departementene arbeider
godt med denne problemstillingen. Men på den annen side er stadig mer flytende grenser
mellom arbeid og fritid en gradvis utvikling som fremdeles pågår (Allvin et. al., 2011).
Således kan det tenkes at det er utfordringer knyttet til denne balansen uten at det har gitt
utslag i sykefraværet enda. Altså at dette ligger latent i departementene og i fremtiden vil
kunne medføre utfordringer i form av økt sykefravær. Det kan tenkes at balansen mellom jobb
og fritid vil ha en kurvlineær sammenheng med sykefravær. Først når jobb og fritid
sammenblandes i en slik grad at de går ut over hverandre vil det kunne ha en innvirkning på
sykefraværet. Dette som en følge av stress og utbrenthet. Våre funn i denne oppgaven og i
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utredningen om organisasjonskultur gir ingen svar som klart tyder på at dette vil skje, men for
departementene vil det er viktig å være bevisst denne problemstillingen i årene som kommer.

Har kompetanseutvikling og autonomi betydning for departementsansatte?
Vår forskningsgjennomgang viser at det finnes sammenhenger mellom sykefravær og
autonomi. Blant annet kan kontroll og beslutningsfrihet i arbeidet fungere som moderatorer
for de nedbrytende sidene ved jobben (Bakker & Demerouti, 2007). Likeså er det funnet at
muligheter for faglig utvikling i arbeidet også kan redusere sykefraværet (Steers & Rhodes,
1978; Bogen et. al., 2014; Engebretsen et. al., 2015).
Noe overraskende, finner vi ikke disse sammenhengene i våre analyser. Særlig er dette
uventet da en stor andel av arbeidstakerne i departementene bedriver det som kalles
kunnskapsarbeid. Som kunnskapsarbeider anvender arbeidstakeren egen faglig kunnskap for å
skape verdi til arbeidsplassen (Sandvik, 2011). I en slik arbeidssituasjon er det rimelig å anta
at kontinuerlig faglig utvikling er en viktig motivasjonsfaktor. Det er også sannsynlig at man
her verdsetter frihet og uavhengighet i arbeidet slik at man på best mulig måte kan utnytte sin
faglige kunnskap.
Vi finner ingen umiddelbar teoretisk forklaring på fraværet av sammenhengen i
departementene. Man kunne tenkt seg at eldre ansatte med større erfaring er i roller som gir
dem høyere grad av autonomi og muligheter for videre utvikling av kompetanse. Dermed ville
disse variablene kunne plukke opp en alderseffekt på sykefraværet, som igjen utligner
effekten av autonomi og mulighet for utvikling. Imidlertid er det ingenting i vår
korrelasjonsanalyse som tyder på dette, altså er en slik sammenheng lite trolig. En mer
nærliggende tanke og forklaring på hvorfor vi ikke finner sammenhenger mellom de to
variablene og sykefravær er i stedet de begrensningene som ligger i datamaterialet (se
delkapittel 3.9). Vi vil derfor argumentere for at vi ikke kan avkrefte at det finnes en
sammenheng mellom sykefravær, autonomi og muligheter for kompetanseutvikling i
departementene, selv om våre analyser ikke viser disse.
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5.1.3   Funn for de ulike departementene
De funnene som er drøftet frem til nå omhandler departementene som helhet. Dette har vært
naturlig i utarbeidelsen av oppgaven, ettersom departementene er relativt like organisasjoner
som forholder seg til lignende problemstillinger. Dette gjenspeiles også i sykefraværsarbeidet.
Som nevnt i teorikapittelet vil forskjellene til øvrig arbeidsliv trolig være større enn
variasjonene mellom de ulike departementene. Dette ble også tydeliggjort i vår analyse ved at
vi ikke fant signifikante forskjeller mellom departementene når det kommer til
sykefraværsdager. Altså vil det i sykefraværsarbeidet være viktig for departementene å
samarbeide på tvers. Bedriftshelsetjenesten vil kunne være en viktig pådriver og støtte i et
slikt arbeid (Lien, 2013; Engebretsen et. al., 2015).
Imidlertid har de enkelte departementene også en rekke egenskaper som skiller dem fra
hverandre, i form av for eksempel faglig profil, som gir dem ulike organisasjonsidentiteter. Vi
fant i våre analyser at departementene er betydelig ulike når det kommer til
sykefraværstilfeller og at disse forskjellene ikke kunne forklares av de variablene vi hadde
mulighet til å innlemme i vår studie. Dette gjør det interessant å gjøre et lite dypdykk i hvilke
variasjoner vi kan se mellom departementene når det gjelder faktorene som er inkludert i vår
studie. Det vil også diskuteres hvordan disse har ulik påvirkning på sykefraværet i de ulike
departementene. Til dette vil den deskriptive sykefraværsstatistikken (figur 3 og 4) også
benyttes.

Departement som utpeker seg i analysene
I regresjonsanalysene for de enkelte departementene var det to som utpekte seg (vedlegg 5).
Dette var ved at konkrete arbeidsmiljøvariabler hadde en påvirkning på sykefraværstilfellene
som med høy statistisk sikkerhet ikke skyldes tilfeldigheter. Disse var Arbeids- og
sosialdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet og diskuteres dermed i
det følgende.
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
ASD var departementet med høyest andel av sykefraværstilfeller. Allikevel hadde de nest
færrest tapte dagsverk i forhold til det som var avtalt. Relativt til de øvrige departementene
har altså ASD en høy andel korte fravær. Dermed kan det tenkes at arbeidsmiljø har en større
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effekt på sykefraværet i dette departementet. Som vist i resultatene står kvinnene for en høy
andel av sykefraværet, men dette skyldes ikke direkte at ASD har enn større andel kvinnelige
ansatte enn de øvrige departementene. I de andre departementene ser vi mindre
kjønnsforskjeller i sykefraværet, noe som indikerer at kjønn ikke nødvendigvis behøver å ha
så stor effekt som det har i ASD. Dermed er det mulig at det er bakenforliggende faktorer i
arbeidsmiljøet som forårsaker at kvinnene står for en stor andel av fraværet i ASD. En
mulighet er at kvinnene i større grad enn mennene innehar funksjoner med dårligere balanse
mellom ressurser og krav i jobben, uten at vi kan konkludere med dette på bakgrunn av våre
data.
Forskjellen i sykefravær mellom kjønnene er, i likhet med de andre departementene, vesentlig
mindre når det gjelder tilfeller av fravær enn for fraværsdager. Når en skal forklare den store
andelen sykefraværstilfeller i ASD, virker det dermed naturlig å se på andre
forklaringsfaktorer enn kjønn. Et av funnene fra rapporten om organisasjonskultur og
sykefravær i departementene var at ansatte i ASD opplevde at det var tilstrekkelig med
personalressurser, slik at fravær kunne oppleves mer akseptabelt. Dette viser paradokset vi
trakk fram i forskningsgjennomgangen om at det å ha robuste organisasjoner, som kan levere
godt til tross for sykefravær, også kan medføre en aksept for nettopp sykefravær
(Winkelmann, 1996).
I en slik arbeidssituasjon kan det utvikle seg gruppenormer for sykefravær som en følge av
den oppfatningen de ansatte har av hverandres sykefravær (Gellatly, 1995). Dette kan videre
ses som uttrykk for en fraværskultur. Samtidig viser sykefraværsdataene at ASD har nest
færrest sykefraværsdager. Fraværene er altså hovedsakelig korte og koster ikke ASD så mye i
form av sykefraværsdager totalt. Således kan det være et poeng her at ASD har en kultur som
viser mer aksept for at ansatte tar noen enkeltdager fri. Dette virker igjen å føre til færre
langtidssykefravær over tid.
I regresjonsanalysen hvor kun ASD sine seksjoner er inkludert, utpeker jobbengasjement seg
som en viktig forklaringsvariabel med sterkest og den sikreste effekten. Dette viser at man vil
kunne redusere sykefraværstilfellene i ASD ved å øke jobbengasjementet. Jobbengasjement er
således en positiv nærværsfaktor, som diskutert over, og argumentene derfra vil kunne
overføres til ASD som enkeltdepartement. Denne faktoren sett sammen med det at de er en
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robust organisasjon hvor man unngår at enkeltpersoner overbelastes, vil dermed være
essensielt i arbeidet med å redusere sykefraværet i ASD.
Et oppsiktsvekkende funn i dette departementet er at økt verdi på faktoren ”mulighet for
kompetanseutvikling” virker å gi mer sykefravær. Som nevnt tidligere i diskusjonen forventet
vi at muligheten for faglig og annen utvikling ville være en sterk motivasjonsfaktor i en slik
type kunnskapsorganisasjon og dermed bidra til et redusert sykefravær. Forfatterne ser ingen
umiddelbare forklaringer på denne sammenhengen i forskningen eller i øvrige analyser.
Dermed beror de på mer dyptgående undersøkelser.
For ASD virker også sykefraværstilfellene å øke med alder, noe vi ikke finner igjen som en
tydelig sammenheng i de andre departementene. Dette samsvarer imidlertid med annen
forskning som peker på en tydelig tendens til at sykefraværet øker med alderen (Thomson et.
al., 2000). For departementets del vil det være interessant å undersøke hvordan dette fordeler
seg på egenmeldt og legemeldt fravær, som er trukket frem som et viktig skille når det
kommer til sammenhengen mellom alder og sykefravær (Ferris et. al., 1988; Vahtera et. al.,
1996; Thomson et. al., 2000).
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Våre analyser viste at KMD hadde stor variasjon på de to målene vi benyttet for sykefravær,
med høyest andel sykefraværsdager og minst for sykefraværstilfeller. Som nevnt tyder dette
på at en stor del av fraværene i KMD er langtidsfravær. Ettersom vi har vist at arbeidsmiljøet
har størst forklaringsevne for tilfellene av sykefravær i departementene, vil man kunne anta at
arbeidsmiljøfaktorene som er kartlagt i mindre grad påvirker sykefraværet i KMD enn i de
andre departementene. Det vitner om et departement hvor de ansatte preges av en sterk
motivasjon til å møte på arbeidet (Schaufeli et. al., 2009).
Allikevel viste sosial støtte seg som en viktig faktor for tilfellene av sykefravær i dette
departementet. Denne sammenhengen var statistisk sikker og viste at en økning i sosial støtte
ville kunne senke antallet sykefraværstilfeller ganske betraktelig. Som det største
departementet av de undersøkte, er det interessant at sosial støtte mellom kolleger har såpass
stor innvirkning. Dette er særlig fordi KMD er det departementet med den laveste verdien for
sosial støtte blant de undersøkte departementene (figur 5). Det indikerer at de har en
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utfordring knyttet til samhørighet, som blant andre Steers og Rhodes (1978) fremhever når det
gjelder større organisasjoner. Samtidig viser analysene våre at det er et stort potensiale hva
gjelder sykefraværet i departementet ved å forbedre dette.
Den sterke effekten av sosial støtte i dette departementet, som også har flest langtidsfravær av
de undersøkte, er interessant på to ulike måter. På den ene siden kan sosial støtte være viktig
for å motivere de ansatte til å komme tilbake til jobben etter et fravær. Dette skjer da gjerne
ved at arbeidsplassen oppleves som en viktig sosial arena hvor man oppnår kontakt og nærhet
med andre mennesker (Roness, 2004). På den andre siden kan sosial støtte være en buffer mot
stresseffekter, som typisk vil kunne resultere i lengre sykefravær ved for eksempel utbrenthet
(Skogstad, 2011).

Departement uten tydelige funn
For de andre to departementene, nemlig Klima- og miljødepartementet (KLD) og
Samferdselsdepartementet (SD), hadde flere forklaringsvariabler betydningsfull styrke, men
sammenhengene var ikke signifikante. Dette gjør det utrygt å konkludere på bakgrunn av
dem. Regresjonsanalysene var i disse tilfellene oppsplittet og antallet observasjoner (N)
veldig få for de enkelte analysene. KLD og SD har færrest seksjoner inkludert i analysen med
henholdsvis 20 og 13, noe som reduserer muligheten for å få resultater med høy statistisk
sikkerhet. Dermed bør man være forsiktig med å lese for mye ut av dem. Allikevel kan de gi
en pekepinn på hvordan påvirkningsforholdene er ulike i de to departementene. Det er i denne
sammenheng verdt å bemerke at også ASD hadde et lavt antall seksjoner inkludert i analysene
(N=21). Her ble funnet signifikante resultater til tross for denne begrensningen. Dette kan
skyldes at ASD hadde høyest andel sykefraværstilfeller og dermed ble utslagene større enn
for KLD og SD.
Når det gjelder KLD, kan de manglende funnene skyldes at potensialet for reduksjon i
sykefraværet er mindre enn for de øvrige departementene. KLD har færrest sykefraværsdager
og nest færrest sykefraværstilfeller. De har også den høyeste verdien for jobbengasjement
som tidligere har blitt identifisert som den viktigste påvirkningsfaktoren for sykefravær, noe
som tyder på at det er gjort et godt arbeid med å fremme dette i departementet.
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For SD sin del, er det sannsynlig at de få seksjonene i analysene har medført at det ikke er
funnet vesentlige sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorene og sykefravær. De har nest
høyest verdi på begge sykefraværsmålene (se figur 3 og 4) og kan således ha like stort
potensiale som for eksempel ASD. Likevel vil en slik konklusjon avhenge av videre analyser.
En annen forklaring kan være at det er andre faktorer som påvirker sykefraværet i SD enn de
som er inkludert i våre data. For eksempel kan opplevelsen av organisatorisk rettferdighet
være en viktig forklaringsfaktor.
Selv om kun noen av departementene har signifikante sammenhenger, er det trolig også viktig
for de øvrige departementene å kartlegge dette videre, ettersom mulige sammenhenger kan ha
vært hindret av begrensninger i data. For eksempel vil det kunne være påvirket av at vi har
gitt en fellesverdi per seksjon. Ved større utslag på sykefraværsvariablene, vil dermed
sammenhengene ha økt mulighet for å bli statistisk sikre. Funnene er ikke ubetydelige for de
resterende departementene, men altså mindre tydelige i vårt datamateriale. Et illustrerende
eksempel på dette er den vektede regresjonsanalysen hvor ingen av forklaringsvariablene
hadde signifikant sammenheng med sykefravær på 5%-nivå, noe som illustrerer behovet for
større presisjon i analysene. Vi vil argumentere for at dette skyldes et lavt antall observasjoner
som følge av aggregering og kobling på gruppenivå. Dermed er det rimelig å anta at analyser
på individnivå vil kunne gi sikrere funn. Dette er verdt å bemerke seg i lys av vårt forslag til
et fremtidig forskningsdesign.

5.2   Betydningen av ulike sykefraværsmål
Før vi går over til oppgavens konklusjon, ønsker vi også å diskutere behovet for og
betydningen av å benytte ulike mål for sykefravær i denne typen analyser. Som beskrevet i
teorikapittelet er hensikten med å benytte ulike mål at de kan belyse ulike aspekter ved et
komplekst fenomen. Vi har i våre analyser skilt mellom sykefraværsdager og
sykefraværstilfeller. Vi vil argumentere for at de to utvalgte variablene belyser viktige
variasjoner i sykefraværet som helhet, samtidig som man holder antallet avhengige variabler
begrenset for å gjøre studien mest mulig håndgripelig.
Det alminnelige målet på sykefravær i det offentlige ordskiftet er andelen tapte dagsverk –
gjerne referert til som sykefraværsprosent. Dette målet sier også noe helt grunnleggende om
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kostnadene som er forbundet med sykefraværet. Samtidig vil tallet kunne forskyves i relativt
stor grad av et fåtall lengre fravær. Variabelen sykefraværstilfeller blir ikke påvirket av dette i
like stor grad. Dermed vil dette kunne vise en annen del av sykefraværsbildet og
sammenligninger mellom de to målene vil kunne gi ytterligere informasjon. Et illustrerende
eksempel på dette er funnet om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har
flest sykefraværsdager per ansatt av de undersøkte departementene, men færrest
sykefraværstilfeller. Ved å sammenligne de to målene, får man frem poenget om at KMD
trolig har et større innslag av langvarige sykefravær, som igjen kan forklare hvorfor de er
departementet med flest mistede dagsverk som følge av sykefravær. Vi argumenterer derfor
for at det er viktig å benytte ulike mål når man skal analysere sykefravær.
Når man igjen undersøker arbeidsmiljøets påvirkning på sykefravær er det sentralt å forstå
hva de ulike typene sykefraværsmål sier noe om. Antall sykefraværstilfeller vil si noe om
terskelen for å være borte fra arbeidet i korte perioder. Sykefraværsdagene vil, som nevnt, ha
større utslag som følge av lengre fravær og dermed si noe om hvor raskt arbeidstakere
returnerer til arbeidet etter et sykefravær. Det psykososiale arbeidsmiljøets påvirkning på
sykefravær kan, som i teorien, deles inn i motivasjon eller stress. For fraværstilfeller dreier
dette seg om motivasjonen til å unngå fraværet i det hele tatt. Sykefraværsdagene kan
imidlertid sies å være påvirket av begge delene. Motivasjonen til å komme raskt tilbake på
jobb vil være viktig, samtidig som en stressende helsesituasjon med mulig utbrenthet vil slå
tydeligst ut på lengre fravær (Schaufeli et. al., 2009).
Det at arbeidsmiljøet forklarer mer av sykefraværstilfellene enn sykefraværsdagene kan tyde
på at utfordringer med utbrenthet og stressreaksjoner av en slik type ikke er særlig utpreget i
departementene. Sykefraværstilfellene kan i større grad sies å bli påvirket av de situasjonene
hvor arbeidstaker gjør et valg. Dette er en tolkning våre analyser kan sies å underbygge.
Departementene kan således tenkes å ha mest å tjene på å fremme det Svarva (1991) omtaler
som nærværsfaktorer. Analysene viser også nytten av medarbeiderundersøkelser for å
kartlegge både positive og negative nærværsfaktorer. Dette kan igjen hjelpe departementene
til å forsterke de positive effektene og forhindre at de negative nærværsfaktorene gir utslag
over tid (Nytrø, 1995).
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6   Konklusjon
6.1   Hva var oppgavens problemstilling?
Forskningsrådet avslutter i mai 2016 et tiårig langt program for forskning på sykefravær,
arbeid og helse. En evaluering av programmet påpeker at Norge er et av landene i verden hvor
temaet er best forskningsmessig belyst (Vingård, Isaksson, Svarer, Ørbæk, 2016). Allikevel er
det i liten grad blitt gjort sammenstillinger av den vanligste formen for å måle arbeidsmiljø,
nemlig medarbeiderundersøkelser, og sykefraværsstatistikk. Denne studien har gjort et forsøk
på nettopp dette i de fire departementene Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og
miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
Samferdselsdepartementet. Vi har arbeidet ut fra følgende problemstilling:
I hvilken grad kan arbeidsmiljøet forklare sykefraværet i departementene og hvilke
aspekter ved arbeidsmiljøet har størst påvirkning?
For å styre analysen og operasjonalisere problemstillingen har vi konkretisert den i fire
forskningsspørsmål:
1.   Hvor like/ulike er departementene når det kommer til sykefravær?
2.   Hvor mye av sykefraværet i departementene kan forklares av arbeidsmiljøfaktorer?
3.   Hvilke arbeidsmiljøfaktorer har størst innvirkning på sykefraværet i departementene?
4.   Er det forskjeller med tanke på hvilke arbeidsmiljøfaktorer som påvirker sykefraværet
i de ulike departementene?
Oppgaven har forsøkt å besvare disse forskningsspørsmålene samtidig som de har dannet et
utgangspunkt for en utvidet diskusjon omkring hovedproblemstillingen.

6.2   Vår fremgangsmåte
Vi anså det som interessant å belyse problemstillingen på tvers av flere departementer da det
var mulig å få sammenlignbare data som baserte seg på et relativt stort utvalg. Dermed tok vi
utgangspunkt i Avant, ettersom dette er en standardisert medarbeiderundersøkelse som er
gjennomført i de respektive departementene det gjeldende året. Videre har departementene et
felles system for registrering av sykefravær, som gjør at også disse dataene var
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sammenlignbare. Det er altså sammenstilt data fra to ulike sekundærkilder. Systemene knyttet
til datakildene har medført at vi har måttet gjøre en rekke valg for å koble datasettene korrekt.
Denne prosessen resulterte i et samlet datasett for sykefravær og arbeidsmiljø i de fire
departementene. For å kunne belyse disse ble det utformet en rekke indekser for ulike
aspekter ved arbeidsmiljøet. Disse ble formet av forskningsgjennomgangen og de
spørsmålene som var inkludert i medarbeiderundersøkelsene. Faktorene ble undersøkt opp
mot to ulike sykefraværsmål gjennom regresjonsanalyser. En slik fremgangsmåte gir ikke et
fullstendig svar på hvordan alle aspekter ved arbeidsmiljøet påvirker sykefraværet. Vi har
likevel vurdert fremgangsmåten som hensiktsmessig og vil argumentere for at prosessen har
kartlagt viktige sammenhenger samtidig som den har gitt en merverdi i form av kunnskap om
hvordan slike undersøkelser kan gjøres i fremtiden. Disse presenteres i mer detalj i siste
kapittel.

6.3   Empiriske hovedfunn
På tross av enkelte metodiske begrensninger, som er diskutert i metodekapittelet, vil vi
argumentere for at oppgaven gir verdifull kunnskap om hvilke sammenhenger som finnes
mellom arbeidsmiljø og sykefravær i departementene. Når det gjelder det første
forskningsspørsmålet konkluderer vi med at det i departementene, til tross for vesentlige
likheter i organisasjonsform, finnes betydelige ulikheter hva gjelder sykefravær. Spesielt
kommer denne ulikheten fram i forbindelse med hvor mange tilfeller av sykefravær de ulike
departementene har. Her har Arbeids- og sosialdepartementet vesentlig flere tilfeller enn de
øvrige. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har færrest tilfeller, til tross for at de
også har flest sykefraværsdager. Dette illustrerer variasjonen mellom de ulike departementene
på de to sykefraværsmålene. Mulige årsaker til disse variasjonene er diskutert i kapittel 5,
men våre analyser gir ikke belegg for å konkludere på dette. Dermed er man avhengig av å
gjøre videre undersøkelser for å forklare forskjellen mellom departementene. Imidlertid vil vi
bemerke at selv om forskjellene er betydelige, er departementene relativt like sammenlignet
med variasjonen som finnes i arbeidslivet for øvrig.
Når det gjelder forklaringsevnen til arbeidsmiljøfaktorene vi har inkludert i vår undersøkelse,
konkluderer vi med at de representerer en viktig del av variasjonen i sykefraværet. Blant annet
viser analysen at ved å inkludere arbeidsmiljøfaktorer kan man forklare 3,6 prosentpoeng mer
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av sykefraværsdagene og hele 11,8 prosentpoeng mer av sykefraværstilfellene (tabell 5). De
arbeidsmiljøfaktorene som er inkludert i undersøkelsen kan forklare mye av sykefraværet og
virker dermed avgjørende i sykefraværsarbeidet. I tillegg viser en sammenligning av
medarbeiderundersøkelsen og litteraturen om sykefravær at viktige faktorer er utelatt. Blant
slike utelatte faktorer vil vi fremheve opplevelsen av organisatorisk urettferdighet, aspekter
ved ulike arbeidsoppgaver og hvordan ulike lederstiler kan påvirke sykefraværet (Hackman
& Oldham, 1976; Pate et. al., 2003; Kuoppala et. al., 2008). Dermed vil vi argumentere for at
det er et ytterligere potensiale for å forklare sykefravær gjennom arbeidsmiljøfaktorer.
Våre analyser viser tydelig hvilke arbeidsmiljøfaktorer som har størst innvirkning på
sykefraværet i departementene. Dette er jobbengasjement, sosial støtte fra kolleger og
rollesikkerhet. De to førstnevnte har en positiv innvirkning ved å senke sykefraværet. En
økning i jobbengasjementet med 1 på vår skala, vil kunne eliminere hvert femte tilfelle av
sykefravær (tabell 6). Kilden til engasjementet virker å være noe forskjellig for ulike
funksjoner, noe som har implikasjoner for hvordan departementene bør fremme dette.
Uansett, virker denne arbeidsmiljøfaktoren å være utslagsgivende for terskelen de ansatte har
for å gå på jobb.
Sosial støtte fra kolleger har også en sterk effekt på sykefraværet. Vi har argumentert for at
denne faktoren har en innvirkning på sykefraværet på to ulike måter. For det første kan disse
støttende handlingene å være en positiv nærværsfaktor i seg selv, ved å skape en sosial arena
de ansatte ønsker å være en del av (Roness, 2004). For det andre vil sosial støtte kunne virke
som en buffer mot negative effekter av stress i arbeidet og dermed bidra til at man unngår
sykefravær (Skogstad, 2011).
Både jobbengasjement og sosial støtte viser seg å ha en sterkere forklaringseffekt på tilfellene
av sykefravær enn hva kjønn har. Vi vil argumentere for at dette er et viktig funn ettersom det
illustrerer at arbeidsmiljø har en betydelig effekt på sykefraværet. Dette viser seg altså selv
når vi sammenligner med forklaringsfaktoren kjønn, som har fått stor oppmerksomhet i
sykefraværsforskningen (se for eksempel Kolsøl & Telle, 2011).
Når det gjelder rollesikkerhet viser analysene at en økning i dette vil føre til mer sykefravær.
Vi har argumentert for at denne kontraintuitive sammenhengen skyldes at variabelen fanger
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opp et skille mellom ulike funksjoner i departementene som blir viktigere enn den konkrete
effekten av rollesikkerhet. Dette skillet dreier seg om funksjonenes arbeidsoppgaver som
igjen virker å være knyttet til deres jobbressurser da de funksjonene med mindre avklarte
roller har andre ressurser som veier opp. For eksempel virker de å ha mer frihet i arbeidet.
Med bakgrunn i tidligere forskning, var det også forventet at andre arbeidsmiljøfaktorer skulle
ha en tydeligere innvirkning på sykefraværet, noe vi ikke fant. Av disse vil vi trekke fram
balanse mellom jobb og fritid. Forskningen skulle tilsi at stadig mer flytende grenser mellom
arbeidet og andre aspekter ved livet vil føre til mer sykefravær (Allvin et. al., 2011). Dette
fant vi imidlertid ingen tegn til i våre analyser, noe som ble videre diskutert i lys av en
utredning om organisasjonskultur og sykefravær i departementene (Engebretsen et. al., 2015).
Vi har argumentert for at dette trolig ikke representerer en utfordring for departementene da
ansatte innehar andre ressurser som oppveier for dette. Samtidig påpeker vi muligheten for at
dette kan endre seg, da utviklingen skjer gradvis. Departementene må derfor være bevisst på
denne problemstillingen i fremtiden.
De foregående hovedfunnene har vist at det er enkelte arbeidsmiljøfaktorer som utpeker seg i
de samlede analysene. Regresjonsanalyser for hvert av departementene viste enkelte
forskjeller med tanke på arbeidsmiljøfaktorenes betydning. Disse analysene ble dog basert på
et lite antall observasjoner og vi vil dermed argumentere for at videre analyser bør
gjennomføres før man konkluderer endelig.
Til tross for enkelte variasjoner mellom departementene, vil vi argumentere for at de sentrale
funnene fra denne undersøkelsen sannsynligvis kan overføres til de øvrige departementene.
Andre virksomheter som er av en viss størrelse og har en høy andel kunnskapsarbeidere vil
også trolig påvirkes av de samme arbeidsmiljøfaktorene som departementene. Spesielt gjelder
dette for virksomheter i det statlige tariffområdet. For virksomheter som i mindre grad kan
identifisere seg med en departementskontekst, vil oppgavens siste kapittel være mer
overførbar. Her fremhever vi hvordan bruk av medarbeiderundersøkelser og
sykefraværsstatistikk kan benyttes til å kartlegge lokale forhold og således danne et solid
beslutningsgrunnlag i den enkelte virksomhet når det gjelder sykefravær.
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6.4   Implikasjoner
6.4.1   Teoretiske implikasjoner
Hensikten med oppgaven har ikke vært å teste eksisterende teori ved å styrke eller svekke
den. Vi har heller forsøkt å sammenstille forskningen på sykefravær fra ulike fagdisipliner på
dette komplekse temaet for å illustrere ulike påvirkningseffekter. Her har det også vært viktig
å avdekke retningen av påvirkningen til ulike faktorer. Flere teoretiske modeller er benyttet
for å forklare hvordan disse sammenhengene kan sies å utspille seg. Vår
forskningsgjennomgang har avdekket både helhetlige prosessmodeller (Steers & Rhodes,
1978) og generiske kausale modeller (Bakker & Demerouti, 2007) som på hver sin måte kan
forklare årsaker til sykefravær. Dette viser hvordan komplementerende teoretiske perspektiver
og tradisjoner utfyller hverandre og bidrar til en bedre samlet forståelse av sykefravær.
Et sentralt mål for studiens gjennomgang av forskning har vært å sette forskjellige teorier i et
system som gjør det mulig å anvende dem – også for praktikere. Det er essensielt for
forskning på sykefravær å kunne formidle dette til virksomhetene. På denne måten kan
virksomhetene støtte seg på den omfattende forskningen på sykefravær når de skal utforme
hensiktsmessige tiltak. Dette gjelder både forskning som forklarer hvordan sykefraværet
påvirkes og hva det påvirkes av. Studien har vist viktigheten av å utnytte informasjonen og
dataene man har i organisasjoner ved at vi har funnet et uutnyttet potensial i sykefraværs- og
arbeidsmiljødataene.

6.4.2   Praktiske implikasjoner
For departementenes sykefraværsarbeid
Utgangspunktet for denne studien har vært et ønske om utarbeide et evidensbasert
beslutningsgrunnlag for sykefraværsarbeidet i departementene. Studien har således ikke
prioritert å utforme en tiltaksplan for departementene, men har forsøkt å gi en oversikt over de
delene av arbeidsmiljøet som bør prioriteres når man jobber med sykefravær. Funnene i denne
studien kan imidlertid bygges videre på, for eksempel ved å teste ut tiltak i praksis og
evaluere effekten av dem. I den forbindelse vil det være nyttig å ta utgangspunkt i studien,
som et kunnskapsgrunnlag, når tiltak utformes og når man må prioritere mellom ulike
aspekter ved arbeidsmiljøet.
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Våre funn viser at departementene bør fremme jobbengasjement og sosial støtte fra kolleger.
Studiens analyser baseres på departementene som helhet, noe som tyder på at det finnes
lignende utfordringer på tvers av dem. Følgelig bør man jobbe helhetlig med de nevnte
faktorene. Disse kan oppfattes som trivielle og åpenbare, men det er likevel rimelig å tenke at
de vil kunne påvirkes på ulik måte. Dette underbygges av at det finnes viktige forskjeller
mellom ulike funksjoner innad i departementene (Engebretsen et. al., 2015). En av
forskjellene Engebretsen et. al. (2015) fant var knyttet til nettopp jobbengasjement og sosial
støtte. Jobbengasjementet kunne sies å være ulikt fundert, mens man fant ulike former for
sosial støtte. Vi argumenterer således for at kilden til jobbengasjementet vil kunne være noe
ulik for forskjellige funksjoner i departementene. For noen funksjoner vil det derfor være
hensiktsmessig å støtte videre opp om et faglig engasjement, mens det for andre vil være
nyttig å synliggjøre resultatene av arbeidet. Et viktig poeng blir derfor å ta utgangspunkt i
medarbeidernes ulike behov når man jobber med jobbengasjement og sosial støtte.
Intensjonsavtalen for et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) baseres på et premiss om at de
beste løsningene i sykefraværsarbeidet finnes på de enkelte arbeidsplassene (Regjeringen,
2014b). Som IA-virksomheter er det dermed avgjørende at departementene gjør gode
kartlegginger av sykefraværsproblematikk internt og skaffer seg forståelse for hvordan
sammenhengene utspiller seg på et lokalt plan. Gode systemer for å analysere
medarbeiderundersøkelser i lys av sykefraværet er således et veldig relevant IA-tiltak.
Som Einarsen et. al. (2011) poengterer, vil det naturlig være et visst nivå av sykefravær i alle
virksomheter. Ettersom departementene har et relativt lavt sykefravær, er det rimelig å anta at
den største delen av fraværet skyldes forhold virksomhetene i liten grad kan påvirke. Det
tyder også på at departementene i dag har mange gode og viktige tiltak i sykefraværsarbeidet
som trolig bør videreføres. Allikevel viser våre analyser at arbeidsmiljøfaktorer forklarer en
vesentlig del av dette sykefraværet. Dette tyder på at departementene fremdeles har potensiale
til å redusere sykefraværet, samtidig som det gir en indikasjon på at andre virksomheter med
høyere sykefravær vil kunne få enda mer ut av en slik analyse.
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Implikasjoner for arbeidslivet for øvrig
Vi har i våre analyser benyttet sekundærdata og vil argumentere for at det kan og bør utnyttes
mer aktivt i organisasjoner. Utforming og innsamling av data i form av
medarbeiderundersøkelser er både tids- og kostnadskrevende. Dersom man ikke benytter
medarbeiderundersøkelser på en måte som oppleves hensiktsmessig for de ansatte, kan det
oppleves fånyttes og således ha en negativ innvirkning på nettopp det arbeidsmiljøet man
ønsker å kartlegge (Hoff & Lone, 2014). Det er derfor viktig å investere i grundige analyser
av medarbeiderundersøkelser. Dette innebærer også å gjennomføre analyser med ulike
perspektiver som igjen vil kunne gi nye fortolkninger av dem (Bryman & Bell, 2011). Samme
prinsipp kan også sies å gjelde for sykefraværsdataene. Imidlertid ses disse datakildene etter
vårt syn for sjeldent i sammenheng med hverandre. Dette er en utfordring som gjelder både
for virksomheter og forskning på et mer overordnet nivå (Gamperiene et. al., 2007). Ved å ta i
bruk denne typen sekundærdata og kombinere to ulike datakilder på denne måten vil man ha
bedre forutsetninger for å få et solid beslutningsgrunnlag i sykefraværsarbeidet. På bakgrunn
av dette kan virksomhetene iverksette effektfulle tiltak og dermed redusere sykefraværet. Det
er rimelig å anta at dette igjen vil kunne ha positive ringvirkninger for arbeidsmiljøet og
produktiviteten generelt.
Som nevnt vil ikke bare departementene, men også det øvrige arbeidslivet kunne ha nytte av å
sammenstille disse to datakildene på en bedre måte. Flere forskere fremhever mangelen på
virkemidler i det forebyggende sykefraværsarbeidet og at de samfunnsøkonomiske gevinstene
som er forbundet med selv små reduksjoner i sykefraværet er store (Gamperiene et. al., 2007;
Hem, 2011; NRK, 2014). Denne studiens bruk av data kan således være til inspirasjon for
mange virksomheter på to ulike måter. For det første viser det hvordan man kan kartlegge
sykefraværet og påvirkningsfaktorene som gjør seg gjeldende her på en ny måte. Studien
inspirerer forhåpentligvis også til å ta i bruk de datakilder som eksisterer i virksomhetene på
nye måter og se dem i sammenheng for å kunne utvikle organisasjonen videre. Nye
teknologiske løsninger muliggjør og forenkler slike prosesser. Denne typen utnyttelse av data
vil i fremtiden kunne gjøre virksomheter bedre rustet til å dra fordel av sin viktigste ressurs –
arbeiderne.
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6.5   Videre forskning
Funnene som er gjort i denne studien kan inspirere til videre forskning i flere ulike retninger.
På bakgrunn av våre erfaringer vil vi kort nevne noen av disse mulighetene. Én naturlig vei
videre for forskningen vil være å utvide studiens utvalg til de øvrige departementene for å se i
hvor stor grad funnene er overførbare til disse. Videre ville det vært interessant å
sammenligne departementene med andre virksomheter i andre sektorer og bransjer. Dette for
å undersøke om ulike arbeidsmiljøfaktorer har mer forklaringsverdi i noen bransjer enn i
andre. Vi har argumentert for at det er viktig å kartlegge forhold lokalt. En studie som
sammenligner ulike typer virksomheter vil i større grad kunne underbygge et slikt poeng og
samtidig vise hvilke av faktorene som i større grad er kontekstavhengige.
Utredningen om organisasjonskultur og sykefravær i departementene avdekket forskjeller hva
gjelder kilden til jobbengasjement hos ulike grupperinger innad i departementene
(Engebretsen et. al. 2015). Funnene fra denne oppgaven virker å underbygge dette poenget.
Av den grunn anser vi det som interessant å videre undersøke hvordan jobbengasjement
oppstår hos grupper som står overfor ulike arbeidsforhold. Jobbengasjement utpeker seg som
den viktigste forklaringsfaktoren for sykefravær når det kommer til arbeidsmiljø. Bedre
kunnskap om hva som frembringer dette hos de ulike grupperingene vil gi et bedre
beslutningsgrunnlag for å iverksette effektfulle tiltak i sykefraværsarbeidet.
For forskning på dette temaet er det viktig å merke seg at arbeidslivet stadig er i endring. De
senere årene har mange pekt på en utvikling mot en mer fleksibel arbeidssituasjon hvor
grensene mellom jobb og fritid gradvis forvitrer (se blant andre Allvin et. al., 2011). Dermed
vil det være interessant å undersøke hvordan ulike arbeidsmiljøfaktorer påvirker sykefravær
over tid for å se om det er en tendens til at noen faktorer får en viktigere betydning for
sykefraværet i tiden fremover. Dette kan for eksempel knyttes til at ansatte oftere enn før har
en løsere tilknytning til deres arbeidsgiver (Oldham & Hackman, 2010). Dermed er det
tenkelig at helt andre premisser vil ligge til grunn for hvordan arbeidsmiljø og sykefravær vil
påvirke hverandre i fremtiden. Å følge utviklingen og hvorvidt endringene også gjenspeiles i
hvilke faktorer som påvirker sykefraværet vil være et spennende forskningsområde.
Disse forslagene viser hvordan studien kan inspirere til videre forskning på temaet
arbeidsmiljø og sykefravær. I det følgende kapittelet vil vi i tillegg presentere et helhetlig,
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alternativt forslag til hvordan man kan undersøke de konkrete sammenhengene mellom
medarbeiderundersøkelser og sykefraværsdata på en bedre måte i fremtidig forskning.
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7   Forslag til nytt analysedesign
7.1   Formålet med et alternativt analysedesign
Vi har i våre analyser benyttet sekundærdata. Ved å sammenstille to datakilder har vi funnet
sammenhenger som disse hver for seg ikke ville kunne avdekket. Dette har resultert i ny
kunnskap om årsaker til sykefravær i departementene uten at respondentene har vært nødt til å
gjennomføre nye ressurskrevende undersøkelser. Innenfor oppgavens rammer ville det neppe
vært mulig å oppnå et representativt utvalg for de fire store virksomhetene uten å bruke
sekundærdata. Dette viser hvor verdifullt det er for virksomheter å benytte allerede
eksisterende data.
Imidlertid er det en del begrensninger knyttet til det å sammenstille datakilder som i
utgangspunktet ikke er lagt opp til å kombineres (se delkapittel 3.9). I dette kapittelet vil vi
derfor presentere noen forslag til hvordan man kunne lagt opp en mer ideell studie for å
belyse dette temaet. Forslagene er basert på vår forskningsgjennomgang og erfaringer fra
arbeidet med denne oppgaven. Vi håper med dette å inspirere departementene i sitt videre
arbeid, men også andre virksomheter som ønsker å bedre sitt beslutningsgrunnlag i
sykefraværsarbeidet.
Dette kapittelet er tredelt. I den første delen vil vi beskrive våre forslag til endringer i
medarbeiderundersøkelsen. Vi presenterer både forslag til nye faktorer som bør inkluderes og
spørsmål som vil bedre presisjonen i målene. Ved å måle alle de faktorene som forskningen
har fremhevet som viktige for å forklare sykefraværet når det kommer til arbeidsmiljø, vil
man få et bedre og mer nyansert bilde av hvordan ulike aspekter ved arbeidsmiljøet kan ha en
innvirkning. Vi forventer også å kunne forklare en større del av sykefraværet hvis man
implementerer disse endringene.
Den andre delen av kapittelet dreier seg om mål på sykefravær. Vi har tidligere i oppgaven
beskrevet fordelene ved å benytte ulike mål som også er illustrert gjennom vår bruk av
målene sykefraværstilfeller og sykefraværsdager. Avhengig av analysenes hensikt vil
forskjellige sykefraværsmål være aktuelle å bruke. I denne delen presenteres derfor forslag til
andre mål på sykefravær. Disse gjør at man vil kunne kartlegge andre viktige aspekter ved
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sykefraværsmønsteret og således forstå mer om årsakene til sykefravær og hvilke tiltak som
vil ha effekt.
I den tredje delen av dette avsluttende kapittelet vil vi presentere en ideell kobling av
medarbeiderundersøkelser og sykefraværsstatistikk. Dette dreier seg om å kunne koble på
individnivå. Fordelen med å gjøre dette er at man øker presisjonen i analysene betraktelig og
dens forklaringsevne er ventet å øke. Dette vil utdypes og konkretiseres i denne avsluttende
delen. Vi vil også trekke frem sentrale utfordringer knyttet til personvern og praktiske hensyn
som må ivaretas i en slik sammenheng.

7.2   Forslag til forbedringer av Avant
Når vi i det følgende presenterer forslag til endringer i medarbeiderundersøkelsen Avant, er
dette knyttet til at vi i vår forskningsgjennomgang har identifisert faktorer som er viktige for
sykefraværet og som ikke blir belyst i tilstrekkelig grad i denne undersøkelsen. Avant har som
utgangspunkt å kartlegge arbeidsmiljøet mer generelt enn de konkrete faktorene som påvirker
sykefravær. Dette delkapittelet er således ikke en kritikk av medarbeiderundersøkelsen Avant,
men en gjennomgang av hvilke endringer som kan gjøres dersom man ønsker å gjennomføre
mer dyptgående analyser av sykefravær. Ved å kunne inkludere fenomener som mer presist
har innvirkning på sykefravær, vil undersøkelsen også potensielt kunne bli mer attraktiv også
for virksomheter som i dag ikke benytter den.
Det er også viktig å påpeke at selv om gjennomgangen tar utgangspunkt i Avant, er den ikke
nødvendigvis knyttet kun til denne konkrete undersøkelsen og forbedringer av denne, men vil
også kunne gi inspirasjon til andre medarbeiderundersøkelser. Det vil altså være nyttig for
andre virksomheter og forskere som ønsker å belyse sammenhenger mellom arbeidsmiljø og
sykefravær å ha en oversikt over hva som bør inkluderes i en slik undersøkelse.
Faktorene som fremheves under, er tiltenkt å belyse aspekter ved arbeidsmiljøet som
forskningen har vist at har innvirkning på sykefravær. For disse faktorene vil imidlertid
sykefravær være kun én av flere konsekvenser. Dersom man iverksetter tiltak basert på dette
vil virksomhetene også kunne oppleve medarbeidere som er generelt mer fornøyde med
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arbeidssituasjonen og motiverte. Dette vil igjen kunne øke produktiviteten og nyskapingen,
samt redusere turnover (Brøgger & Salomon, 2013).

7.2.1   Hvilke faktorer var tilstrekkelig dekket?
Flere av faktorene vi ønsket å undersøke på bakgrunn av forskningsgjennomgangen, vurderer
vi som godt dekket i medarbeiderundersøkelsen slik den foreligger i dag. Dette inkluderer de
viktige faktorene jobbengasjement og sosial støtte fra kolleger. I tillegg vil vi si at balanse
mellom jobb og fritid og muligheter for kompetanseutvikling var godt målt. Med dette mener
vi at spørsmålene som inngår i indeksene ligger tett opp mot begrepsformuleringene fra
forskningsgjennomgangen. For disse faktorene henviser vi derfor til vedlegg 1 og
formuleringene slik de fremgår der.

7.2.2   Hvilke faktorer hadde upresise formuleringer eller andre mangler?
Vi har i denne oppgaven argumentert for at rollesikkerhet, slik det er kartlagt, fanger opp et
annet skille enn det som var utgangspunktet for at faktoren ble inkludert. Til tross for at
spørsmålene ligger tett opp mot begrepet slik det er definert i forskningen, tolker vi det dithen
at det er behov for å kontrollere for et skille mellom ulike funksjoner i departementene. Altså
bør man vurdere å inkludere spørsmål som viser hvorvidt de ansatte er tilknyttet
administrative og merkantile funksjoner eller funksjoner som er tettere på policyutviklingen.
Dette vil potensielt kunne fanges opp ved å inkludere indikatorer som beskriver
arbeidsoppgaver, som vi vil gå inn på i neste delkapittel. Analyser med slike indikatorer vil
kunne si noe om hvorvidt våre tolkninger er holdbare.
Indeksen for autonomi er blitt problematisert tidligere i oppgaven. Særlig to poeng har vært
sentrale her. For det første virker alle de aktuelle spørsmålene å være knyttet til den nærmeste
lederen. Selv om ledere vil ha en viktig innvirkning på graden av beslutningsfrihet for en
medarbeider, er det ikke utelukkende knyttet til dette. For eksempel er et utsagn
respondentene skal ta stilling til ”min leder involverer meg i relevante beslutninger”. Hvorvidt
lederen involverer en medarbeider vil kunne si noe om deres autonomi, men det adresserer
ikke kjernen av begrepet. Et utsagn som dessverre var valgfritt og dermed ikke kunne
benyttes i vår analyse var ”jeg har tilstrekkelig beslutningsfrihet i arbeidet mitt”. Denne typen
spørsmål ville etter vårt syn kunne ha hevet presisjonen til indeksen. Andre elementer som
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bør kunne inkluderes i en slik indeks er spørsmål knyttet til hvorvidt medarbeideren selv kan
bestemme tidsrommet for arbeidet og hvordan oppgavene løses.
Våre analyser viste at indeksene autonomi og sosial støtte fra leder var såpass sterkt korrelert
at spørsmålene for de to indeksene dekket et overlappende fenomen. Dette skyldes, som vi har
vært inne på, vektleggingen av lederen i spørsmålene om medarbeidernes autonomi. For å
benytte denne indeksen hensiktsmessig er man altså avhengig av at spørsmålene som søker å
kartlegge autonomi ikke knytter seg så direkte til lederen. Da vil man igjen kunne skille
mellom ulike former for støtte fra lederen som House (1981) deler inn i. Vi argumenterer altså
for at spørsmålene for sosial støtte fra leder er tilstrekkelige for å forstå påvirkningen på
sykefravær såfremt autonomi skilles tydelig ut.
Faktoren tilbakemelding fra arbeidet er ikke tilstrekkelig dekket i Avant til at vi kunne
inkludere denne i vår undersøkelse. Spørsmålene ”min leder gir meg konstruktive
tilbakemeldinger på hvordan jeg utfører mitt arbeid” og ”jeg har den informasjonen som
trengs for å kunne utføre jobben på en god måte” kan sies å dekke aspekter ved dette.
Imidlertid handler denne typen tilbakemeldinger, slik det er referert til i
forskningsgjennomgangen, om hvorvidt arbeidet viser om arbeidsinnsatsen har vært effektiv
(Hackman & Oldham, 1976). En mer presis formulering knyttet til selve effektiviteten av
arbeidet kunne således avdekket en større del av arbeidsmiljøets påvirkning på sykefraværet
(Fried & Ferris, 1987).

7.2.3   Hvilke faktorer var ikke inkludert?
I tillegg til de øvrige faktorene som er beskrevet over har vår forskningsgjennomgang
avdekket sentrale faktorer som påvirker sykefravær, men som ikke er dekket i Avant. I det
følgende vil vi fremheve de som for oss fremstår som mest avgjørende.

Organisatorisk rettferdighet
Vi vil argumentere for at aspekter knyttet til de ansattes opplevelse av organisatorisk
rettferdighet i større grad bør inkluderes i medarbeiderundersøkelser. Som nevnt vil
arbeidstakere sammenligne seg selv med andre, både innad og utenfor virksomheten. Dette
gjøres på ulike plan, men særlig med tanke på fordelingen av finansielle goder, hvordan
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beslutninger fattes i virksomheten og hvordan ledelsen snakker med og forholder seg til de
ansatte (Pate et. al., 2003; Eikeland, 2009). Dersom medarbeidere opplever urettferdighet i
slike prosesser og relasjoner, vil en av flere konsekvenser kunne være økt sykefravær
(Adams, 1965; Bingham, 2008).
Vårt inntrykk er at organisatorisk rettferdighet i liten grad er sett i sammenheng med
sykefravær i norsk forskning. En årsak til dette kan være norske arbeidslivstradisjoner som er
preget av liten grad av ulikhet og vesentlig grad av medbestemmelse (Eikeland, 2009). Slike
arbeidslivstradisjoner kan ha ført til mindre oppmerksomhet på organisatorisk rettferdighet.
Vi vil likevel argumentere for at dette er et aspekt ved sykefraværsfenomenet man ikke kan se
bort ifra. I norsk arbeidsliv kan det sies å være en større forventning om nettopp likhet og
medbestemmelse. Således vil avvik fra dette kunne oppleves urettferdig og dermed kunne
medføre sykefravær (Pate et. al., 2003; Bingham, 2008).
Vi mener derfor at spørsmål om organisatorisk rettferdighet bør inkluderes i
medarbeiderundersøkelser. Konkrete spørsmål bør formuleres slik at de passer med
virksomhetens kontekst, men vi foreslår følgende spørsmål som inspirasjon:
-‐‑   Jeg opplever fordelingen av ressurser i min enhet som rimelig med tanke på den
enkeltes arbeidsinnsats.
-‐‑   Jeg opplever mitt lønnsnivå som rettferdig sammenlignet med andre i virksomheten.
-‐‑   Jeg opplever at min arbeidsinnsats blir verdsatt på lik linje som andres i
virksomheten.
-‐‑   Jeg opplever at min leder gir meg en tilstrekkelig mengde støtte sammenlignet med de
andre medarbeiderne i enheten.
-‐‑   Jeg opplever at min leder generelt tar velbegrunnede beslutninger som baserer seg på
gode prosesser.
I tillegg vil virksomheter kunne ha nytte av å inkludere spørsmål som er knyttet til innsatsbelønning ubalanse. Her er vurderingen ikke knyttet til en sammenligning med andre ansatte,
men en sammenligning av den arbeidsinnsatsen som legges ned og det opplevde utbyttet av
denne (Siegrist, 1996). Enkelte elementer som er plassert under kategorien ”min utvikling” og
”min nærmeste leder” i Avant kan tolkes som å passe inn under denne teorien. Men disse er

84

mer indirekte og fremhever ikke like eksplisitt den grunnleggende sammenhengen i modellen
(Siegrist, 1996). Av den grunn kan det være interessant å inkludere et spørsmål som dette:
-‐‑   Jeg opplever mitt lønnsnivå som rimelig gitt de kravene jeg møter i arbeidet.

Arbeidsoppgaver
Det er flere aspekter ved arbeidssituasjonen eller arbeidsoppgavene til de ulike ansatte som
vil være nyttig å kartlegge i en medarbeiderundersøkelse når man skal analysere sykefravær.
Humphrey et. al. (2007) gjennomførte en omfattende meta-analyse på jobbutforming som
viste at kjerneaspekter ved Hackman og Oldhams (1976) jobbkarakteristikkmodell fremdeles
var viktige motivasjonsfaktorer. Viktige deler av denne opprinnelige modellen var nettopp
knyttet til arbeidsoppgavene.
For å øke ansattes motivasjon er variasjon i arbeidshverdagen fremhevet som en sentral
faktor. Dette knyttet Hackman og Oldham (1976) til ferdighetene og hvorvidt man fikk
utnyttet ulike typer ferdigheter i arbeidet og variert mellom dem. Hvorvidt rollene krever
allsidighet og fleksibilitet vil være aspekter som bør kartlegges i spørsmål om dette. Helt
konkret kan man være mer eksplisitt i et utsagn respondentene skal si seg enige i, som for
eksempel ”min arbeidshverdag krever at jeg besitter mange ulike type egenskaper”.
Oppgavens identitet er et begrep som sier noe om hvorvidt man ser tydelige resultater av
arbeidet sitt (Hackman & Oldham, 1976). Det å se hvordan ens eget arbeid gir resultater for
virksomhetens overordnede formål er altså viktig. Dermed bør det inkluderes spørsmål knyttet
til hvorvidt medarbeiderne opplever at arbeidet deres bidrar til den enkelte enhets
måloppnåelse. Det vil også være aktuelt med spørsmål om hvor tydelig oppgavene bidrar til
virksomhetens måloppnåelse.
En annen viktig motivasjonsfaktor er oppgavenes betydning for andre. Her er det snakk om en
substansiell innvirkning på andre personers liv eller arbeid (Hackman & Oldham, 1976).
Denne faktoren kan kartlegges igjennom spørsmål som retter seg mot hvorvidt man opplever
at arbeidsoppgavene har en stor innvirkning på personer som virksomheten retter seg mot,
eller på medarbeidere i samme eller andre enheter i virksomheten.
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Lederstil
I Avant er en rekke spørsmål rettet mot hvordan medarbeiderne oppfatter sin leder. Imidlertid
virker ingen av disse å direkte adresse lederstilen slik som beskrevet i teorien. Det kan sies at
enkelte av spørsmålene, som for eksempel ”min leder støtter meg når jeg trenger det”, vil
kunne kartlegge nyanser ved en omsorgsfull lederstil. Vi vil argumentere for at det er et behov
for mer nyanserte spørsmål for å undersøke hvorvidt det er en sammenheng mellom ulike
lederstiler og sykefravær. Dette skyldes at få ledere enkelt kan kategoriseres i en idealtype av
en lederstil, som for eksempel relasjonsorientert. Her vil ulike beskrivelser av ledere hvor
respondentene velger det alternativet som ligner mest på sin leder kunne være nyttige.
Utforming av spørsmål i denne forbindelse krever erfaring med å utforme spørreskjemaer,
kunnskap om lokale forhold og en prosess med grundig utprøving av spørsmålet. Vi kan se
for oss at man kan ta utgangpunkt i å beskrive påstander som illustrerer et skille mellom ulike
lederstiler, for eksempel oppgaveorientert, relasjonsorientert eller situasjonsbestemt. Et
eksempel på slike beskrivelser vil kunne være de følgende:
-   Leder A prioriterer å organisere arbeidsoppgavene på en mest mulig effektiv måte slik
at enheten realiserer sine mål.
-   Leder B er tett involvert i medarbeidernes arbeidsoppgaver og vier sine medarbeidere
den oppmerksomheten de trenger.
-   Leder C tilpasser sin fremtoning etter ulike medarbeideres behov.
Leder A vil i dette eksempelet gi en indikasjon på en leder som er mer oppgaveorientert, leder
B minner mer om en relasjonsorientert lederstil, mens leder C igjen kan forstås som en
situasjonsbestemt leder. Her vil respondentene måtte velge den beskrivelsen som passer sin
leder best. En slik teknikk får bedre fram nyansene i ulike lederstiler, men er helt avhengig av
å være svært godt balansert slik at ikke et av alternativene fremstår mer gunstig enn de andre.
Slik vil man kunne avdekke hvilken lederstil som best betegner de ulike lederne. Dette vil
man igjen kunne se i sammenheng med medarbeidernes sykefravær og hvorvidt en type stil er
assosiert med mer sykefravær. Hvis så er tilfellet, vil man igjen kunne iverksette
hensiktsmessige tiltak for å motvirke en slik effekt.
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7.3   Forslag til andre sykefraværsmål
Når det gjelder sykefraværsanalyser kan målene som ble benyttet i denne oppgaven være
nyttige som inspirasjon. Sykefraværsstatistikken som rapporteres til NAV inkluderer også en
rekke andre muligheter som kan være interessante å benytte i en slik undersøkelse. Her skilles
det mellom ulike lengder på fraværet samt hvorvidt det er egenmeldt og legemeldt. Dette
muliggjør enda mer presise analyser på ulike aspekter ved sykefravær. Mastekaasa (2015)
sammenligner korttidsfravær med langtidsfravær når det gjelder demografiske variabler.
Viktige forklaringsfaktorer som blant annet kjønn og alder har tydelig innvirkning på
langtidsfraværet i følge forskningen, men Mastekaasa (2015) viser at de gjennomgående har
svakere sammenhenger hva gjelder korttidsfraværet. Dermed vil andre faktorer, som blant
annet arbeidsmiljø, kunne ha sterkere sammenhenger med slike kortere fravær. Når
virksomheter eller forskere skal studere sykefravær og hvordan det henger sammen med
arbeidsmiljø, vil kortere sykefravær kunne vise større variasjon enn hva tilfellet er for
langtidsfravær. Dette støttes også av funnene i denne oppgaven, hvor sykefraværstilfeller i
større grad kunne forklares av arbeidsmiljø.
De første 16 dagene av et sykefravær er det arbeidsgiver som betaler sykepengene (Einarsen
et. al., 2011). Dermed kan virksomheter sies å ha et større incentiv til å redusere denne delen
av fraværet, noe som også er tankegangen bak en slik arbeidsgiverperiode. En mulighet for
videre forskning og analyser av sykefravær er dermed å undersøke kun den delen av fraværet
som har en varighet på 16 dager og mindre. Ved å fokusere på det sykefraværet som
finansieres av arbeidsgiver, vil virksomheter kunne se fordelene ved tiltak som knyttes til
arbeidsmiljøet og hvordan disse direkte påvirker bunnlinja. Forfatterne av denne oppgaven vil
riktignok påpeke at sykefravær vil innebære et tap utover det rent økonomiske, da man mister
en av innsatsfaktorene som skal sørge for virksomhetens måloppnåelse. I tillegg til de direkte
økonomiske gevinstene av redusere sykefraværet, vil det altså være viktig å huske på mulige
produktivitetsgevinster og andre positive ringvirkninger i denne sammenhengen.
En annen interessant mulighet som utpeker seg i sykefraværsstatistikken er å kunne skille
mellom egenmeldt og legemeldt sykefravær. Retten til egenmeldinger er en del av IA-avtalen
som det i liten grad er undersøkt konsekvensene av (Lien, 2013). Som vi i denne oppgaven
påpeker vil sykefraværet påvirkes av terskelen de ansatte har for å komme på jobb kontra å bli
hjemme. På den ene siden kan man tenke seg at terskelen for å dra til legen vil være større enn
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å levere en egenmelding. Et slikt resonnement vil tyde på at egenmeldt fravær har større
sammenheng med arbeidsmiljø. På den annen side kan det tenkes at bruken av egenmeldinger
fører til en ansvarliggjøring av den enkelte medarbeider. Her kan det tenkes at terskelen for å
for komme på jobb økes ettersom arbeidstaker ikke kan ”skylde på” legen for å være borte fra
jobb. Dette skillet vil altså være interessant for forskningen og virksomheter å undersøke
videre.
Hvilke mål som vil være hensiktsmessige å benytte i analyser av sykefravær, vil i stor grad
avhenge av undersøkelsens formål og må således vurderes i den enkelte situasjonen. Vi vil
trekke frem følgende mål på sykefravær som interessante muligheter for videre forskning på
fenomenet og virksomheters kartlegging av det:
-   Andel sykefraværstilfeller
-   Andel sykefraværsdager
-   Skille mellom langtids- (over 16 dager) og korttidsfravær (inntil 16 dager).
-   Skille mellom egenmeldt og legemeldt sykefravær

7.4   Forslag til forbedringer i bruken av data
Som beskrevet i de foregående kapitlene har vi gjort betydelige funn for hvordan
arbeidsmiljøet påvirker sykefraværet i departementene. En sentral utfordring igjennom hele
studien har imidlertid vært at vi ikke har hatt mulighet til å koble dataene på individnivå.
Dette har ført til at alle målene har måttet aggregeres opp på seksjonsnivå og den reelle
variasjonen mellom ansatte innad i de enkelte seksjonene har gått tapt. Ideelt sett burde denne
typen analyser ta utgangspunkt i individnivå. Med dette mener vi at det den enkelte svarer på
medarbeiderundersøkelsen direkte kobles til denne personens sykefraværsdata. En slik
kobling medfører riktignok en del utfordringer som vi vil gå inn på litt senere, men først
ønsker vi å løfte frem fordelene ved å kunne gjøre dette. Data som gjenspeiler de enkelte
medarbeiderne og deres variasjoner vil øke antall observasjonsenheter betraktelig. Dette vil
kunne gi tydeligere og mer presise funn. Videre er det også rimelig å anta at forklaringsevnen
til de ulike arbeidsmiljøfaktorene vil øke.
Bakgrunnsvariablene som allerede er inkludert i medarbeiderundersøkelsen har potensiale til
å bli bedre utnyttet ved å gjøre den overnevnte koblingen på individnivå. Vi inkluderte både
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kjønn og alder som variabler i våre analyser. Dette var begrunnet med at forskning har
fremhevet disse som de viktigste demografiske variablene som påvirker sykefravær. Til tross
for at sykefraværsdataene skilte ut kjønn, var det ikke mulig å koble dette direkte med
medarbeiderundersøkelsen ettersom rapportene bestod av aggregerte verdier for de enkelte
seksjonene. Dersom det hadde vært mulig å unngå dette, ville vi kunne skilt ut kjønn enda
tydeligere som en kontrollvariabel. Den andre variabelen, alder, har en kompleks
sammenheng med sykefravær. Det er dermed behov for å isolere de ulike aldersgruppene i
tråd med de ulike kategoriene i Avant for å undersøke denne sammenhengen på en god måte.
Særlig vil betydningen av ulike livsfaser ville være interessant å undersøke i
sykefraværssammenheng.
Spørsmål vedrørende utdanningsnivå, ansiennitet og andre bakgrunnsvariabler var ikke
benyttet av alle departementene som deltok i studien. Dette gjorde at vi ikke inkluderte disse i
våre analyser. Ved å koble dataene på individnivå vil man kunne inkludere alle
bakgrunnsvariabler og potensielt avdekke effekten av eventuelle bakenforliggende
sammenhenger. En annen utfordring for presisjonen til analysene er en potensiell skjevhet
hvor medarbeidere med høyt sykefravær ikke svarer på undersøkelsen, nettopp fordi de er
borte fra jobb. Kobling på individnivå gjør det mulig å undersøke hvorvidt dette er en reell
utfordring.

7.4.1   Utfordringer knyttet til kobling på individnivå
Når vi nå beskriver mulighetene med å inkludere en rekke ulike bakgrunnsvariabler samt å
sammenslå besvarelser fra medarbeiderundersøkelser med sykefraværsdata, er det en rekke
hensyn som er viktig å ivareta. Dette gjelder ivaretakelsen av personvernet til medarbeiderne
for begge typene av data. Når det gjelder sykefraværsdata så er dette et sensitivt tema, og må
behandles varsomt. Medarbeiderne har krav på at sensitive personopplysninger som
helseforhold ikke skal behandles med mindre et av vilkårene i personopplysningsloven § 9 er
oppfylt. Dataene fra medarbeiderundersøkelser bør også være underlagt anonymitet (Nordrik,
2012). Hva gjelder Avant er det presisert at det ikke skal utarbeides rapporter for enheter med
mindre enn 5 besvarelser (Difi, 2015a). Dette medfører også begrensninger for dataene.
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For å ivareta disse etiske og juridiske aspektene påpeker Nordrik (2012) at en tredjepart bør
behandle og ha eierskapet til rådataene. Dette er noe som i dag praktiseres da Rambøll både er
databehandler og dataeier for medarbeiderundersøkelsen Avant. Fordelen med eksterne
databehandlere og eiere er at virksomhetsledelsen ikke vil ha tilgang til rådata og kan da
heller ikke identifisere enkeltpersoner.
Formålet med dette kapitlet og denne oppgaven er ikke å komme med en teknisk presis eller
juridisk forklaring på hvordan man kan koble disse to datasettene på en forsvarlig måte.
Forfatterne har heller ikke forutsetninger på bakgrunn av denne oppgaven til å gjøre noe slikt.
For oppgavens del handler det snarere om å frembringe gode analyser på bakgrunn av dataene
som eksisterer i virksomhetene. Imidlertid vil vi presentere en grov skisse som kan danne et
utgangspunkt for gjennomføring av dette:
I forkant av koblingen er det nødvendig å avidentifisere begge datasett ved å erstatte
direkte personidentifiserende personopplysninger med en kode som vanskelig kan
spores tilbake til personen (Oslo universitetssykehus, 2012). En adskilt kodebok må
altså opprettes for å gi de ulike personene en unik kode. Denne koden kan så benyttes
for å knytte datasettene sammen før en endelig anonymisering gjøres. Hele denne
koblingen av datasett forutsetter at medarbeiderundersøkelsene inkluderer et samtykke
til at dataene kan benyttes på en slik måte.
Vi har i delkapittel 3.3 beskrevet det som har vært en omfattende prosess med å få
sammenlignbare data fra to ulike kilder. Det var nødvendig å kode manuelt, slå sammen flere
seksjoner og utelate andre. Vi har i denne studien lykkes med å kombinere to datakilder til ett
samlet datasett og dermed fått gjennomført analyser som har gitt interessante funn. Dette har
imidlertid berodd på en ressurskrevende prosess. Det vil være lite effektivt for virksomhetene
å gjennomføre dette på en jevnlig basis. Dermed er det behov for å utvikle et system som
bedre legger til rette for en slik kobling av datasettene og da fortrinnsvis på individnivå.

7.5   Avsluttende refleksjoner
Det er verdt å merke seg at kvantitative undersøkelser ikke kan kartlegge alle aspekter ved et
arbeidsmiljø (Nordrik, 2012). Man er avhengig av å gjøre undersøkelser med ulike
90

perspektiver og med forskjellige metoder for å få en god forståelse av situasjonen.
Kjennskapen virksomhetene selv har til sin organisasjon og konteksten er uvurderlig når man
skal tolke resultater og vurdere hvilke tiltak som er hensiktsmessige å gjennomføre.
Metodetriangulering, slik som er benyttet i denne oppgaven, vil være viktig i en slik
sammenheng. Kvalitative undersøkelser, som Prosjektforumsrapporten, vil kunne benyttes
slik det er gjort her til å styre og tolke kvantitative undersøkelser. Man kan også gjennomføre
medarbeiderundersøkelser og deretter følge opp disse i dialogkonferanser eller ved andre
former for involvering (Nordrik, 2012). Slike kombinasjoner av undersøkelser mener vi vil gi
et mer komplett bilde av sykefraværets kompleksitet.
Vi vil avslutningsvis fremheve noen refleksjoner vi har gjort oss i løpet av arbeidet med
denne oppgaven. Flere av poengene har i dette kapittelet omhandlet det å gjøre endringer i
både datakilder og systemer som gir grunnlag for bedre sykefraværsanalyser. Det er viktig å
påpeke at endringene i seg selv ikke er målet med disse forslagene. Snarere er målet å kunne
forbedre forhold ved arbeidsmiljøet i virksomhetene som påvirker sykefraværet. De dataene
som allerede foreligger i departementene har gjort oss i stand til å avdekke viktige
sammenhenger mellom arbeidsmiljø og sykefravær. Dette er gjort gjennom en kombinasjon
av to ulike datakilder som har gitt en større verdi enn hva de ville hatt hver for seg. Et
forskningsdesign vil sjelden være perfekt. Imidlertid har denne studien vist at det er et stort
potensiale i data som allerede foreligger i departementene. Både våre funn og forslaget til nytt
analysedesign vil således bidra til et solid beslutningsgrunnlag for videre sykefraværarbeid i
departementene.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Utvalgte utsagn fra Avant-spørreskjema
Tabellen fremstiller indikatorene som er benyttet til å lage indekser for de ulike faktorene.
Indikatorene er utsagn som respondentene er bedt om å rangere fra på en fempunkts skala fra
1 – helt uenig til 5 – helt enig. De utvalgte indikatorene er fremhevet med fet skrift.
Cronbachs alpha for hele indikatorsettet i parentes.

Faktor
Autonomi
(0,792)

Utsagn
Min leder gir meg handlingsrom til å løse oppgavene mine
på en god måte
Min leder involverer meg i relevante beslutninger
Jeg har vanligvis tid til å utføre min arbeidsoppgaver med

Balanse mellom jobb og
fritid
(0,798)

god kvalitet
Jeg har vanligvis en passende balanse mellom arbeidsliv og
familie/fritid
Min arbeidssituasjon fører sjelden til at jeg bekymrer meg for
min helse
Jobben min er så interessant at den i seg selv er motiverende
Jeg er alt i alt godt tilfreds med jobben min

Jobbengasjement
(0,826)

Jeg er villig til å gjøre en ekstra innsats ved behov
Samfunnsoppdraget til min virksomhet motiverer meg
Jeg er stolt over å være ansatt i min virksomhet
Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år
Jeg kan anbefale andre å søke jobb i min virksomhet
Jeg får benyttet min kompetanse (kunnskap, ferdigheter og
holdninger) gjennom mine arbeidsoppgaver

Kompetanseutvikling

Jeg opplever å bli faglig utfordret gjennom arbeidet mitt

(0,787)

Min virksomhet tilrettelegger for læring i jobben (mulighet for
nye oppg, ansvar og roller)
Jeg tar ansvar for egen utvikling gjennom å tilegne meg ny
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kunnskap og søke nye utfordringer
Jeg vet hva som forventes av meg i jobben min
Jeg får det jeg trenger av opplæring og veiledning for å løse
mine arbeidsoppgaver

Rollesikkerhet

Jeg har den informasjonen som trengs for å kunne utføre jobben

(0,822)

på en god måte
I min enhet er det klart hvem som har ansvar for de ulike
oppgavene
I min enhet hjelper og støtter vi hverandre
I min enhet anerkjenner vi hverandre arbeid og kompetanse

Sosial støtte fra kolleger

I min enhet tar vi et felles ansvar for at vi som gruppe når våre

(0,914)

mål
I min enhet har vi en dialog der jeg trygt kan gi uttrykk for min
meninger
Min leder støtter meg når jeg trenger det

Sosial støtte fra leder
(0,876)

Min leder sørger for god fordeling av arbeidsoppgavene
Min leder gir meg konstruktive tilbakemeldinger på hvordan jeg
utfører mitt arbeid
Min leder tar tak i problemer

Vedlegg 2: Respondenter i Avant
Alder

Kjønnsfordeling
4	
  % 7	
  %

Under	
  30	
  år

9	
  %
41	
  %
59	
  %

Menn
Kvinner

30-‐‑39	
  år
25	
  %

24	
  %

40-‐‑49	
  år
50-‐‑59	
  år

31	
  %

60-‐‑64	
  år
65	
  år	
  eller	
   mer
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Vedlegg 3: Spredningsplott for avhengige variabler
DAGPRO: Sykefraværsdager. Prosent.
TILPRO: Sykefraværstilfeller. Prosent.
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Vedlegg 4: Gjennomsnittsverdier per departement for
variablene i samlet datasett
Departement
N
Andel menn
Aldersgjennomsnitt
Sykefraværsdager. Prosent.
Sykefraværstilfeller. Prosent.
Gruppestørrelse
Rollesikkerhet
Muligheter for
kompetanseutvikling
Jobbengasjement
Balanse mellom jobb og fritid
Sosial støtte fra kolleger
Sosial støtte fra leder
Autonomi

ASD
21
37,27
3,22
3,80
1,15
9,11
8,04

KLD
20
42,36
3,14
3,68
0,96
11,56
7,96

KMD
43
41,58
3,28
4,33
0,87
9,74
7,92

SD
13
47,83
3,03
3,85
0,97
13,62
7,79

7,65

7,96

7,98

7,93

7,64
7,59
8,05
7,59
7,85

7,84
7,57
8,30
8,07
8,26

8,01
7,69
7,89
7,64
8,10

8,07
7,24
8,01
7,58
8,04
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Vedlegg 5: Regresjonsanalyse for de ulike departementene
Avhengig variabel: Tilfeller av sykefravær. Prosent.
	
  
Forklaringsvariabler
Arbeids- og sosialdepartementet
(Konstant)
Kjønn (andel menn)
Alder
Gruppestørrelse
Rollesikkerhet
Mulighet for kompetanseutvikling
Jobbengasjement
Balanse mellom jobb og fritid
Sosial støtte fra kolleger
Autonomi
Klima- og miljødepartementet
(Konstant)
Kjønn (andel menn)
Alder
Gruppestørrelse
Rollesikkerhet
Mulighet for kompetanseutvikling
Jobbengasjement
Balanse mellom jobb og fritid
Sosial støtte fra kolleger
Autonomi
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
(Konstant)
Kjønn (andel menn)
Alder
Gruppestørrelse
Rollesikkerhet
Mulighet for kompetanseutvikling
Jobbengasjement
Balanse mellom jobb og fritid
Sosial støtte fra kolleger
Autonomi
Samferdselsdepartementet
(Konstant)
Kjønn (andel menn)
Alder
Gruppestørrelse
Rollesikkerhet
Mulighet for kompetanseutvikling
Jobbengasjement
Balanse mellom jobb og fritid
Sosial støtte fra kolleger
Autonomi

Regresjonskoeffisienter
B
Beta

	
  

4,226
-0,006
-0,418
-0,015
-0,159
0,438
-0,808
0,263
-0,032
0,128
-2,27
0,005
0,127
0,033
0,069
0,169
-0,339
0,320
-0,041
0,114

0,551
-0,013
0,107
0,012
0,075
0,177
-0,006
-0,117
-0,240
0,152
-1,188
-0,025
0,171
0,001
0,102
0,629
-0,212
-0,004
0,018
-0,173

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

p-verdi Justert
R2
	
  

	
  
-0,269
-0,695
-0,229
-0,237
0,821
-1,409
0,457
-0,067
0,307

0,022
0,248
0,014
0,309
0,460
0,044
0,008
0,222
0,871
0,492

0,238
0,218
0,43
0,105
0,347
-0,96
0,483
-0,072
0,241

0,433
0,399
0,549
0,128
0,785
0,439
0,319
0,251
0,901
0,804

-0,683
0,146
0,143
0,131
0,317
-0,012
-0,240
-0,562
0,290

0,550
0,000
0,310
0,344
0,471
0,178
0,958
0,117
0,002
0,141

-0,845
0,214
0,021
0,138
0,594
-0,291
-0,009
0,033
-0,353

0,854
0,389
0,782
0,982
0,844
0,661
0,793
0,993
0,977
0,732

B = Ustandardisert regresjonskoeffisient, Beta = Standardisert regresjonskoeffisient
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0,342

0,288

0,39

-0,779

