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Sammanfattning 

 

Studiens syfte är att belysa enhetschefers upplevelser och värderingar av samarbetet med en 

företagshälsovård angående upprepad korttidsfrånvaro. Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer användes. Tio enhetschefer i två kommuner intervjuades och 

resultatet bygger på deras subjektiva upplevelser. I studien framkom att enhetscheferna 

generellt anser att grundtanken i samarbetet är bra med en bra struktur. Enhetscheferna har 

sedan länge själva arbetat med den upprepade korttidsfrånvaron och det är även de som 

bedömer vilka medarbetare som hänvisas till företagshälsovården. Arbetet med 

korttidsfrånvaron uppges ta mycket tid och enhetscheferna får ofta prioritera detta arbete på 

bekostnad av andra arbetsuppgifter. Företagshälsovårdens roll uppges vara av rådgivande och 

vägledande karaktär samt att de ska fungera som ett stöd för cheferna i deras roller. 

Enhetscheferna uppger att det är svårt att se tydliga resultat, i fråga om minskad 

korttidsfrånvaro som en konsekvens av samarbetet. 
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Abstract 

The purpose of this study is to illustrate how unit managers perceive and value collaboration 

with an occupational health company in the case of repeated short-term absence. Qualitative 

method with semi-structured interviews was used. Ten unit managers from two municipalities 

were interviewed and the result is based on their experiences. The study found that the unit 

managers generally believe that the spirit of cooperation is good and that it has a good 

structure. The unit managers has been handling the repeated short-term absence on their own 

for a long time, and they are also the ones who  are assessing which employees are to be 

referred to occupational health services. This work is said to take a lot of time and the unit 

managers may, in their role often give priority to the determent of other tasks. The 

occupational health company’s role is said to be of an advisory and guiding nature and that 

they will last as a support to the unit managers in their roles. The unit managers find it hard to 

see any results, in terms of reduced short-term absenteeism, referred to the cooperation. 
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1. Introduktion 

Sjukfrånvaron får konsekvenser för såväl individer, organisationer som för samhället i stort 

(Väänänen et. al., 2008).  För organisationer kan det bland annat bidra till störningar i 

organisationsflödet vilket har negativ inverkan på organisationers effektivitet (Birati & 

Tziner, 1996; Darr & Johns, 2008; Martocchio & Judge, 1995). Sjukfrånvaron kan också bli 

en ekonomisk börda för organisationer och ha negativ inverkan på medarbetarnas prestationer 

(Martocchio & Judge, 1995).  

1:1 Utvecklingen av sjukfrånvaron i Sverige 

De senaste åren har sjukfrånvaron ökat markant, särskilt inom offentlig sektor (Perski, 2003; 

Marklund & Theorell, 2005; Lokke, Eskildsen & Jensen, 2007), och främst inom vård, 

utbildning och omsorg som tidigare snarare haft en lägre sjukfrånvaro än andra sektorer 

(Perski, 2003; Marklund & Theorell, 2005). Det är framförallt de längre sjukskrivningarna 

som blivit ett problem och som förklarar den stora ökningen i sjukfrånvaron (Perski, 2003; 

Marklund & Theorell, 2005). I SOU 2011:15 och SOU 2002:62 framgår att korttidsfrånvaron 

inte ökat i samma utsträckning som långtidsfrånvaron, dock poängteras det att samhällets och 

framförallt arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaro härrör sig främst från korttidsfrånvaron.  

Lidwall, Marklund och Skogman-Thoursie (2004) menar att orsaken till att korttidsfrånvaron 

kvarstår på ungefär samma nivå som tidigare kan ha att göra med förändrade 

ersättningsvillkor genom karensdagens införande. Det finns specifika karaktärsdrag i den 

kraftigt ökade sjukfrånvaron och det framgår att framförallt psykiatriska diagnoser ökar, 

främst sjukdomsfall orsakade av stress och psykisk ohälsa (Perski, 2003; Marklund & 

Theorell, 2005). Antalet sjukfrånvarande på grund av huvudvärk uppges också öka, det gäller 

främst individer med migrän. Detta uppges utgöra en avsevärd börda för samhället (Fiane, et. 

al, 2006). Stress definieras som upplevelsen av möjligheter eller hot och individens samspel 

med miljön (Lazarus i Kaufmann & Kaufmann, 2005; Theorell, 2002). Nedskärningar, 

rationaliseringar och besparingar har de senaste åren bidragit till hög arbetsbelastning och 

ökad arbetstakt (Angelöw, 2002). Theorell (2002) menar att individers förmåga att klara 

påfrestningar i samband med stress skiftar. Hög arbetsbelastning och stress kan bidra till 

upprepad korttidsfrånvaro (Angelöw, 2002; Darr & Johns, 2008; Perski, 2003) och problemen 

med sjukfrånvaron kan tillskrivas till att arbetsmängden och arbetsbördan är för stor inom 

många grupper. Lindriga psykiska symtom kan vara förstadier till längre sjukskrivningar och 

ökningar av stressrelaterade sjukdomar och psykiska besvär kan vara tecken på att 

arbetslivsklimatet har hårdnat (Lidwall et. al, 2004). Resurserna som ska väga upp kraven är 
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begränsade och brist på inflytande, dålig återkoppling för väl utfört arbete samt mindre tid till 

gemenskap kan bidra till minskat välmående på arbetsplatsen. Samma gäller för upplevda 

orättvisor och motstridiga värderingar (Perski, 2003).  

1:2 Bakgrunden till sjukfrånvaro 

Kvinnor inom offentlig sektor tenderar att vara mer frånvarande från arbetet än män (Perski, 

2003; Lokke et. al, 2007). Bekker, Rutte och Van Rijswijk (2009) menar att inom de 

organisationer där kvinnor är mer frånvarande än män tenderar orsakerna till frånvaron bero 

på graviditet och menstruation. Kvinnor med hög frånvaro uppges också uppleva höga 

känslomässiga krav tillsammans med bristande möjlighet till att fatta beslut samt litet socialt 

stöd. Angelöw (2002) hävdar att ett svagt medmänskligt stöd från arbetskamrater och chefer 

kan vara särskilt kritiskt ur stressynpunkt. I SOU 2011:15 framgår dock att de troligaste 

orsakerna till korttidsfrånvaro är främst förkylning, maginfluensa eller liknande åkommor.                                          

Sjukfrånvaron påverkas av olika faktorer, bland annat inom arbetsorganisation och 

arbetsförhållanden (Rubenowitz, 2009). Bakgrunden till korttidsfrånvaro kan vara ett resultat 

av individers känsloupplevelser som gör att man prioriterar sociala aktiviteter (Martocchio & 

Jimeno, 2003). Individers hälsa kan variera från fullt frisk till klart arbetshindrande sjukdom 

och däremellan finns en gråzon. Om individer känner sig lite krasslig känner denne efter och 

ser arbetet framför sig. Är arbetet i sig monotont eller fysiskt krävande, eller om chefen 

upplevs som otrevlig är sannolikheten stor för att individen stannar hemma (Rubenowitz, 

2009). Birati och Tziner (1996) menar att missnöje med arbetet eller organisationen kan leda 

till att medarbetare tar sig ur den obehagliga situationen genom att vara frånvarande. 

Sjukfrånvaro kan i vissa fall därmed fungera som en copingstrategi vilket innebär att 

individen hanterar sin situation genom att avlasta och återhämta sig genom kortare frånvaro 

från sin arbetsplats (Rubenowitz, 2009).  Coping definieras som individers ständiga 

föränderliga, kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera yttre och inre krav 

(Lazarus i Währborg, 2009). Martocchio och Jimeno (2003) menar att individers 

personlighetsdrag kan ha betydelse för om copingstrategin blir funktionell eller 

dysfunktionell. Funktionell frånvaro innebär att individen stannar hemma för att ladda sina 

batterier och återfinna balans, uppnå större arbetstillfredsställelse och bidra med högre 

produktivitet. Frånvaron blir dysfunktionell om individen är hemma på grund av förbittring 

mot organisationen, har ett inneboende missnöje över stress på arbetsplatsen eller i övriga 

livet (Birati & Tziner, 1996; Martocchio & Jimeno, 2003). Går det att konststatera att en stor 

del av frånvaron beror på att individerna använder det som en form av coping är det en klar 
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indikation på att arbetsplatsen genomgripande bör förbättra arbetsmiljön i både fysiskt som 

psykiskt avseende (Rubenowitz, 2009). Böckerman och Ilmakunnas (2008) menar att många 

skador kan härledas från ett inneboende missnöje på arbetsplatsen. Sjukfrånvaron är i 

allmänhet också högre vid sämre psykosocial arbetsmiljö (Rubenowitz, 2009). Förbättring av 

arbetsmiljön bör därför vara en integrerad del i organisationen med syfte att minska 

sjukfrånvaron (Böckerman & Ilmakunnas, 2008; Rubenowitz, 2009). 

1:3 Arbetsmiljö och hur organisationer kan påverka sjukfrånvaron.  

Om arbetsmiljön uppfyller kraven så att de psykologiska behoven blir tillgodosedda, går det 

att förvänta sig en förhållandevis hög närvaro på arbetsplatsen. Om arbetet upplevs som 

intressant, stimulerande och om relationerna är goda ökar också sannolikheten för att 

individer har mindre frånvaro (Rubenowitz, 2009). Organisationer kan påverka sjukfrånvaron 

genom att uppmärksamma den informella strukturen (Sanders & Nauta, 2004). 

Sammanhållning inom arbetsgruppen och delad arbetsmoral har visat sig minska 

korttidsfrånvaron (Sanders, 2004). Den sociala miljön och sammanhållningen inom gruppen 

har inte lika stor betydelse för andelen långtidssjukskrivna. Sanders (2004) menar att det kan 

indikera att om sammanhållningen inom gruppen är bra ökar sannolikheten för att individer 

bara är frånvarande när de verkligen är sjuka. Organisationer kan genom informella aktiviteter 

ge de anställda en chans att återställa balansen mellan sina egna behov och arbetet (Sanders & 

Nauta, 2004), också genomföra kollektiva utbildningar för att skapa en starkare 

sammanhållning inom gruppen (Angelöw, 2002). Genom klargörande av målsättningar och 

roller kan arbetsgivaren också bidra till att de anställda känner samhörighet med sin 

organisation (Angelöw, 2002; Sanders & Nauta, 2004). Delaktighet och inflytande, 

självbestämmande och deltagande i beslut som angår den egna arbetssituationen beskrivs som 

grundläggande för att utveckla friskare arbetsplatser (Angelöw, 2002; Moxnes, 2001; 

Theorell, 2003). Flera åtgärder kan genomföras för att öka inflytande och delaktighet, bland 

annat demokratiska beslutsprocesser, självstyrande grupper samt öka inflytandet över den 

individuella arbetstiden. Studier har visat att flexibel arbetstid, att den enskilde medarbetaren 

själv kan styra sina arbetstider kan minska den enskildes stress (Angelöw, 2002).  Moxnes 

(2001) menar dock att alla människor inte kan eller vill ta på sig ökat ansvar och hävdar att 

somliga dessutom blir sjuka av det. Det som är lagom variation, svårighetsgrad och 

självständighet för någon kan vara alldeles för mycket för någon annan. Det gör att arbetet 

med att utveckla en god arbetsplats måste ske med utgångspunkt från de anställdas 

upplevelser (Ekstam, 2008). Ledare inom organisationer är de som uppfattar enskilda 
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individers frånvaro och måste därmed bestämma vad de ska göra åt det.  Angelöw (2002) 

menar att cheferna är de som är tongivande och sätter normer på arbetsplatsen. Ledaren kan 

ses som en förebild i såväl positiv som negativ bemärkelse. Det krävs därmed att ledaren har 

ett starkt engagemang för verksamheten, det är väsentligt för att kunna övertyga andra. En 

central faktor i ett konstruktivt och framgångsrikt ledarskap är att det ges möjlighet till samtal 

om svårigheter i arbetet, att ledaren uppmuntrar och visar medarbetarna uppskattning. 

Harrison och Martocchio (1998) menar att ledaren också är den som till viss mån kan bidra 

till att bevara normer när det gäller godtagbara kontra oacceptabelt beteende på arbetsplatsen. 

Det kan ske genom att korttidsfrånvaro kan få disciplinära påföljder för den anställde, i de fall 

där orsaken är okänd. Från och med år 2008 har arbetsgivare möjlighet att kräva läkarintyg 

från och med den första sjukfrånvarodagen. I Lagen om sjuklön, 10§ framgår att en 

arbetsgivare, om det finns särskilda skäl för det, kan begära att arbetstagaren genom intyg från 

läkare eller tandläkare styrker sin frånvaro. Om arbetstagaren utan godtagbart skäl underlåter 

att lämna intyg, är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön för den aktuella perioden (SFS 

1991:1047). Martocchio och Judge (1995) menar att förfarandet med disciplinära påföljder är 

ett legitimt sätt för chefer att begränsa frånvaron och att det normalt kan anges i 

organisationens policy.  

1:4 Arbetsmiljöarbete. 

I Arbetsmiljölagen 3 kapitlet framgår att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ska 

samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och att arbetsgivaren systematiskt ska 

planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller 

kraven. Melin och Wegaeus-Tornqvist (2004) menar att för att lyckas med ett förebyggande 

arbete krävs en förståelse för hur fysiska, psykiska och sociala faktorer interagerar. 

Arbetslivet består oftast av att flera av faktorerna påverkar varandra, psykosociala och sociala 

processer kan få betydelse för kroppsliga besvär som muskelspänning. Stress eller kognitiv 

belastning kan ta sig uttryck genom värk i nacke, axlar och ländrygg (Melin & Wegaeus-

Tornqvist, 2004). Nyckelord inom det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen är enligt 

Menckel (2004) ledarskap, resurser och individuell kraft där det hälsofrämjande arbetet bör 

ses som en process som ständigt utvecklas. Det krävs ett helhetsperspektiv som innefattar dels 

kunskap om människans fysiologi, hur arbetsgrupper fungerar till hur arbetsmiljö och 

organisering bör hanteras (Hanson, 2004). Arbetsmiljölagens definition är ganska vid, den 

fysiska arbetsmiljön kan ofta mätas i objektiva siffror medan den psykosociala miljön är 

upplevelsebaserad. Överbelastningar av kroppen och brister i ergonomin kan innebära risker 
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för individer. Bäst lämpade för att genomföra de insatser som behövs inom detta område är 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster (SOU: 2011:15). Vid såväl lättare psykisk ohälsa som vid 

olika smärtsyndrom är den psykosociala arbetsmiljön av stor betydelse. Arbetsrelaterad stress 

och ogynnsamma faktorer kräver insatser som är anpassade efter enskilda individers behov 

och arbetets krav. De personer som är avgörande för att genomföra förändringar är ledarna 

som bör ha adekvat arbetsledarutbildning (Angelöw, 2002: SOU: 2011:15). Det gäller främst 

mellanchefer (Angelöw, 2002). För att individerna i organisationen ska må bra och trivas 

krävs god insikt i hur människor fungerar och reagerar. Cheferna bör utbildas både i 

medicinska fackkunskaper och psykologiska aspekter (Angelöw, 2002). Ledarna är de som 

bedöms ha störst möjlighet till att påverka situationen för medarbetare på väg in i ett 

utmattningstillstånd (Angelöw, 2002; SOU 2011:15). Ledarna bör också ha kunskap och 

beredskap om vad som händer på arbetsplatsen vid omorganisationer och förändringar (SOU: 

2011:15).  Hanson (2004) menar att även om enskilda individer har både god utbildning och 

lång erfarenhet av hälsofrämjande arbete krävs ändå en helhetsansats som förutsätter att flera 

aktörer är delaktiga i processen. Arbetsmiljöverket kräver att arbetsgivaren ska anlita 

sakkunnig hjälp utifrån om det inte finns tillräcklig kompetens när det gäller att lösa 

arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen, i första hand bör hjälpen komma från 

företagshälsovården. I Arbetsmiljölagen 3 Kap. 2b§ definieras företagshälsovård som en 

oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering som ska arbeta för att 

förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Företagshälsovården ska också ha 

kompetens att identifiera samt beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, 

produktivitet och hälsa. Företagshälsovården ska kartlägga arbetsmiljön i såväl fysiskt som 

psykiskt avseende och omfatta framförallt förebyggande hälsovård (Granberg, 2011). 

Arbetsmiljöverket hävdar att det är att föredra att företagshälsovården anlitas fortlöpande för 

att kvaliteten i arbetsmiljöarbetet säkras över tid samt för att öka möjligheterna till att tidigt 

upptäcka hälsorisker. Svensk företagshälsovård (FSF) är en branschspecifik förening som 

framhåller att företagshälsovården är marknadsanpassad. Företagshälsovården har inte något 

uttalat samhällsansvar att leverera vissa tjänster och att köpa in och avtala om 

företagshälsovård är arbetsgivarens ansvar. Avtalet i sig garanterar inte att det sker 

förbättringar på arbetsplatsen, det krävs ett aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete där 

företagshälsovården kan fungera som ett stöd när de egna resurserna inte räcker till. All 

behandling och rehabilitering bör granskas och utvärderas och en rimlig utvärdering bör 

innehålla mått på minskade symptom, befrielse från sjukdomstillstånd eller en reducerad 

sjukskrivningstid. Dessutom ska information om hur enskilda individer som genomgått 
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behandlingen eller rehabilitering har påverkats ingå (Währborg, 2009). Det är dock ofta svårt 

att på ett vetenskapligt sätt visa att en preventiv insats verkligen leder till önskad hälsoeffekt. 

Det blir därmed nödvändigt att förändringsprocessen engagerar de som är sjukfrånvarande. 

De får inte enbart bli mottagare av insatser utan måste också delta aktivt både på ett 

intellektuellt, emotionellt och socialt plan (Perski, 1999). I behandlingsinsatser som syftar till 

att påverka människor är ofta engagemanget och intresset från de som leder interventionen 

också viktigare än vilken titel vederbörande har (Währborg, 2009).  

     Om arbetsgivare är intresserade av att minska sjukfrånvaron bör man på den enskilda 

arbetsplatsen lägga upp en åtgärdsstrategi. Iseskog (2007) menar att organisationer aktivt ska 

arbeta för att undersöka och klarlägga rehabiliteringsbehov samt ha rutiner för de olika 

kontakter som måste hållas med olika aktörer, bland annat företagshälsovården. Tidiga 

insatser bedöms vara en viktig framgångsfaktor när det gäller att sänka sjukfrånvaron, 

förbättra arbetsförmågan och förebygga ohälsa. Det är också under den första delen av en 

sjukperiod som arbetsgivare har de högsta kostnaderna. I budgetprepositionen hösten 2008 

vek regeringen 3,4 miljarder specifikt till företagshälsovården. Regeringen ville genom ett 

riktat stöd stimulera arbetsgivare att ta hjälp av företagshälsovården i ett tidigt skede av 

sjukfrånvaron (SOU 2007:91). I december 2009 utfärdades därför en förordning ”Förordning 

om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet”. I 1§ 

framgår att anordnaren av företagshälsovård som utöver förebyggande insatser även kan 

tillhandahålla tjänster för att medicinskt förebygga, utreda och behandla arbetsrelaterade och 

icke-arbetsrelaterade skador kan få bidrag. I 6§ uppges att en anordnare av företagshälsovård 

ska ha kunskap om förhållanden på den anställdes arbetsplats och dessutom ha tillgång till 

kompetens inom arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap, medicin, 

rehabilitering och teknik (SFS 2009:1423). Syftet med förordningen är enligt 

Försäkringskassan och föreningen Svensk företagshälsovård att arbetsgivarna ska stimuleras 

till att kontakta företagshälsovården och att företagshälsovården ska uppfylla kraven för att 

tidigt sätta in insatser med rätt verktyg och hög kvalitet. Parks och Steelman (2009) belyser att 

organisatoriska program med inriktning på hälsa och välmående bidrar till att minska 

korttidsfrånvaron och öka arbetstillfredsställelsen. Bättre resultat gällande stressreducering 

kan uppnås genom pedagogiska insatser som en omorganisering av arbetet, förbättrad 

kommunikation och utveckling av färdigheter när det gäller konflikthantering som kan bidra 

till förbättrad hälsa för de anställda (Goldgruber & Ahrens, 2009). Interventioner med sikte på 

enskilda individer har dock större effekt än ingripanden som syftar till organisationen som 

helhet. Utgångspunkter för hälsorelaterade interventioner är dels individer (beteendemässiga 
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åtgärder), som innebär hälsosammare livsstil genom ökad fysisk aktivitet, hälsosammare kost 

och förbättrad utbildning i stresshantering. Dels utgångspunkter tillämpade i miljön 

(relationella förebyggande åtgärder). Den anställdes hälsa kan ökas genom bättre 

arbetsvillkor, delaktighet eller interventioner i organisationskulturen (Goldgruber & Ahrens, 

2009). För att hantera arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor krävs enligt Iseskog 

(2007) en verktygslåda innehållande bland annat ekonomiska resurser och rutiner för kontakt 

med sjukskrivna. Tidiga kontakter samt att personalen känner sig behövd och inte i första 

hand kontrollerad, kan starkt bidra till att medarbetaren återvänder till arbetet så fort det är 

möjligt (Iseskog, 2007). Företagshälsovårdens huvuduppgift är att arbeta förebyggande och 

att utveckla arbetsmiljön (Angelöw, 2002). Det är också en stor fördel om 

företagshälsovården kan få kontakt med medarbetarna i ett tidigt skede. Det öppnar upp 

möjligheter för att företagshälsovården kan ägna sig åt mer förebyggande hälsovård istället 

för rehabilitering (Angelöw, 2002). 

1:5 Tidiga insatser i samband med korttidsfrånvaro, deltagarna i studien.  

Två kommuner i Gävleborgs län har sedan våren 2010 ett avtal gällande genomförande av 

tidiga insatser i samband med korttidsfrånvaro med en specifik företagshälsovård, framgent 

benämnd FH. FH har intentionen att ha ett helhetsperspektiv på hälsa och menar att oavsett 

om personalen fungerar som sjuksyster, beteendevetare eller läkare ska varje medarbetare från 

FH se sig själva som arbetsmiljökonsulter i första hand. FH uppfyller kraven i förordning SFS 

2009:1423 och har tilldelats statligt bidrag. Inom kommunerna, har kommunstyrelsen det 

yttersta ansvaret för arbetsmiljön och gemensamma arbetsmiljöfrågor behandlas av 

kommunernas samverkansgrupper. Respektive förvaltningschefer har sedan arbetsmiljöansvar 

för sin förvaltning utifrån mottagen delegation. Förvaltningscheferna delegerar sedan 

arbetsmiljöansvaret vidare till de olika enhetscheferna ute i verksamheten. Samarbetet mellan 

företagshälsovården och respektive kommun föregicks av förhandlingar med de fackliga 

organisationerna, därefter informerades cheferna att de skulle använda företagshälsovården 

när en anställd varit frånvarande från arbetet vid mer än sex tillfällen under en tolvmånaders 

period. Efter sex tillfällen av korttidsfrånvaro ska, enligt avtalet med företagshälsovården, 

följande steg vidtas: 

 

1. Närmaste chef kontaktar företagshälsovården och bokar ett trepartsamtal, där den 

anställde, ansvarig chef och en sjuksköterska från företagshälsovården deltar. Vid 
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detta samtal förklarar chefen varför åtgärden ska genomföras och sjuksköterskan 

förklarar vad det innefattar, sedan bokas en tid för ett hälsosamtal med den anställde. 

2.  Den anställde träffar företagssköterskan och får fylla i ett Hälso- och 

livsstilsformulär, med tilläggsfrågor runt ohälsan och arbetet. Samtalet kan därmed 

inkludera en diskussion kring individens livsstil. Den anställde får också fylla i ett 

AUDIT formulär om alkoholvanor och i vissa fall genomgå ett konditionstest. Inom 

en av kommunerna tas också CDT, ett blodprov som är en markör för hög konsumtion 

av alkohol.  

3. Företagshälsovården upprättar sedan en rapport av de resultat som framkommit, som 

den anställde får läsa igenom innan chefen får ett exemplar. Vid behov träffas sedan 

de tre parterna igen och den anställde berättar, med stöd av representant från 

företagshälsovården, vad man kommit fram till och vilka åtgärder som föreslås. 

 

Såväl FH som kommunerna hade önskemål om att få detta samarbete utvärderat vilket är 

bakgrunden till att denna studie genomförts. Avsikten med denna studie har alltså varit att 

presentera en utvärdering av samarbetet mellan två kommuner och en företagshälsovård. En 

utvärdering avser enligt Sandberg och Faugert (2007) en systematisk undersökning av en 

aktivitets värde och betydelse. Det bör påpekas att utvärderingen inte på något sätt kan 

betraktas som fullständig. Den belyser endast en avgränsad aspekt av samarbetet, nämligen 

berörda enhetschefers syn på det. 

1.6 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att belysa enhetschefers upplevelser och värderingar av 

samarbetet med en företagshälsovård vid upprepad korttidsfrånvaro. 

 

1.7 Frågeställningar 

- Hur upplever enhetscheferna de insatser som genomförs vid upprepad 

korttidsfrånvaro? 

- Hur upplever enhetscheferna sin roll i arbetet med dessa insatser? 

 

2. Metod 

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativ metod i form av individuella intervjuer. 

Metoden bedömdes mest lämpad för att de intervjuade mer fritt kan beskriva sina upplevelser 
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och möjliggör att få en mer nyanserad bild av det som kommuniceras (Hayes, 2000). 

Intervjuerna var semistrukturerade med specifika frågor i en intervjuguide (bilaga 1). 

Semistruktur innebär att intervjuguiden innehåller övervägande öppna frågor vilket möjliggör 

att få mer uttömmande svar (Hayes, 2000). Det öppnar upp för diskussion samtidigt som 

intervjuguiden fungerar som ett stöd för att hålla fokus på huvudfrågorna. Detta möjliggör en 

mer avslappnad atmosfär där intervjun får karaktären av ett samtal och intervjuguiden 

används till att hålla fokus på studiens syfte. 

2.1 Urval och undersökningsgrupp 

Informationen om tillvägagångssätt vid korttidsfrånvaro samt avtalet med kommunerna kom 

oss tillhanda genom ett samtal med personal på företagshälsovården.  De hänvisade oss sedan 

till personalsekreterarna inom respektive kommun. I en av kommunerna ombesörjde 

personalsekreteraren, efter avstämning med oss, tider för intervjuer med enhetscheferna inom 

kommunen.  I den andra kommunen informerade personalsekreteraren enhetscheferna om vår 

studie. Vi fick sedan namnen på de enhetschefer som hade ett intresse av att delta. Genom 

mail informerade vi kort om studien och vårt intresse för deras upplevelser i samband med 

korttidsfrånvaro. Kriterierna för att delta var att enhetscheferna vid något tillfälle varit till 

företagshälsovården med någon av sina medarbetare i samband med korttidsfrånvaro.  

Sammanlagt deltog tio enhetschefer, sju från den ena kommunen och tre från den andra. De 

intervjuade enhetschefernas har mellan två och femton års erfarenhet av chefsbefattning. 

Vissa av cheferna har ansvar för en enhet medan andra kan ha ansvar för upp till tre enheter 

som är uppdelade i flera personalgrupper. X chefer har ansvar för samtliga delar inom sina 

enheter. Antalet medarbetare som cheferna ansvarar för varierar från 24 till 64. Dessa chefer 

har ansvar för samtliga delar inom sin enhet. I studien deltar också Y chefer som har ett 

renodlat personalansvar eftersom dessa enheter är indelade i olika ansvarsområden, med olika 

chefer för respektive område. Dessa chefer har personalansvar för grupper på 107-150 

personer.  

2.2 Tillvägagångssätt 

Först konstruerades en intervjuguide som till stor del innehöll öppna frågor. Till varje 

huvudfråga fanns alternativa stödord som hjälp till oss som intervjuade. (Intervjuguiden finns 

i bilaga). Data insamlades sedan in med hjälp av semistrukturerade intervjuer som efter 

samtycke från berörda chefer spelades in med diktafon. En viss flexibilitet gällande 

ordningsföljden på frågorna var nödvändig för att intervjun skulle få en avslappnad karaktär. 



 

10 
 

Frågorna anpassades till respondentens svar och intentionen var att åstadkomma så 

uttömmande svar som möjligt.  

     Intervjuerna genomfördes på platser som föreslogs av enhetscheferna själva. Oftast på 

enhetschefens arbetsrum alternativt i ett konferensrum. Ramen för samtal kan underlätta eller 

försvåra möjligheterna för en dialog. I detta avseende har samtalsrummet och dess utformning 

samt spelreglerna för samtalet betydelse (Ekstam, 2001). Vid genomförandet av intervjuerna 

var vi båda närvarande vid alla utom vid en. Vid varje enskild intervju var en ansvarig för att 

ställa frågorna medan den andra inflikade med följdfrågor vid vissa tillfällen, dessa roller 

turades vi om med. För att cheferna skulle känna sig bekväma valde den av intervjuarna med 

en mer passiv roll att i den mån det gick att sätta sig lite på avstånd. Ekstam (2001) menar att 

stolar som ställs för nära varandra kan göra att samtalspartnern upplever sig invaderad av 

intervjuaren. Vi hade också i åtanke att om vi båda satt för nära cheferna kunde det uppfattas 

som ett psykologiskt övertag eftersom att vi var två och cheferna ensamma.  

    Efter grundläggande information om studiens syfte inledningsvis i intervjuerna 

informerades cheferna om att deltagandet är frivilligt, att allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt sen bad vi om deras samtycke till att använda diktafon. Vi upplyste dem också 

om att det var deras egna tankar, känslor och upplevelser som var i fokus för studien. 

Intervjuerna varade mellan 35 och 60 minuter. Intervjuguiden låg till grund vid samtliga 

intervjuer men frågorna anpassades efter respondenternas svar.  

2.3 Dataanalys 

Insamlade data analyserades med hjälp av tematisk kvalitativ analys. Det innebär att 

materialet bearbetas grundligt genom att de mest framträdande faktorerna med koppling till 

studiens syfte ligger till grund för en grov temaindelning (Hayes, 2000). De inspelade 

intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades därefter tematiskt. Materialet har lästs 

igenom grundligt ett flertal gånger. Vi började med att läsa igenom samtligt transkriberat 

material, sedan delade vi enskilt in materialet i teman som uppfattades som mest 

framträdande. Dessa teman låg sedan till grund för en gemensam genomgång där vi jämförde 

våra respektive teman. Det framkom att vi hade stor överensstämmelse mellan våra teman. 

Genomgående har vi dock återvänt till det transkriberade materialet vid ett flertal tillfällen för 

att utesluta att vi utelämnar eventuella subtila signaler. När vi båda var väl insatta i materialet 

tolkades och kodades textstycken som än en gång sorterades in i de huvudteman och 

underteman som nu redovisas i resultatet.  
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2.4 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga respondenter har informerats om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 

kan välja att avbryta intervjun. Vidare har de informerats om att framkommet material 

kommer att ses ur ett helhetsperspektiv och behandlas konfidentiellt. Av hänsyn till de 

deltagande enhetscheferna, deras organisationer och de berörda parterna nämns inga namn på 

vare sig personer, arbetsplatser eller kommuner. I de citat där namn eller platser förekommer 

har vi tagit oss friheten att byta ut dessa till x för att inte röja identiteten eller namn på berörda 

parter. I resultatet förkortas den aktuella företagshälsovårdens namn till FH. 

3. Resultat 

Det resultat som framkommit baserar sig på de intervjuade chefernas subjektiva upplevelser 

och tankar kring samarbetet med FH i fråga om upprepad korttidsfrånvaro. Resultatet 

presenteras under fem huvudteman, informationen kring samarbetet med FH, roller och 

ansvarsfördelning i arbetet med korttidsfrånvaron, chefens engagemang vid korttidsfrånvaro, 

strukturen på samarbetet. Resultatdelen avslutas med temat om chefernas egna tankar om 

orsaker till korttidsfrånvaron. 

3.1 Informationen kring samarbetet med FH 

Vid intervjuerna ställdes frågan hur informationen inför samarbetet gått till. Det framkom då 

att de flesta chefer fått informationen om samarbetet med FH i anslutning till interna 

utbildningsdagar, där representanter från FH deltagit. Några av cheferna påtalar dock att 

denna information var på ett mer organisatoriskt plan. Det vill säga att FH mer förmedlade en 

översikt med helhetsperspektiv än vad som berör cheferna praktiskt i deras arbete. Även 

chefernas överordnade har informerat om samarbetet och hur avtalet med FH ser ut. I 

intervjuerna framkommer att den information som cheferna tagit till sig varierar. Denna 

variation tycks anknyta till vilket verksamhetsområde cheferna tillhör och vem som är deras 

överordnade chef. Vissa av cheferna verkar ha god inblick i FH:s roll, vilka tjänster de kan 

erbjuda och brukar dem i hög utsträckning medan andra chefer verkar osäkra på vad de kan 

använda FH till. Cheferna är dock väl medvetna om att de ska kontakta FH och boka in ett 

trepartssamtal när en medarbetare har sex tillfällen av korttidsfrånvaro under en tolvmånaders 

period. 

 

”Men jag kan väl tycka också att det var väldigt oklart ganska länge. Vi visste att vi 

skulle byta företagshälsovård vi visste att de skulle heta x men sedan var 
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informationsflödet väldigt dåligt. Det tog väldigt lång tid innan man liksom fick grepp 

om att, jamen det är det här numret du ska ringa. Det är så här det ska gå till och ja det 

tog ett tag innan det satte sig alltså, det gjorde det. För mig, och som ändå sitter så här 

och för personalen är det ju ännu mer diffust. Att jaha kan man ringa dem”  

 

Cheferna har informerat sina medarbetare om samarbetet med FH i samband med 

arbetsplatsträffar som genomförs regelbundet vid varje enhet. Någon har också haft en 

representant från FH närvarande vid en arbetsplatsträff och denne har då informerat 

medarbetarna.  Medarbetarna har därmed informerats om hur de olika stegen hos FH ska 

genomföras samt vad som sker efter sex tillfällen av korttidsfrånvaro.  När en medarbetare 

sedan kommit upp i sex frånvarotillfällen har cheferna enskilt informerat om samarbetet med 

FH och därefter bokat tid för ett inledande trepartssamtal. Någon chef har endast informerat 

medarbetaren om att denne nu har sex frånvarotillfällen och att ett trepartssamtal därför är 

bokat hos FH. Därefter har representanten från FH fått informera vederbörande om detaljerna. 

       

      ”Först har jag presenterat gången, när man är korttidsfrånvarande. Det har jag gjort 

tillsammans med allihop sen… nu är vi framme att du har sex upprepade tillfällen inom 

ett år så nu måste vi ha kontakten med FH”. 

3.2 Roller och ansvarfördelning i arbetet med korttidsfrånvaron 

Gemensamt för båda kommunerna är att chefen, överordnad chef, organisationsledning, 

medarbetarna samt FH är inblandade i arbetet med den upprepade korttidsfrånvaron. Enligt 

cheferna i båda kommunerna finns ett direktiv från organisationsledningen att efter sex 

tillfällen av korttidsfrånvaro under en tolvmånaders period så ska cheferna kontakta FH. Det 

framkommer att kommunerna har olika tillvägagångssätt när det gäller att förse cheferna med 

information om de medarbetare som har korttidsfrånvaro. I den ena kommunen finns ett 

internt datasystem som larmar till berörd chef, denne måste då gå in och kommentera 

alternativt avsluta ärendet. En av cheferna uttrycker att datasystemet fungerar som en 

väckarklocka och att det är ett bra hjälpmedel för att hålla koll på korttidsfrånvaron. Vissa av 

de tillfrågade cheferna poängterar att de redan tagit tag i berörd medarbetare men att systemet 

ändå larmar. 
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      ”Men jag kan bli jädrigt irriterad på den… typ det här med korttidsfrånvaro. Nu var 

jag till FH med den här kvinnan som hade migrän. Och så fick hon ett anfall, ja då får 

jag att jag igen ska göra det hela och då har ju jag skrivit att jag har avslutat det. Men i 

och med att det dyker upp ett till ärende så och det är inom ett år så kommer samma 

meddelande igen”. 

I den andra kommunen är det personalsekreteraren som två gånger per år sammanställer en 

rapport med all frånvaro och skickar ut till cheferna som ska följa upp och vidta åtgärder. 

”… vår personalsekreterare hon hjälper ju oss enskilda enhetschefer att hålla lite koll 

på det här och flaggar att nu har du en person som börjar närma sig de här sex 

tillfällena eller också har de passerat tillfällena och så får man ner en lista på det här. 

Och det är ju då man börjar uppmärksamma för vi sitter ju inte och håller räkningen 

själv, på det sättet”. 

 

3.2.1 Chefens roll och ansvar 

I intervjuerna påpekade många chefer att det är de som har ansvaret för arbetsmiljö- och 

rehabiliterings arbetet för sina medarbetare. Dessutom förklarar några av cheferna att de har 

en hel del andra ålägganden i sina roller, vilket gör att de hela tiden måste prioritera det som 

är mest angeläget för stunden. Cheferna menar att tiden inte riktigt räcker till men att arbetet 

med korttidsfrånvaron är något som varje enskild chef själv måste prioritera på bekostnad av 

andra arbetsuppgifter. 

 

”… jag tycker ju att det är kul att jobba med människor, jag tycker att det är roligt. 

Men sedan är det ju mycket av de här bitarna som, man har ju många delar i sitt 

uppdrag och en väldigt, väldigt stor del är ju det här med personal men då är det ju 

scheman och skaffa vikarier, kontakter med boende och godemän och det är förvaltare 

och det är allt annat administrativ som rullar på. Så det är väl det man kan känna sig 

otillräcklig med”. 

 

      ”… alltså det här gör man ju när man har tid. Alltså jag har säkert flera nu som jag 

skulle ha tittat på och som jag kanske skulle ha varit iväg till företagshälsan med, som 

jag inte har hunnit för just nu så är det semestervikarier som jag måste leta… alltså 

det… ja… så ser det ut”. 
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Cheferna upplever att det sker förändringar genom omorganisation och neddragningar, 

centralisering samt en ökning av administrativa arbetsuppgifter inom verksamheten. 

Neddragningar av administrativa assistenter har enligt vissa chefer resulterat i ökad 

arbetsbelastning. Detta påverkar enligt någon chef deras möjligheter att vara ute bland 

medarbetarna och leda och fördela arbetet. 

     

      ”Vi blev avlastade mycket sådana, sådana här saker som i princip vem som helst kan 

göra, då skulle jag kunna vara ute mer. Och göra det jag ska göra. Leda och fördela 

arbete. Det är det minsta vi kan göra”. 

 

      När det gäller frågan om personalgruppernas storlek påverkar hanteringen av 

korttidsfrånvaron går åsikterna bland cheferna isär. Några menar att arbetet försvåras av att 

personalgrupperna är för stora, andra menar att de har full kontroll på vilka som har 

korttidsfrånvaro trots att personalgruppen är väldigt stor. Arbetet med korttidsfrånvaron blir 

hållbart tack vare att de själva befinner sig ute på plats med medarbetarna. Genom att de 

träffar personalen och känner dem väl upplever de sig ha en bra insikt i personalgrupperna 

och kan ha uppsikt på hur medarbetarna mår. Vissa av cheferna menar att de också redan på 

förhand förstår vilka som har korttidsfrånvaro eftersom att det brukar vara samma personer. 

Andra uttrycker att arbetet försvåras av att deras placering är centralt och inte ute på den enhet 

som de ansvarar för.   

    När en medarbetare anmält sig sjuk uppger cheferna att de ska ringa upp vederbörande 

under någon av de första dagarna denne är hemma. Detta för att höra efter hur medarbetaren 

mår och vad som är orsaken till frånvaron. Några chefer menar att de inte alltid finns ett 

behov av att ringa och ibland finns heller inte tid till det. Andra menar att ett samtal kan göra 

att medarbetarna känner sig obekväma med sin frånvaro. 

 

”… i början var det ju inte så uppskattat att, just att vi kvalitets säkrade som vi gör då 

dels, för att återkoppla och ringa tillbaka och höra hur folk mår. Och från början var ju 

inte det så uppskattat eftersom att det upplevdes som en koll. Vad fan ringer du till mig 

för? Får inte jag vara sjuk om jag vill?” 
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3.2.2 FH har en vägledande och stödjande roll 

Någon av cheferna förklarar att ett visst antal timmar och en del av den individuella 

personalbudgeten avsätts till FH. Efter sex tillfällen eller mer, av korttidsfrånvaro under ett år, 

hävdar samtliga av de tillfrågade cheferna att de måste kontakta FH. Som cheferna ser det så 

ska FH i första hand fungera som ett stöd för dem i deras chefsroller.  Formen av stöd 

definieras inte men det framgår att FH vägleder cheferna i deras arbete med den upprepade 

korttidsfrånvaron. 

 

”alltså FH är mer ett stöd för mig som chef, jag kan ringa dit och få stöd i hur jag ska 

hantera den som är sjuk, så att säga…”  

 

”som ett stöd för oss chefer främst… att man kan ta medarbetaren med sig dit om man 

har problem med dem…” 

 

Rollen FH har gentemot medarbetarna upplever cheferna som vägledande och rådgivande. FH 

kan ge medarbetaren råd och tips på hur de ska gå vidare med sin problematik genom att 

hänvisa dem vidare till bland annat primärvården, husläkare, psykolog eller till en 

sjukgymnast. Någon chef menar att det kan vara svårt för många medarbetare, att ta 

ytterligare ett steg. Medan andra menar att detta gör att medarbetaren får ta ett större ansvar 

för sig själv och den egna hälsan vilket värderas positivt. Att de anställda får ta ett större 

ansvar leder till att cheferna inte har kontroll på om de verkligen gör det som de blivit 

rekommenderade. 

 

”men då vet ju inte jag, gick hon till doktorn och fick hjälp… det vet ju inte jag…” 

 

”De ska gå på gympa, de ska gå ut och gå en promenad de ska, ja sträva för att sänka 

sitt blodtryck och öka sitt eget. Ta ansvar för sig själv helt enkelt för att öka sitt 

välmående. Då känns det lite svårt som arbetsgivare att man månar om dem mer än de 

månar om sig själva”. 

 

Det framkommer att FH:s roll innebär ett nytt sätt att arbeta på för cheferna. Många jämför 

med hur de arbetade med den tidigare företagshälsovården. Medarbetarna kunde där gå och få 

behandling, recept, sjukintyg eller självträna, vilket saknas hos FH. Cheferna upplever att det 

är något som medarbetarna uttrycker att de saknar, det kan också bli besvärligare för den 
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enskilde medarbetaren att söka sig vidare. Flera av de tillfrågade cheferna hänvisar till avtalet 

som tecknats mellan FH och kommunerna när det gäller FH:s roll. Det framgår dock att 

chefernas insikt i vad som ingår i avtalet skiftar. På frågan om vad FH:s roll är svarade en av 

cheferna att denne förväntar sig att FH ska hjälpa till med det som cheferna eftersöker.  

 

”Ja jag tycker att det är deras förbaskade ansvar eftersom att vi köper tjänster av dem 

så då förutsätter jag att då ska de hjälpa till med det vi vill då… och det har de ju 

gjort”.  

Genomgående framkommer att cheferna förutom att få hjälp gällande korttidsfrånvaro även 

använt företagshälsan för att främst få vägledning gällande konflikter inom 

personalgrupperna. 

3.2.3 Bra stöd från den egna organisationen 

Generellt uttrycker cheferna att de anser sig ha ett bra stöd från den egna organisationen när 

det gäller arbetet med korttidsfrånvaron. Framförallt från överordnad chef, 

personalstrategerna och personalsekreterarna. En chef poängterar att arbetsgivaren ska ha ett 

helhetsperspektiv på verksamheten och att ansvaret för genomgående förändringar i 

organisationskulturen därmed ligger på den egna organisationen. 

 

”Vi har ju en personalstrateg, som vi kopplar in om det är att jag kan se jamen just nu 

har vi jättemycket korttidsfrånvaro det bara upprepas och upprepas… att det… ibland 

tar hjälp också av henne där… för att liksom hur det än är så blir det ändå lite mer 

press på dem om man plockar med de personerna också… när det är så här…”  

 

Flertalet av cheferna upplever att de har ett gott stöd från sina kollegor och att de ofta vänder 

sig till dem för att diskutera och få råd. Någon menar dock att det är deras eget ansvar att 

hantera korttidsfrånvaron och har svårt att se vilket stöd de skulle kunna få.  Dock 

framkommer att flertalet av cheferna efterlyser någon form av kontinuerlig handledning i sina 

chefsroller. De sitter ibland med ganska jobbiga problem och att det skulle behövas någon 

utomstående att använda som bollplank. Cheferna upplever dock att detta stöd inte bör 

komma från FH eller den egna organisationen. 



 

17 
 

”Men samtidigt så känns det ju lite konstigt att vi, det kan upplevas konstigt att man ska 

gå dit sen har man, det kan ju vara så att man har varit där med någon person själv. I 

det här treparts helt plötsligt ska jag dit…”. 

 

Ett fåtal av cheferna framför tankar kring att de för att få stöd ska lämna ut sig själva på ett 

personligt plan och att de därför inte kontaktar FH när de själva behöver stöd. Någon av 

cheferna menar att FH:s personal är okända och att det därför inte känns bra medan en annan 

uttrycker bristande förtroende för FH:s personal. 

 

”Det kan vara jag det som inte känner förtroende för x och så vidare. Det här, med 

personkemi är väldigt viktigt för mig det. Det är, jag är otroligt känslig för sådana 

saker alltså. Ja, jag går mycket på känsla. Mycket, mycket på känsla. Det gör jag”. 

3.2.4 Intern rehabiliteringsenhet som alternativ 

Vid intervjuerna framkommer en bild av att det i den ena kommunen finns flera aktörer som 

är inblandade i arbetet med korttidsfrånvaron.  I kommunen finns en intern 

rehabiliteringsenhet som verkar ha en framträdande roll när det gäller att hantera de 

medarbetare med sex korttidsfrånvarotillfällen under ett år. Samtliga chefer inom berörd 

kommun uppger att arbetet som genomförs på rehabiliteringsenheten skiljer sig från arbetet 

som genomförs på FH. Ändå väljer många av cheferna att hänvisa sina medarbetare till 

rehabiliteringsenheten istället för till FH. Vid den interna rehabiliteringsenheten kan alla 

medarbetare inom den berörda kommunens verksamheter få tillgång till exempelvis 

samtalsstöd, djupavslappning, vattengymnastik och yrkesvägledning. Enheten startades för att 

tillhandahålla ett stöd och arbeta förebyggande med förhoppning att minska långtidsfrånvaron 

inom kommunen. Vissa chefer beskriver att fördelen med enheten är att den är utomstående 

samtidigt som de nämner att enhetens personal känner medarbetarna väl. Eftersom 

rehabiliteringsenhetens personal känner medarbetarna, upplevs det vara ett bättre alternativ då 

medarbetarna uppskattas ha lättare att lämna ut sig och sina problem. Någon av cheferna 

menar att i och med kontakten med FH blir medarbetarna också registrerades som 

korttidsfrånvarande vilket gör att man hellre kontaktar rehabiliteringsenheten. 

 

”… och frågar då och kan erbjuda och gå till rehabiliteringsenheten kanske och prata 

lite. Med någon som är utomstående som inte sätter något, ja men inte märker upp 
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dem… jag vet inte hur jag ska förklara mig men. Som är utanför alltihopa. Som hon, 

som personen kan få prata med. Det är viktigt”.  

 

Några av cheferna i kommunen bedömer att medarbetarna kan tillhandahålla bättre 

vägledning på rehabiliteringsenheten och andra väljer att också erbjuda medarbetare ett besök 

på enheten innan korttidsfrånvaro uppstår. Genomgående använder många av cheferna 

rehabiliteringsenheten främst till att förse medarbetarna med avslappning, samtalsstöd och 

vattengymnastik. Flertalet chefer menar att även FH hänvisar medarbetare dit efter 

genomförda hälsosamtal. Nedanstående citat illustrerar hur en chef, som ser att en 

medarbetare har det jobbigt, kan agera. 

 

”Kan jag hjälpa dig med någonting? Ja, ge mig energi sa hon då. Ja då är ju inte min 

första tanke att ringa FH, utan då tänker jag på rehabiliteringsenheten som gör 

djupavslappning”. 

3.3 Chefens engagemang vid korttidsfrånvaron 

Vid intervjuerna framkommer att många chefer har ett väldigt starkt engagemang i sina 

medarbetare och därmed även i fråga om korttidsfrånvaron. Det framgår även att de i vissa 

fall själva försöker lösa problemen som orsakar korttidsfrånvaron, utan att kontakta FH. 

Cheferna från båda kommunerna anser generellt att deras respektive system för att hålla koll 

på korttidsfrånvaron är bra. Några kommenterar dock att varken datasystemet eller 

personalsekreteraren känner medarbetarna personligt. Det gör dock cheferna, och eftersom de 

har daglig kontakt med sina medarbetare så menar många att de själva kan avgöra när FH 

behöver kopplas in. De flesta av de tillfrågade cheferna menar att valet av insats beror på vad 

som är orsaken till korttidsfrånvaron. Främsta anledningen till att inte kontakta FH uppges 

vara att cheferna själva bedömer att de vet varför medarbetaren har frånvaro och att de därför 

inte ser någon mening med att få det bekräftat hos FH. Gemensamt för en stor del av de 

tillfrågade är att när det gäller förkylningar, migrän, magsjuka eller när det finns en diagnos 

och medarbetaren redan har ett läkarutlåtande, så avstår man ifrån att kontakta FH. Vissa 

chefer avstår också att återkomma till företagshälsovården om det redan har gjorts en 

utredning men korttidsfrånvaron fortsätter. 

       

      ”Så en del får ju bara vara alltså, för då vet jag att de här människorna är 

infektionskänsliga, har vi magsjuka så får de magsjuka och har vi förkylningar så blir 
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de förkylda, då får man ju släppa dem, de kan man ju inte hålla på att springa iväg med 

utan de måste man ju låta vara”. 

 

   ”Och någon annan har man gått bet med, vi kan inte göra någonting åt den här 

människan som har migrän en gång i veckan”. 

 

Några chefer menar att det kan vara mycket i medarbetarens privatliv som resulterar i 

korttidsfrånvaro från arbetet. Några av cheferna väljer då att inte kontakta FH och motiverar 

det med att eftersom det rör medarbetarens privatliv finns det inget som FH kan hjälpa 

medarbetaren med. Andra uttrycker att det i vissa fall, med några medarbetare, är hopplöst, 

det finns inget att göra. 

      

      ”En del har haft, även om man har haft hög korttidsfrånvaro så har jag valt att inte 

göra en hälsoprofilsbedömning av den anledningen att det finns orsaker bakom som 

man vet varför de har varit hemma. Som man kan se inte direkt är arbetsrelaterade. Det 

kan vara skilsmässor, eller vad som helst som gör att folk kan vara hemma”. 

 

”Ja men som arbetsgivare kan inte jag göra någonting för att få henne tillbaka till 

arbete. Och då kan jag heller inte se att det finns någon vits att gå på 

företagshälsovården” 

 

Några av cheferna beskriver att de aktivt försökt lösa problem med korttidsfrånvaro på egen 

hand. Någon har t.ex. gjort hembesök till den sjukskrivne för att försäkra sig om att 

medarbetaren verkligen är sjuk, någon annan har följt medarbetare till arbetet eftersom dessa 

känt obehag för att gå dit. En chef uttrycker även att denne själv aktivt letat lösningar till en 

medarbetares problem med hjälp av internet. I stället för att kontakta FH uppger några att de 

genom att omplacera medarbetare, försökt förbättra arbetsmiljön för enskilda medarbetare. 

Även informella möten och festligheter används för att medarbetarna ska trivas och må bra på 

arbetet. Att ibland avstå ifrån att kontakta FH vid upprepad korttidsfrånvaro beror enligt några 

chefer på att kunskapen kring personalens situation saknas på FH. Någon menar också att FH 

saknar helhetsperspektiv och kunskap om arbetsplatsen vilket gör att de ibland inte kontaktar 

FH. 
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”Just vad gäller korttidsfrånvaron så… tror jag… det ligger på varje arbetsplats det, på 

något vis. De har inte den kunskapen om personalen. Alltså just den här hela runt om”. 

En annan orsak till att cheferna inte alltid kontaktar FH uppges vara på grund av tidsbrist. 

Explicit uttrycker en av cheferna att denne på grund av tidsbrist hänvisar medarbetare direkt 

till den interna rehabiliteringsenheten.   

      ”Nej, jag är så inkörd med dem, liksom och så känner jag ändå att det är lättare, för det 

är ju så här då, har du varit hemma sex gånger så ska jag ta dig med till FH, jamen om 

inte du vill det, alltså hur, då ska jag gå dit med dig ändå, fast du inte vill för så är det 

bara och vad blir det för bra av det då?  När jag istället kan säga, nu tycker jag att vi 

ska gå till rehabiliteringsenheten och prata lite med henne, ja ok, det kan jag göra… 

vad får jag bästa resultatet av?”. 

En av cheferna påtalar att återkopplingen från den tidigare företagshälsovården var bristfällig. 

Dessa erfarenheter gör att denna chef väljer att kontakta den interna rehabiliteringsenheten 

istället för FH. 

       

      ”Jag visste ju aldrig vad jag skulle göra, alltså, vad ska jag göra? Vad är min del i det 

hela? Man fick aldrig någon bra återkoppling tyckte jag, så därför så, och det tror jag 

sitter i som sagt”  

 

Tankar kring att uppmärksamheten kan medföra att den sjukanmälde individen kommer 

tillbaka till arbetet snabbare framfördes från några av cheferna. 

 

”Varför kommer du inte till jobbet? För är det någon som frågar efter en då kommer 

man också fortare till jobbet. Jag har den filosofin i alla fall”. 

 

Om medarbetarna har ett sjukintyg eller en känd diagnos uppges kontakten med medarbetaren 

bli mer sporadisk. Några av de tillfrågade cheferna menar att de kräver första dagsintyg från 

läkare för vissa medarbetare som har hög korttidsfrånvaro.  

 

”Det betyder att när de sjukskriver sig så kräver jag sjukintyg från första dagen. Och 

det får jag. Eh, i det ena fallet så har det minskat om man tittar på åren tillbaka…” 
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Som ett led i att hålla koll på korttidsfrånvaron uppger cheferna att de brukar dra ut 

sjukstatistik och kontrollera schema för att få en inblick i vilka och varför medarbetare är 

hemma. Sjukstatistiken kan också fungera som ett stöd vid besök på FH, att chefen kan visa 

upp för medarbetaren hur det verkligen ser ut med korttidsfrånvaron, detta framfördes explicit 

av en chef. 

3.3.1 Avvaktande inställning till FH från några 

Det har framkommit att många av cheferna upplevde att de hade ett väl fungerande samarbete 

med den tidigare företagshälsan och att de även själva har ett ständigt pågående arbete med 

korttidsfrånvaron. Det har föranlett att några av cheferna har en avvaktande inställning till 

samarbetet med FH. Andra har påtalat att det kändes mer personligt och att de hade en mer 

nära kontakt med tidigare företagshälsa. De menar att det känns mer opersonligt med FH och 

många tillskriver orsaken till att FH är en stor organisation. Några av cheferna upplever att det 

inte stämmer på det personliga planet men att de inte vet om det är deras egen personlighet 

som är orsaken eller om problemet finns hos FH.  

3.4 Strukturen på samarbetet 

Generellt sett upplever cheferna att det genom samarbetet med FH blivit bättre struktur när 

det gäller hanteringen av korttidsfrånvaron. Med struktur avser de upplägget med 

trepartssamtal, hälsosamtal och avstämning. 

3.4.1 Synen på insatserna och åtgärderna som genomförs 

Med insatser och åtgärder avses här det som spontant framkommit vid intervjuerna, vi har inte 

tittat på alla insatser. 

    Det inledande trepartssamtalet mellan chefen, medarbetaren och representant från FH 

upplevs som mycket positivt. Detta samtal uppges ge chefen insyn i problemen och möjlighet 

till att diskutera detta med medarbetaren och samtidigt ha FH:s representant som en resurs och 

ett stöd. Många upplever även att det är just detta inledande som gett mest resultat samt att det 

i vissa fall kan räcka med trepartssamtalet för att det ska bli en förändring i korttidsfrånvaron. 

Det framkommer att det faktum att den anställde känner sig sedd och blir lyssnad på, kan vara 

tillräckligt för att det ska bli en förändring i korttidsfrånvaron. 

 

”… ja… några av dem säger också att det är bra… man upplever också att man blir 

sedd på ett annat sätt… nu har man bokat tid och nu har dem avsatt tid bara för mig… 
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öh… jag hade en tjej, hon kom och tackade efteråt som hade jättestora… alltså 

problem” 

 

Det råder delade meningar bland cheferna när det gäller hälsosamtalet som medarbetaren har 

med FH. Några menar att detta kan ge medarbetaren hjälp om hur de ska gå vidare med sina 

bekymmer, samt att det är nödvändigt med ett utlåtande från någon som är medicinskt kunnig. 

Andra menar att det kan upplevas som en granskning av den enskilde medarbetaren. Många 

av cheferna beskriver att medarbetarna initialt ställde sig tveksamma till insatserna. Flera ska 

ha uttryckt att sex frånvarotillfällen på ett år inte är speciellt mycket. Vissa medarbetare 

uppges också ha framfört att de genom insatserna känner sig kontrollerade och granskade och 

känner att det känns obekvämt att redogöra för vad de anser är privata angelägenheter. I 

hälso- och livsstilsformuläret måste individen redogöra för bland annat mat- och sovvanor, 

motion, rök- samt alkoholvanor. 

     

     ”Jag tycker det är bra att man har hälsosamtal alltså för så är det, de är medicinskt 

kunniga… och jag ställer inte samma frågor till personen i fråga som de kan… jag 

tycker det är bra… att man får båda delar i det…” 

      

 ”I början upplevda man att det var många som, alltså de tog illa upp, många vart 

upprörda och tyckte att det här var bedrövligt. Att man ska behöva nagelfaras på det 

här viset…” 

I en av kommunerna kompletteras hälsosamtalet med ett blodprov, som markerar högt 

alkoholintag. Reaktionerna på detta skiftar, några chefer anser att det kan uppfattas som 

kränkande för medarbetaren medan andra tycker att har individen inget att dölja så är det 

heller ingen fara att lämna ett blodprov. Någon påtalar också att det faktiskt har visat sig att 

medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro har haft alkoholproblem och att dessa kommit i 

dagen tack vare blodprovet, vilket lett till att medarbetaren fått möjlighet att genomgå 

behandling för sitt missbruk. 

 

”Öh, det kan… det är lite… så här på gränsen för mig. Vad är tillåtet? Skillnad om jag 

kanske misstänker och det är det här med mycket korttidsfrånvaro, till exempel 

måndagar. Då skulle jag ju få mig en funderare. Men finns inte det med i bilden, just 
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det där, ja då kan det kännas, ja lite överförmynderi från mitt håll i alla fall. Jag känner 

så”. 

          

         ”De proverna ingår i själva det här samtalet som de har, de har ett samtal och sedan 

får man ta de hör proverna. Det görs oavsett om man misstänker de här problemen 

eller inte och nu visade det sig att det var ju så”. 

 

Generellt sett upplever cheferna att det är svårt att uttala sig om vad insatserna och åtgärderna 

som genomförs i samband med korttidsfrånvaron ger. Cheferna hänvisar till att samarbetet 

med FH är nytt. Någon påtalar att de har pågående ärenden som förhoppningsvis kommer att 

ge ett positivt resultat längre fram men att det måste få ta lite tid. 

      

      ”… och sen funderar man ju på hur ska det här bli nu då? Ja. Ja… så nu, vad får vi ut 

av det här? Hur kommer det här att vara då?” 

”Jag skulle vilja se mer resultat av det… det finns liksom ingen fortsättning…” 

3.4.2 Tillgänglighet, återkoppling och uppföljning 

Vid intervjuerna framkommer att det går relativt fort att få en tid för samtal hos FH, när en 

personlig kontakt väl etablerats. Däremot har flera initialt upplevt svårigheter med att få 

kontakt med FH, förfarandet vid en första kontakt upplevs som tidsödande och onödigt 

krångligt. Systemet med att först kontakta en person som i sin tur kontaktar en annan person 

som i sin tur ska återkomma till chefen uppfattas som både omständigt och osäkert. Citatet 

nedan belyser kritiken. 

        

         ”Njaa, jag tycker att de är betydligt svårare att komma i kontakt med än vad den förra 

företagshälsovården var. Här måste man ju knappa in ett telefonnummer och så 

kommer man ju till någon slags samordnare eller vad man ska kalla personen för och 

så tar den personen i sin tur kontakt med den som ska ringa upp mig. Och det är lite 

krångligare tycker jag för jag menar jag sitter inte här på kontoret hela tiden utan jag 

är mycket på möten och jag är ute och jag är ofta runt. Då kan det bli det här att det 

kan gå flera dagar innan man kommer i kontakt med någon och det är en nackdel. För 

ibland kan det var ett akut problem, fredag eftermiddag, jäklar, jag måste få lämna över 

det här. Det funkar ju inte. Det är lite mer kringelkrokar innan man kommer fram till 
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rätt person om man inte redan har en etablerad kontakt för då ringer man ju direkt till 

den personen då. Men om man ska, om man har ett nytt ärende då måste man gå den 

här omvägen”. 

 

När de däremot har etablerat en kontakt och varit dit på samtal med sina medarbetare så 

upplever cheferna att de får väldigt bra återkoppling från FH. Återkopplingen från FH uppger 

många vara helt nödvändig för att de ska kunna hantera medarbetarens korttidsfrånvaro. Efter 

det tredje besöket hos FH, där chefen, medarbetaren och representant från FH, gör en 

avstämning, väljer många av cheferna att göra ytterligare uppföljning. Det framkommer att de 

tre parterna gemensamt diskuterar på vilket sätt de ska gå vidare samt om det behövs någon 

ytterligare uppföljning. I vissa fall görs det en uppföljning tillsammans med FH, en tid bokas 

in efter tre till sex månader och de tre parterna träffas då igen. Den vanligaste formen för 

uppföljning uppger cheferna vara den dagliga kontinuerliga kontakten på arbetsplatsen. Där 

chefen kan se hur medarbetaren mår och spontant fråga hur det går med den eventuella 

problematiken. 

3.5 Chefens tankar om orsaker bakom den upprepade korttidsfrånvaron 

Vid intervjuerna framfördes spontant tankar från cheferna angående orsakerna till 

korttidsfrånvaron. Dessa tankar bedömde vi som väldigt intressanta, därför presenteras dessa 

nedan. Tankar och funderingar kring att arbetsbördan för medarbetarna har ökat och att tiden 

till att umgås och mötas informellt därmed uteblir har framförts. Någon menar att tiden till att 

återhämta sig och ”andas” inte finns och att det därmed sliter väldigt på den ordinarie 

personalen. 

 

   ”Det är, vi har väldigt hög beläggningsgrad. Har vi en svacka, att vi har lite jobb, då 

skickar vi ju hem personal. Alltså, vi löser ju bara på precis den styrkan vi behöver. 

Vilket gör att alla har ju väldigt tighta scheman. Man hinner inte ta igen sig som man 

hade förr…”. 

 

Det framkommer att det skett en ökning och genomgående förändringar av befintliga 

datasystem samt en ökning av administrativa uppgifter. Dessa ska fungera som ett verktyg för 

både cheferna själva samt medarbetarna men upplevs ta mycket tid. Flera av medarbetarna har 

problem med att dels ta sig in i datasystemet, dels hinna med all övrig dokumentation vilket 
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ger merjobb till ansvarig chef som måste handleda dem. Någon av cheferna menar att det 

märks en betydlig skillnad i arbetsbelastning främst det senaste halvåret.  

 

”Pressen på oss att göra och vi ska utföra och vi ska liksom… rapportera och det, det 

går i ett alltså. Nya system som kommer in. Det är ju, det är ju ett stort 

arbetsmiljöproblem för oss”,  

”Vart ska jag skriva det här och vart ska jag göra det här? Hur gör jag nu då? Och så 

blir det uppdateringar och så blir det nytt hela tiden”. 

3.5.2 Arbetsmoral 

Cheferna konstaterar att det ofta är samma återkommande namn som har korttidsfrånvaro. 

Många menar också att det är mestadels yngre medarbetare som har hög korttidsfrånvaro, och 

resonerar i termer av arbetsmoral. Arbetsmoral definieras av vissa enhetschefer som det, att 

man ställer upp på varandra. Dessa medarbetare bedöms stanna hemma fast de hade kunnat gå 

till arbetet eller att de känner efter lite extra. De som är på arbetet får därmed jobba extra hårt.  

 

”Alltså krasst, nu låter jag lastgammal, jag börjar väl bli det också i och för sig, alltså 

arbetsmoralen överlag är sämre bland yngre individer än vad den är bland äldre. Och 

det kan man ju fundera på, vad det beror på, om det har att göra med vad man får med 

sig hemifrån, vad man ska ha för arbetsmoral. Eller har man det så himla bra så man 

behöver inte jobba och tjäna några pengar, inte vet jag. Det där har inte jag något svar 

på”.   

3.5.3 Kan schemasystemet bidra till att korttidsfrånvaron ökar? 

Från några håll framkommer synpunkter på att det schemasystem som används skulle kunna 

vara en bidragande orsak till att medarbetare väljer att vara hemma fast de egentligen skulle 

kunna arbeta. Systemet innebär att personalen, istället för ersättning för obekväm arbetstid, 

får tid i en egen ”timbank” som kan disponeras fritt genom ledig tid eller lön. Vid sjukdom får 

medarbetaren inget löneavdrag, utan istället minskas timmarna i den så kallade timbanken 

med antalet timmar för sjukfrånvaron. Personalen får därmed ut samma månadslön även om 

de varit korttidsfrånvarande. Många av de tillfrågade cheferna menar att om frånvaron skulle 

resultera i avdrag på lönen skulle antalet frånvarotimmar minska. Systemet förmodas ge 

möjlighet till att medarbetarna känner efter lite extra och väljer att stanna hemma i större 
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utsträckning. Under sommaren finns ett krav på att arbeta sin fulla arbetstid, under årets 

övriga månader finns möjligheten att gå ner i arbetstid. Explicit framhåller en av cheferna att 

det möjliggör för vissa medarbetare att arbeta 75 % av sin heltid men att när de blir tvingade 

att tjänstgöra full tid, inte orkar.  Flertalet av enhetscheferna menar att systemet kan bidra till 

ökad korttidsfrånvaro.  

 

”Jag menar det där är ju ett kanonsätt att kunna lägga sin period som de vill jobba man 

jobbar mer vissa perioder och mindre andra perioder och man pusslar och har sig så. 

Men att jag tror att de kan vara en bidragande orsak till att det är lättare att liksom 

tycka att, nej jag går inte till jobbet idag” 

 

En enhetschef uttrycker att det är många av de med korttidsfrånvaro som inte klarar av att 

lägga ett balanserat schema och menar att det förekommer mycket diskussioner när det gäller 

främst korttidsfrånvaro i detta avseende. 

 

”… och du lägger schema fel. Du kan inte jobba så här, du klarar inte av så här många 

morgnar på raken och jobba delade pass och allt möjligt”.  

 

Genom att personalen har tillgång till det interna systemet hemifrån kan de också gå in i 

systemet och se vem eller vilka som arbetar. Det kan enligt en av cheferna kunna bidra till att 

medarbetare stannar hemma.  

”Om man har lite ont i magen eller lite migrän en dag, vem jobbar jag med? Ska jag 

jobba med den eller den? Kan också påverka. Kan man gå in hemifrån och kika vem jag 

får med mig, ska jag vara hemma eller inte? Kanske man känner efter”. 

3.5.4 Ökat engagemang och tid att mötas = minskad korttidsfrånvaro? 

Sammantaget resonerar många av cheferna i termer av självkänsla, engagemang och trivsel. 

Några av cheferna menar att det är främst tiden till att mötas som behövs, tid till att reflektera, 

skratta och mötas på ett informellt sätt.  

 

  ”Vi får lite mera tid, vi får lite gehör för att vi behöver faktiskt ha mötestid, vi behöver 

ha överlappningstid. Där de faktiskt kan sitta med en kopp kaffe och även om man nu 

inte behöver prata verksamhet för det har inte hänt något, men att få skratta och ha kul 
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på jobbet innan man går hemåt och den andre blir kvar. Alltså det är ju det personalen 

efterfrågar, att de inte hinner med, de hinner inte den biten. Och det är ju, det har ju 

samband med nu pratar vi hälsofrämjande arbete”. 

 

Tankar kring återkoppling på utfört arbete framförs av vissa chefer som menar att personalen 

kan behöva bekräftelse på att de utför arbetsuppgifterna på rätt sätt eller beröm för väl utförda 

arbetsuppgifter. Flera av cheferna poängterar vikten av att medarbetarna känner sig behövda 

på arbetsplatsen.  

 

”Sen kan det ju vara… bekräftelse från chef, det kan vara, alltså man pratar, alltså man 

förstår du hur jag menar att man pratar att du, det där gjorde du jäkligt bra. Sådant vill 

de ju höra, om de har gjort något...” 

Några av cheferna återkommer till att det handlar om att hitta ett engagemang, arbetsglädje 

och att medarbetarna har den arbetsmoralen att man ställer upp för varandra. En av cheferna 

uttrycker att denne visat upp budgeten, vad frånvaron kostar och lyft frågan kontinuerligt för 

att öka medvetenheten. Det har också inhandlats fikabröd de dagar som ingen i 

personalgruppen varit frånvarande. En annan menar att insatserna som genomförs är bra men 

att det behövs en mer kontinuerlig kontakt med de medarbetare som har korttidsfrånvaro. 

Någon chef menar att det är viktigt att arbeta för att höja statusen i yrket och en annan påtalar 

vikten av att förmå medarbetarna att tänka på att de själva är en del av någon annans 

arbetsmiljö. Detta kan tolkas som att cheferna även engagerar sig i försök att förebygga 

korttidsfrånvaro. 

4. Diskussion 

Studiens syfte har en psykologisk ansats som har för avsikt att belysa enhetschefers 

upplevelse av ett samarbete med en företagshälsovård. Fokus har legat på hur de intervjuade 

cheferna upplever och värderar de insatser som genomförs och samt hur de upplever sin egen 

respektive företagshälsovårdens roll i detta samarbete. 

4.1 Huvudresultat 

Utifrån resultatet kan utläsas att cheferna generellt anser att det är bra att något görs åt den 

upprepade korttidsfrånvaron. Även om detta är något som de arbetat med själva sedan lång tid 

så anser de flesta att det är bra med en tydlig struktur på hur arbetet med korttidsfrånvaron ska 

genomföras. Genomgående framgår att cheferna har svårt att se några tydliga resultat av 
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samarbetet med FH i form av en minskning av korttidsfrånvaron. Många hänvisar till att 

avtalet med FH är nytt och att de därför har svårt att utvärdera insatserna. Samt att det även 

kan vara svårt att peka på exakt vad som lett till att korttidsfrånvaron i vissa fall har minskat. 

Vissa chefer är övertygade om att det faktum att korttidsfrånvaron uppmärksammas kan leda 

till att den minskar, att individen känner sig sedd och lyssnad på. Medan andra menar att 

individen känner sig kontrollerad och granskad. Många gånger är det dock så att chefen avstår 

från att kontakta FH med motiveringen att de själva vet orsaken till korttidsfrånvaron. FH:s 

roll beskrivs vara av mer rådgivande och vägledande karaktär, samt att de ska vara ett stöd för 

cheferna i deras arbete. 

4.2 Resultatdiskussion 

I teorin upplevs de båda kommunerna ha lyckats förmedla målsättningen med 

företagshälsovårdens insatser, i praktiken framträder dock en bild av att de enskilda cheferna 

ändå gör individuella bedömningar om vilka medarbetare som besöker företagshälsovården. 

Många gånger handlar det om att de av tidsmässiga skäl väljer att använda en intern aktör. 

Huruvida denna enhet ska ses som en konkurrent eller ett komplement till FH får vi dock 

ingen riktigt klar bild av. Det varierar även mellan olika chefer hur frekvent de vänder sig till 

den interna rehabiliteringsenheten. När denna enhet används motiveras det ofta med att 

personalen där känner till medarbetarna och deras arbetsplatser. Till skillnad från FH som 

tillskrivs vara en stor organisation med följden att det blir opersonligt i kontakten med dem. 

Detta är dock inget som är synonymt med alla intervjuade chefer många vänder sig alltid till 

FH angående korttidsfrånvaro, förutsatt att de som chefer gör bedömningen att medarbetaren 

behöver detta. Slutsatsen blir därmed att organisationens krav på att cheferna måste kontakta 

företagshälsovården inte efterlevs vid varje tillfälle.  

     Cheferna uppger att när de själva vet orsaken till frånvaron finns inget behov av att gå till 

FH. Angelöw (2002) menar att ledare ibland kan ha svårt för att släppa kontrollen. Det kan 

bero på en rädsla för att andra ska visa sig vara mer kompetenta och utföra uppgifter på ett 

bättre sätt än ledaren själv, denne kan då fungera som en bromskloss. Många av cheferna 

menar att deras egen erfarenhet av hantering i samband med korttidsfrånvaro och 

rehabilitering, samt egen insyn i de olika vägar som finns att tillgå för att tillgodose stöd för 

enskilda individer, gör dem kompetenta att själva bedöma vilken behandling som är lämplig. 

Vi uppfattar att cheferna genomgående upplever sig ha god insikt i sina respektive 

personalgrupper. Från vissa av cheferna framträder dock en bild av att när individer hänvisas 

till FH ses det som att medarbetarna blir märkta vilket kan uppfattas som att medarbetarna blir 
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bestraffade i viss bemärkelse. I något fall och speciellt i det initiala skedet av samarbetet 

upplevde cheferna också att medarbetarna kände sig utpekade och kontrollerade.  Moxnes 

(2001) beskriver att behandlare ibland agerar som speglande snarare än ledande i arbetet med 

individer. Det uppges passa bra när det inte finns så mycket säker kunskap att erbjuda eller 

när det inte finns så mycket att säga. Våra tankar är att just det faktum, att ledarna känner sina 

medarbetare så väl, gör att de därmed inte är de som är bäst lämpade att göra bedömningen. 

Moxnes (2004) menar att det kan förekomma individer som egentligen inte vill ändra sitt 

beteende och som hellre önskar att någon fungerar som eko till deras egna röster. Genom att 

cheferna känner sina medarbetare väl, ofta på ett personligt plan, upplever vi ett ökat behov av 

att få en objektiv och utomstående aktörs bedömning. Detta kan bidra till att det kan 

framkomma nya infallsvinklar för att vägleda och hjälpa individer. Att cheferna inte alltid 

skickar sina medarbetare till FH vid upprepad korttidsfrånvaro skulle också kunna ses som en 

orättvisa bland medarbetarna. Enligt Perski (2003) kan upplevda orättvisor och motstridiga 

värderingar leda till minskat välmående på arbetsplatsen, som i sin tur leder till 

korttidsfrånvaro. Elovainio, Kivimäki, Vahtera, Virtanen och Keltikangas-Järvinen (2003) 

påtalar att alla anställda måste kunna känna att deras överordnade är ärliga, pålitliga och 

trovärdiga samt att alla anställda behandlas rättvist. Beslutsfattandet måste vara tydligt 

eftersom det påverkar anställdas attityder och välmående, brister i detta generar 

korttidsfrånvaro. Att inte alltid agera lika i fråga om all korttidsfrånvaro skulle alltså, om det 

upplev som orättvisa, enligt tidigare forskning kunna generera i mer korttidsfrånvaro. Även 

Martocchio och Jimeno (2003) styrker detta genom att de som en orsak till korttidsfrånvaron 

uppger resultatet av individers känsloupplevelser och att dessa upplevelser kan göra att de 

istället prioriterar sociala aktiviteter framför arbetet.  

     Generellt upplever vi att cheferna har ett stort engagemang i sina medarbetare och är väl 

insatta i deras situation vad gäller såväl arbetsplatsen som deras privata förhållanden. Detta 

gör att cheferna anser sig ha bra insikt vad den upprepade korttidsfrånvaron beror på i många 

fall och vilka individer det är som återkommer i fråga om denna. Cheferna påpekar att det är 

de som, utifrån delegering, har arbetsmiljöansvaret för sina medarbetare och i detta ingår 

arbetet med korttidsfrånvaron. Ett arbete som av många chefer uppges ta mycket tid från 

andra arbetsuppgifter vilket leder till att cheferna får prioritera det som de anser är viktigast. 

Detta kan ibland få den effekten att just problemet med den upprepade korttidsfrånvaron får 

stå åt sidan för något som är mer angeläget för stunden. Unge, Schelp och Källestål (2004) 

påpekar att interventioner kan ta tid från ordinarie arbetet, för att lyckas med hälsofrämjande 

interventioner kan det vara bra att sätta in vikarier eller på annat sätt undvika att 
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interventionen kommer som en belastning ovanpå det ordinarie arbetet. Vi upplever att 

cheferna många gånger känner att de inte riktigt räcker till i sina roller. 

     Angelöw (2002) beskriver att en kombination av olika organisatoriska strategier samt 

samarbete med företagshälsovård och andra externa resurser kan vara en effektiv väg för att 

skapa en frisk arbetsplats. Cheferna framhäver det första inledande trepartssamtalet med 

medarbetaren, chefen och representant från FH som den mest avgörande insatsen. Här 

framkommer att cheferna upplever att medarbetaren känner sig sedd och lyssnad på och det 

kan bidra till en minskad korttidsfrånvaro. I fråga om det efterföljande hälsosamtalet som 

medarbetaren får genomgå, råder det delade meningar i chefernas uppfattningar om vad detta 

ger för resultat. I vissa har medarbetarna blivit hjälpta av att FH gjort en medicinsk 

bedömning och kunnat vägleda dem till rätt instans för att komma tillrätta med problematiken.  

     Genomgående har vi i forskning och litteratur hittat flera alternativa orsaker till 

sjukfrånvaro men utvärderingar av resultat av de insatser som genomförs upplevs bristfälliga.  

Schearström (2004) menar att det kan vara svårt att utvärdera resultat av olika interventioner 

av den anledningen att faktorer som bristande planering och genomförande eller andra 

omständigheter gör det svårtolkat. Engagemang eller kunskap från ledningen kan ha varit 

otillräckliga och de olika aktörernas roller kan ha varit otydliga. För att projekt ska lyckas bör 

de samtidigt riktas mot individ- grupp- och organisationsnivå och de som deltar måste få stöd 

och uppmuntran. Det måste också finnas tidsmässigt och organisatoriskt utrymme för 

interventioner och alla som deltar måste förses med utförlig information (Schearström, 2004). 

Vår uppfattning om samarbetet i samband med korttidsfrånvaron är att flertalet chefer talar 

om att strukturen blivit tydligare. Strukturen handlar här om insatserna ifråga om 

trepartssamtal, hälsosamtal och avstämning. Moxnes (2001) menar att struktur innebär klart 

definierade roller, veta vem som är underordnad och vem som tar avgörande beslut, samt att 

alla är medveta om målsättningen och hur man når dit. Direktiven från organisationerna är att 

samtliga ska hänvisas till FH. Samtidigt framträder en bild av att det är cheferna själva som 

gör bedömningen, vilka som hänvisas till FH. Studier om varför enskilda individer blir 

sjukskrivna brukar enligt Marklund och Theorell (2005) utgå från förekomsten av olika 

riskfaktorer för den enskilde. Dessa faktorer kan vara arbetsmiljö, i privatlivet samt balansen 

däremellan. Det kan också gälla sjukskrivningsbeteende och attityder till arbetet och sjukdom, 

livsstilsfaktorer eller den enskildes förmåga att anpassa sig. När cheferna uppger att de väljer 

att avstå från kontakt med FH på grund av att medarbetarens frånvaro beror på dennes privata 

liv, motiveras detta med att de inte vill kräva att medarbetaren ska förklara sig för FH och att 

detta är av hänsyn till medarbetaren. Våra tankar är att det mycket väl kan vara så att berörd 
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medarbetare faktiskt behöver stöd från FH om det handlar om det som Marklund och Theorell 

(2005) beskriver, balansen mellan arbetsmiljö och privatlivet eller det är livsstilsfaktorer som 

orsakar frånvaron.  

     Arbetsmiljöverket kräver att arbetsgivaren ska anlita sakkunnig hjälp utifrån om det inte 

finns tillräcklig kompetens när det gäller att lösa arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen, i första 

hand från företagshälsovården. Organisationer ska aktivt arbeta för att undersöka och 

klarlägga rehabiliteringsbehov samt ha rutiner för de olika kontakter som måste hållas med 

olika aktörer. Rutinerna ska innefatta såväl tidig kontakt med den sjukskrivne som med 

företagshälsovården (Iseskog, 2007). Iseskog (2007) menar att tidiga kontakter samt att den 

sjukanmälde känner sig behövd och inte kontrollerad har visats sig kunna bidra till att 

medarbetaren kommer tillbaka till arbetet så fort det är möjligt. Det bekräftas också av flera 

av de tillfrågade cheferna som framför tankar kring att uppmärksamheten i sig bidrar till 

snabbare återgång till arbetet. De båda kommunerna arbetat för att sänka sjukfrånvaron och 

har rutiner för att tidigt kontakta sjukanmälda medarbetare. De flesta av cheferna är också 

överens om att det är en bra lösning att ha en utomstående part med medicinskt kunnande att 

samarbeta med i fråga om detta. Samtidigt som många av cheferna uppger sig kunna hantera 

många av fallen med upprepad korttidsfrånvaro på egen hand, beroende på vad bakgrunden 

till korttidsfrånvaron är. Vi tycker oss även märka en tendens till att chefens engagemang har 

betydelse för hur frekvent FH anlitas.  

    En konsekvens av en ökning av främst administrativa uppgifter gör att cheferna upplever 

minskad tid till att vara ute bland sina medarbetare, också att det handlar om att prioritera de 

uppgifter som bedöms som viktiga för stunden. Angelöw (2002) beskriver vikten av att skapa 

organisatoriska förutsättningar för ett konstruktivt ledarskap, där ledning och chefer har 

möjlighet att främja anställdas hälsa och välbefinnande. Vidare beskriver Angelöw (2002) att 

ett konstruktivt och framgångsrikt ledarskap måste finnas möjligheter för ledaren att samtala 

om svårigheter, uppmuntra och visa medarbetarna uppskattning. Detta är även de intervjuade 

cheferna inne på, att medarbetarna måste få feedback och uppskattning på utfört arbete samt 

att de känner sig behövda och betydelsefulla. Marklund och Theorell (2005) menar att mycket 

fokus läggs på vem som egentligen rår för sjukfrånvaron, arbetsgivarna eller den sjukskrivna 

individen? Skuldtänkandet uppges fungera som ett hinder för att intressera sig för de centrala 

aspekterna på sjukfrånvaron. Det framgår ingen tydlig bild, vad det egentligen beror på. 

Judge, Martocchio och Thorensen (1997) menar att fem-faktor modellen kan fungera som en 

fruktbar bas för att undersöka anledningen till frånvaron. De menar att introverta och 

samvetsgranna anställda har mindre benägenhet för att vara frånvarande. Ursprunget ur dessa 
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egenskaper gör det omöjligt för arbetsgivare att kontrollera frånvaron genom att ändra på den 

individuella personligheten. Mer extroverta individer har enligt Judge et. al (1997) visat sig 

vara mindre samvetsgranna och ha högre frånvaro vilket gör att organisationer, genom att 

anställa färre utåtriktade individer därmed kan minska sjukfrånvaron. Andra menar att 

anledningen till den ökade frånvaron har sin grund i arbetsorganisationen, neddragningar och 

ökad arbetsbelastning. 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa enhetschefers upplevelse av samarbetet med FH, av den 

anledningen bedömde vi att en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer var den som 

bäst passade detta syfte. En svaghet som vi ser i studien kan vara att urvalet gjordes av 

personalsekreterarna i de båda kommunerna. Det hade varit önskvärt att vi själva hade gjort 

urvalet av chefer för att på så sätt undvika eventuella snedvridningar eller bias i urvalet. Vi 

har dock ingen anledning att tro att några försök att påverka resultatet från 

personalsekreterarnas sida avspeglas i det aktuella urvalet. Även det att vi var två personer 

som närvarade vid intervjun kan ha haft en inverkan, enhetschefen kan ha känt sig 

psykologiskt underlägsen. Å andra sidan var denne på sin hemmaplan och hade själv valt var 

intervjun skulle äga rum, vilket kan ge ett psykologiskt övertag för den som intervjuades 

(Ekstam, 2001). Vid analysen av insamlade data använde vi oss av en induktiv tematisk 

analys, där materialet sorterades in under olika teman för att grundligt analyseras (Hayes, 

2000). Att vi varit två som analyserat materialet och kunnat bolla med varandra, kan ha 

bidragit till studiens validitet, så kallad forskartriangulering (analyst triangulation) Patton, 

(2002). Att vi båda vid jämförelse hade kommit fram till överensstämmande huvudteman, 

oberoende av varandra, kan också höja studiens validitet.  

4.4 Tankar om framtida samarbetet 

Våra tankar är att bakgrunden till korttidsfrånvaron beror på en mängd faktorer. Kommunerna 

upplevs, genom avtalet med FH, välja att utgå ifrån ett individperspektiv för att tillgodose 

stöd till individer som i slutändan riskerar att bli långtidssjukskrivna. Grundtanken i 

samarbetet mellan kommunerna och FH är väldigt bra. I enighet med Schearström (2004) 

förordar vi dock att kommunerna också utgår ifrån ett grupp- och organisationsperspektiv. 

Det som verkar brista är informationen i de olika leden, vilket medför en oklarhet i roller och 

ansvarsfördelning. En tydlig roll och ansvarsfördelning och tydlig och samstämmig 

information i alla led inom organisationen borde kunna förbättra samarbetet. Samt att 
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säkerställa att alla verkligen har samma information och uppfattning om vad som gäller och 

att samtliga parter förstår sin del i samarbetet. Detta gäller såväl medarbetare, enhetschefer, 

överordnade chefer och organisationsledning som alla involverade parter vid FH. Sanders och 

Nauta (2004) menar att organisationer kan påverka sjukfrånvaron genom att uppmärksamma 

den informella strukturen. Sammanhållning inom arbetsgruppen och delad arbetsmoral har 

enligt Sanders (2004) visat sig minska korttidsfrånvaron. Vi tror att chefernas bedömningar av 

att det behövs tid, dels till att själva kunna vara mer närvarande ute på enheterna, dels till att 

möjliggöra för medarbetarna att umgås mer informellt är en del av lösningen. Både Angelöw 

(2002) samt Sanders och Nauta (2004) menar att klargörande av målsättningar och roller kan 

bidra till ökad sammanhållning och att medarbetarna känner mer samhörighet till sin 

organisation. Vår slutsats blir att det kan behövas en genomgång och en kontinuerlig 

uppföljning om vad som faktiskt behövs. Lämpligt kan vara att i utgångsläget genomföra 

medarbetarundersökningar för att få grundlig insyn i vad de anser är problemen på 

arbetsplatsen.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Den här intervjun kommer att handla om korttidsfrånvaro och det projekt som kommunen och 

X företagshälsa samarbetar med. Intervjutiden beräknas till cirka 1 timme och du kan när som 

helst själv välja att avbryta intervjun. Vi kommer inte att ställa några ja eller nej frågor och 

det finns inget rätt eller fel svar. Det är dina åsikter, tankar och känslor som är det viktiga.  

Om vi skulle behöva kompletterande uppgifter i efterhand är det då ok att vi kontaktar dig 

igen, via telefon eller mail? 

Vi vill gärna använda en diktafon och spela in intervjun, är det ok? Allt material från 

intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. 

Har du några frågor till oss? 

Kan vi påbörja intervjun? 

 

 

 

 

 

1. Hur är korttidsfrånvaron på din enhet? 

 

                     Finns det något särkilt utmärkande eller någon gemensam nämnare som orsak? 

 

 

 

 

2. Hur många ”ärenden” har ni haft sedan projektet startade? 

 

                      Har det fungerat bra?  

                      Vad hade kunnat göras annorlunda? 

                      Presenterades projektet i arbetsgruppen? 

                      Vilken var din reaktion på projektet?  

                      Har det varit någon uppföljning med den anställde?  

                      Varför, varför inte? 

                      På vems initiativ?  

                      Erbjöds uppföljning? 

 

  

 

 

 

3. Hur hanterades korttidsfrånvaron innan samarbetet startade? 

                        

                        Fanns andra samarbetspartners?  

                        Vilka skillnader finns det?  

                        Är det lättare eller svårare nu?   
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4. Upplever du att du att du har den tid och de resurser som behövs för att hantera 

korttidsfrånvaron? 

                                  

                          Upplever du något stöd från dina chefer och från organisationsledningen? 

 

 

 

 

 

 

5. Har det blivit någon förändring i korttidsfrånvaron som en konsekvens av projektet? 

 

 

 

 

 

 

6. Utifrån din roll som chef, hur funderar du kring korttidsfrånvaron? 

 

                             Tar det mycket tid?  

                             Är det besvärligt?  

                             Finns någon lösning? 

 

 

 

 

7. Hur ser du på FH:s roll? 

 

                             Tillgänglighet, verktyg, stöd?  

                             Vad är särskilt bra?  

                             Saknas något?  

                             Vad kan förbättras? 

 

 

 

 

8. Hur upplever du sammantaget det här projektet? 

 

                                Din egen roll som chef? 

                                FH:s roll?  

                                Skulle något kunna göras annorlunda? 

                                Vad har varit särskilt bra? 
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