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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra olika aktörer med skilda yrkesroller 

upplevde organisationens befintliga rehabiliteringsprocess med dess möjligheter och 

begränsningar samt deras synpunkter på vad som kan förbättras för att undvika 

sjukskrivningar. En förhoppning var också att kunna ge konkreta förslag på hur man kan 

arbeta förebyggande i syfte att undvika sjukskrivningar inom organisationen. Fyra 

minifokusgruppintervjuer, bestående av två till fyra personer, genomfördes där två fiktiva fall 

användes som diskussionsgrund. Materialet analyserades med hjälp av en induktiv tematisk 

analys, vilket resulterade i de fyra temaområdena; Verktyg för att förbättra hälsoarbetet, 

Insatser för att motverka sjukskrivningar, Begränsningar i hälsoarbetet samt Chefens roll i 

hälsoarbetet. I studien framkom att deltagarna ansåg att rehabiliteringsprocessen är ett bra 

verktyg som förenklar rehabiliteringsarbetet, men att den behöver fortsatt utveckling. 

Resultatet visade även att deltagarna hade många förslag på åtgärder för att förbättra den 

fysiska och psykosociala arbetsmiljön.  

 

Nyckelord: rehabiliteringsprocess, förebyggande arbete, sjukskrivning, psykosocial 

arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö 

 

  



 

 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine the experience, of four different actors’ with diverse 

occupational roles, of the existing rehabilitation process in the organization, with its 

limitations and possibilities. A further aim was to examine the preventive work and hopefully 

contribute with some practical solutions to counteract sick leave within the organization. Four 

mini focus group interviews with two to four people were carried out with two fictitious cases 

as a base for discussion. Data was analyzed by an inductive thematic analysis and resulted in 

four thematic areas; Tools to improve the health work, Efforts to avoid sick leave, Health 

work limitations and The manager’s role in health work. The study showed that the 

participants considered that the rehabilitation process was a good tool that simplifies the 

rehabilitation work, but it needs further development. The results also showed that the 

participants had many suggestions of how to improve the physical and psychosocial work 

environment. 

 

Keywords: rehabilitation process, preventive work, sick leave, psychosocial work 

environment, physical work environment 

 

Title: Four Actors’ Experiences of a Multinational Organization’s Health Work; The 

Opportunities and Limitations of the Rehabilitation Process and the Preventive Work. 

 

 

  



 

 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Eva Boman som med stort engagemang och snabba 
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som varit tillmötesgående och engagerad under hela processen. Ännu ett tack vill vi rikta till 

Moa Theander och Mats Åkerlund som med konstruktiv kritik hjälpt oss att utveckla vårt 

arbete. Slutligen vill vi tacka familj och vänner för stöd och uppmuntran under den här tiden. 
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Introduktion 

En god arbetsmiljö leder till större personlig tillfredsställelse och arbetsengagemang samt 

mindre stressreaktioner och frånvaro hos arbetstagarna (Rubenowitz, 2010). Den goda 

arbetsmiljön kännetecknas av egenkontroll i arbetet, ett positivt arbetsledningsklimat, 

stimulans från arbetet, god arbetsgemenskap samt optimal arbetsbelastning. Arbetstagare 

uppfattar sig då som behövda och betydelsefulla och ser arbetet som en väg till friskhet till 

skillnad från när arbetsplatsen brister i något av dessa avseenden (Försäkringskassan, u.å.; 

Rubenowitz, 2010; SOU 2002:5). En studie av Buys, Matthews och Randall (2010) visade att 

högre nivåer av stress associerades med lägre betyg på arbetsplatsmiljön. Studien visade även 

att anställda från mindre organisationer värderade sin arbetsmiljö mer positivt än anställda på 

medelstora eller stora organisationer i fråga om arbetstillfredsställelse, tillit mellan ledning 

och anställda samt proaktiva åtgärder för att lösa problem som orsakar arbetsrelaterad stress. 

Stress och fysisk påfrestning i samband med besparingar och neddragningar av resurser kan i 

sin tur orsaka ökad sjukfrånvaro (SOU 2002:5). Eftersom en sjukfrånvaro oftast resulterar i 

mycket högre kostnader än vad själva sjuklönen innebär så påverkas både de anställdas hälsa 

och företagets effektivitet och lönsamhet av arbetsgivarens prioriteringar. Det är därför mest 

lönsamt ur flera perspektiv att agera tidigt för att förebygga sjukskrivningar och rehabilitering 

(Försäkringskassan, u.å.). I en studie av Ettner och Grzywacz (2001) undersöktes arbetets 

inverkan på de anställdas mentala och fysiska hälsa. Studiens resultat visade att de individer 

som arbetade mer än 45 timmar/vecka, eller arbetade nätter, var mer benägna att rapportera att 

jobbet försämrade deras hälsa. Vidare visade studien att de anställda som upplevde fler 

begränsningar i arbetet och kände mycket press också rapporterade negativa hälsoeffekter, 

medan de som arbetade deltid, hade stort handlingsutrymme eller möjligheter att kunna 

använda sig av sin kompetens rapporterade mer positiva hälsoeffekter. Även Statens 

beredning för medicinsk utredning (2014), som undersökte sambandet mellan arbetsmiljö och 

depression/utmattningssyndrom, kom fram till att möjlighet att påverka arbetet, arbetskrav 

och press har stor inverkan på psykosocial ohälsa.  

 

Definition och reglering 

Arbetsmiljön avser alla faktorer och förhållanden i arbetet vilka regleras i arbetsmiljölagen. 

Arbetsmiljölagen 1:1 (SFS 1977:1160) anger att lagens ändamål är att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 1:2 (SFS 1977:1160) 

fastställer att bestämmelserna gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en 

arbetsgivares räkning. 
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I arbetsmiljölagen 2:1-8 (SFS 1977:1160) beskrivs arbetsmiljöns beskaffenhet, det vill säga 

hur arbetsgivaren ska utforma arbetsmiljön för att på bästa sätt uppnå en tillfredsställande och 

säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren bör eftersträva variation och sammanhang i arbetet samt 

möjligheter till social kontakt och samarbete på arbetsplatsen. Dessutom ska verktyg som 

används, såsom maskiner, redskap och tekniska anordningar, utformas, placeras och nyttjas på 

ett säkert sätt för att förhindra ohälsa och olycksfall.  

 I arbetsmiljölagen 3 kap. (SFS 1977:1160) anges allmänna skyldigheter vilket 

innebär att lagen ska tillämpas med hänsyn till kraven på arbetsmiljöns karaktär enligt 2 kap., 

samt att arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att uppnå en god arbetsmiljö. 3:2-3 

(SFS 1977:1160) fastställer att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som krävs för att 

förebygga risken att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, med utgångspunkt i att 

allt som kan orsaka ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller 

olycksfall elimineras. Arbetsgivaren ska vidare systematiskt planera, leda och kontrollera 

verksamheten för att uppfylla kraven kring arbetsmiljö. Det åligger även arbetsgivaren att 

utreda arbetsskador, kontinuerligt undersöka risker och vidta de åtgärder som krävs för att 

motverka arbetsskador, samt dokumentera arbetsmiljön och upprätta handlingsplaner kring 

denna. Arbetsgivaren ska i övrigt se till att verksamheten har en lämpligt organiserad 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet samt svara för att den företagshälsovård 

som arbetsförhållandena kräver finns tillgänglig. Arbetsmiljölagen 3:2 b anger att 

Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering som 

ska arbeta för att förebygga och avlägsna hälsorisker på arbetsplatser, samt ha kompetens att 

beskriva och identifiera sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. 

Den fjärde paragrafen anger att även arbetstagaren har skyldigheter att medverka i 

arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som krävs för att uppnå en god 

arbetsmiljö. Arbetstagaren ska även följa givna föreskrifter, använda de skyddsanordningar 

som behövs och i övrigt vidta den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och 

olycksfall. 

 

Rehabilitering 

I socialförsäkringsbalken kap 30 (SFS 2010:110) finns allmänna bestämmelser angående 

rehabilitering, vilket ansvar och vilka skyldigheter de inblandade har, samt angivelser om 

utformning av en rehabiliteringsplan. En studie av Larsson och Gard (2003) visade att det är 

viktigt att se signaler på ohälsa, komma igång med processen tidigt och att involvera alla 

inblandade direkt för att få ut så mycket som möjligt av en rehabiliteringsprocess. Det 
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beskrevs även att det är viktigt att dokumentera allt, sätta upp mål som är uppnåeliga och 

understryka vikten av och stärka arbetstagarens roll och ansvar i processen. 

 Ahlström, Hagberg och Dellve (2012) menade i sin studie att det kan ta lång tid att 

komma tillbaka till arbetet och bli produktiv igen för en arbetstagare som varit 

långtidssjukskriven. Studien visade att motivationen och produktiviteten ökar tidigare om 

miljön på företaget är stöttande, vilket bland annat innebär att arbetstagaren har inflytande på 

arbetet, att det finns utvecklingsmöjligheter, samt ett öppet klimat och en gemenskap på 

arbetsplatsen. I en studie av Nordqvist, Holmqvist och Alexanderson (2003) framkom det 

också att en stöttande arbetsgivare med en strukturerad plan, samt kollegor som är insatta i 

situationen är av stor betydelse för att återgången till arbetet ska ske så smidigt som möjligt. 

Johnston, Way, Long, Wyatt, Gibson och Shaw (2015) undersökte vilka kompetenser 

linjechefer behöver ha för att underlätta återgången i arbete för medarbetare, då de har en 

viktig roll i den situationen. Resultatet blev en kompetensmodell som visade att kunskap om 

processen, färdigheter och personliga egenskaper är viktiga faktorer för arbetet, framförallt i 

kombination med varandra. I kompetensmodellen syftar kunskap till hur medarbetarens 

arbetsuppgifter ser ut och hur sjukdomen påverkar förmågan att utföra dem. De färdigheter 

som krävs är framförallt kommunikation och personliga egenskaper, som rättvisa och ärlighet. 

Studien visade också att cheferna behöver få stöd av experter, samt utbildning gällande hur de 

ska stötta och uppmuntra medarbetarna till återgången.  

 

Förebyggande hälsoarbete  

Lika viktigt som rehabiliteringsarbetet är också det förebyggande arbetet. Vinberg och 

Landstads studie (2014) visade att det fanns signifikanta skillnader i fråga om hälsa, stress, 

psykosociala arbetsförhållanden och arbetsåtergång vid rehabilitering mellan de arbetsplatser 

som investerat mer i insatser för psykosociala arbetsmiljöförhållanden, som hade ett mer 

utvecklat samarbete med företagshälsovården och ett mer utvecklat hälsofrämjande ledarskap, 

och de arbetsplatser som inte hade det. I studien av Buys et al. (2010) framkom det att 

medarbetare var missnöjda med sin organisations ansträngningar att hantera arbetsrelaterad 

stress i både förebyggande och rehabiliteringsaktiviteter, och den enda förebyggande åtgärden 

som ansågs vara tillräckligt bra var arbetet med att minimera fysiska risker på arbetsplatsen. 

Förutom tillhandahållandet av en rad förebyggande åtgärder och rehabilitering, redovisades 

även vikten av att organisationer arbetar för att förbättra arbetskulturen. Vid ett förebyggande 

hälsoarbete är det viktigt att ha förståelse för att den psykosociala arbetsmiljön har lika stor 

betydelse för hälsan som den fysiska arbetsmiljön, samt att psykologiska, fysiologiska och 
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beteendemässiga indikatorer på den individuella hälsan är viktiga kriterier för en hälsosam 

arbetsplats (Kelloway & Day, 2005). Ett förebyggande arbete kräver att medarbetare kan vara 

med och påverka samt att de, liksom cheferna, är engagerade och deltar i processen för att den 

ska få ett lyckat resultat (Larsson, Landstad & Vinberg, 2009). För att arbetsgivaren ska 

kunna uppfylla sin roll i det förebyggande arbetet måste denne kunna visa empati och våga 

prata om problem som kan vara känsliga. I arbetsklimat där man bryr sig om varandra ökar 

chanserna att upptäcka tidiga signaler hos anställda som inte mår bra (Försäkringskassan, 

u.å.). Sjukskrivningar för psykisk ohälsa har under de senaste åren ökat markant och i 

Försäkringskassans studie har man funnit att den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse 

för utveckling av psykiska diagnoser. Slutsatsen som angavs i studien var att det är viktigt att 

arbeta med att tidigt identifiera och åtgärda psykosociala arbetsmiljöproblem för att kunna 

förebygga psykisk ohälsa och nedsatt arbetsförmåga (Försäkringskassan, 2014). 

 

Organisationen 

Denna uppsats rör hälsoarbetet inom en större svensk koncern med ett antal tillhörande bolag 

i Mellansverige. Organisationens rehabiliteringsarbete har tidigare varit ostrukturerat och 

skiljt sig åt mellan koncernens olika bolag. I dagsläget arbetar därför organisationen för att 

uppnå en samsyn kring ämnet och ett heltäckande samarbete mellan bolagen. Detta har bland 

annat resulterat i att de föregående år införde en strukturerad rehabiliteringsprocess som gäller 

för hela organisationen. Rehabiliteringsprocessen finns på intranätet och består av olika steg 

som anger vad som ska göras och när detta ska ske. För ytterligare förtydligande finns även 

olika klickbara boxar som är kopplade till stegen, vilka ger mer detaljerad information om hur 

detta ska gå till. Genom att synliggöra eventuella brister och förbättringsmöjligheter med 

rehabiliteringsprocessen och det förebyggande arbetet hos organisationen kan studien bidra 

till beslutsunderlag för en bättre arbetsmiljö, som i sin tur kan minska antalet sjukskrivningar.  

 

Syfte och frågeställningar  

 Syfte. Syftet med studien är att belysa hur fyra olika aktörer upplever 

organisationens förebyggande arbete samt rehabiliteringsprocessens möjligheter och 

begränsningar. Målet är att komma fram till om det finns något att förbättra eller ändra före, 

under och efter en rehabiliteringsprocess, samt att ge konkreta förslag på hur man kan arbeta 

förebyggande i syfte att undvika sjukskrivningar inom organisationen. 
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 Frågeställningar.  

1. Hur upplever aktörerna (chefer, ER-specialister, fackliga representanter samt 

 företagshälsovården) hälsoarbetet? 

2. Vilka förbättringsmöjligheter och begränsningar identifierar de olika aktörerna 

 inom hälsoarbetet? 

 

Metod 

Urval och deltagare 

Vi genomförde en kvalitativ studie med fyra minifokusgruppintervjuer, där grupperna bestod 

av deltagare från fyra aktörsgrupper; två deltagare från företagshälsovården, tre chefer, fyra 

fackliga företrädare och tre ER-specialister, på en multinationell organisation i Mellansverige. 

Tillsammans med vår kontaktperson på organisationen tog vi fram urvalskriterierna för 

studiens deltagare. Kriterierna innebar att deltagaren skulle ha erfarenhet av organisationens 

rehabiliteringsarbete och tillhöra någon av de fyra aktörsgrupperna. Minifokusgrupperna 

delades upp och bestod av deltagare från respektive aktörsgrupp. Detta för att öka öppenheten 

och erfarenhetsutbytet mellan deltagarna. Samtliga aktörsgrupper har en betydande roll i 

organisationens rehabiliteringsarbete och utsågs därför för att skapa en heltäckande bild av 

rehabiliteringsprocessen och det förebyggande arbetet utifrån flera perspektiv. Det var från 

början tänkt att det skulle vara fyra till fem deltagare i respektive grupp men då det var svårt 

att hitta tider som passade samtliga samt att det i en av aktörsgrupperna enbart fanns tre 

personer på plats, blev det två till fyra deltagare i varje grupp. Av de tolv deltagarna som 

deltog i studien var fem av dessa kvinnor, varav minst en ingick i varje grupp. Vi ansåg inte 

att deltagarnas ålder var relevant för studiens syfte, men deras ålder var uppskattningsvis 

mellan 35 – 60 år. 

 

Datainsamlingsmetod och material 

Vid minifokusgruppsintervjuerna använde vi oss av en semi-strukturerad intervjuguide (se 

bilaga 2) som utformats utifrån de två fiktiva fall vi konstruerade (se bilaga 3) och berörde 

frågor om hur deltagarna upplevde rehabiliteringsprocessen före, under och efter en 

rehabilitering utifrån sin yrkesroll samt när, och/eller om deltagarna upplevde situationer som 

motverkar rehabilitering. Beroende på hur diskussionen fortlöpte så ställdes följdfrågor om 

det behövdes. Intervjuerna spelades in med både videokamera och diktafon. De fiktiva fallen 

konstruerades för att underlätta vid diskussionerna och för att deltagarna inte skulle känna att 

de behövde dela med sig av verkliga fall. Fallen handlade om arbetsrelaterade påfrestningar 
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och delades upp i fysiska och psykosociala sjukskrivningsorsaker. Bakgrunden och 

symptomen utformades utifrån Statens offentliga utredning (SOU 2003:13) och tillsammans 

med vår kontaktperson kom vi fram till kön och ålder för de fiktiva personerna, som skulle 

representera den verkliga sjukskrivningssituationen på organisationen. 

 

Tillvägagångssätt 

Inför studien kontaktades organisationen, varpå de efterfrågade en undersökning med det 

valda syftet. Tillsammans arbetade vi fram urvalskriterierna för de deltagare som var aktuella 

i undersökningen. Vår kontaktperson skickade sedan ut informationsbrevet (bilaga 1) till de 

personer som uppfyllde kriterierna och bokade ett konferensrum för samtliga intervjuer på 

arbetsplatsen. Informationsbrevet innehöll information om syftet med studien, 

forskningsetiska aspekter samt ett bifogat tidsschema för intervjuerna. Deltagarna tog sedan 

kontakt med oss via mail om de var intresserade att delta.  När anmälningstiden gått ut var det 

för få intresseanmälningar och en påminnelse skickades ut via mail. Därefter kontaktades 

samtliga via telefon som inte redan hade tackat ja.  När deltagarantalet till studien var 

tillräckligt högt hörde vi av oss till vår kontaktperson för att avboka de tider konferensrummet 

inte behövdes. Därefter kontaktades en ER-specialist och en person inom företagshälsovården 

för att boka ett konferensrum i respektive lokaler.   

 Innan intervjuerna startade påpekade vi att det inte fanns några rätta eller fel svar på 

frågorna utan att det var deltagarnas personliga upplevelser utifrån respektive aktörsgrupp 

som vi var intresserade av. Återigen nämndes syftet med studien, att intervjun skulle spelas in 

med videokamera och diktafon, att all data skulle behandlas konfidentiellt samt att deltagarna 

hade rätt att avbryta intervjun när de ville om de så önskade. Deltagarna fick börja med att 

läsa igenom de båda fallen under ca fem minuter. Därefter påbörjades själva intervjun där 

deltagarna ombads utgå från fallen i diskussionerna. Intervjuerna tog ca 90 minuter vardera. 

Vi var båda närvarande under alla intervjuer men vi turades om att agera moderator och föra 

anteckningar. Samtliga intervjuer genomfördes inom en vecka, på deltagarnas arbetstid. 

 

Dataanalys 

Då en av oss förde anteckningar under intervjun kunde dessa anteckningar också användas 

som stöd till den senare transkriberingen. Materialet analyserades genom en induktiv tematisk 

analys. Analysen genomfördes i sju steg: ordagrann transkribering, genomgång av det 

insamlade materialet, sortering av teman, definiering av teman, sökning i materialet efter 

ytterligare information till varje tema, namnsättning av teman och indelning av data samt 
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urval av data för att på bästa sätt beskriva temat (Hayes, 2000). Under genomgången av det 

utskrivna materialet så markerades de svar som hörde ihop med processen och det 

förebyggande arbetet var för sig. Sedan delades de två huvudtemana in i olika undergrupper 

beroende på vad som kom fram i kodningen av resultatet genom att fokusera på likheter i 

svaren från deltagarna. 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna fick information om studiens syfte, hur studien var utformad, vilka vi var som 

genomförde studien samt att vi skrivit på ett tystnadspliktsavtal. Deltagarna fick också 

information om deras möjlighet att avbryta intervjun utan orsak och att allt material skulle 

behandlas konfidentiellt. Deltagarna lovades anonymitet i resultatet och att film- och 

ljudupptagningarna skulle raderas så fort de hade blivit transkriberade för att på det sättet 

uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Vi valde att konstruera fiktiva fall, 

dels som underlag till diskussion, men även för att deltagarna skulle ha något att referera till 

till utan att behöva hänvisa till verkliga fall. Att intervjuerna ägde rum i lokaler hos 

arbetsgivaren och inte på neutral mark berodde på att vi inte ansåg att ämnet var känsligt för 

de som deltog. 
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Resultat 

Utifrån analysen kunde resultatet delas in i fyra teman som beskriver vad deltagarna upplevde 

som viktiga faktorer för rehabiliteringsprocessen och det förebyggande arbetet: Verktyg för 

att förbättra hälsoarbetet, Insatser för att motverka sjukskrivningar, Begränsningar i 

hälsoarbetet samt Chefens roll i hälsoarbetet. Under analysen framkom även kategorier som 

belyser essensen i de olika temana. Detta finns illustrerat i Figur 1.

Figur 1. Teman som framkom under analysen med tillhörande kategorier.  

 

Verktyg för att förbättra hälsoarbetet 

Under analysen identifierades temat Verktyg för att förbättra hälsoarbetet i organisationen. I 

kategorierna Analyser och bedömningar, Processer samt Forum för samarbeten återfinns 

viktiga faktorer som belyser deltagarnas upplevelser och åsikter angående dessa verktyg. 
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 Analyser och bedömningar. De fackliga representanterna angav att organisationen 

använder sig av konsekvensanalyser och rapporteringssystem för att dokumentera tillbud, 

olycksfall och riskobservationer i den fysiska arbetsmiljön. Deltagarna beskrev att 

organisationen har skyddskommittéer som kontrollerar de arbetsrelaterade riskerna, 

koordinatörer som känner av stämningen i arbetsgrupperna, ergonomer som analyserar 

arbetsmiljön och supporttekniker som fungerar lite som spindeln i nätet på arbetsplatserna. 

Två av cheferna påpekade att nästa steg för organisationen är att även börja prata om, 

synliggöra och dokumentera de psykosociala faktorerna i det dagliga arbetet. En av cheferna 

berättade dock att man på dennes avdelning redan har infört riskronder för den psykosociala 

arbetsmiljön och att de då använder sig av speciella enkäter angående medarbetarnas 

välmående. De övriga två cheferna blev förvånade över att det redan finns verktyg för 

psykosociala skyddsronder och att inte alla chefer fått information och tillgång till dessa. 

Även de fackliga representanterna ansåg att organisationen borde införa riskanalyser, 

kartläggningar och dokumentation i de redovisningssystem som finns för den psykosociala 

arbetsmiljön och att alla bolag inom koncernen ska använda sig av dessa.   

 

“Ja vi gör konsekvensanalyser inför förändringar i arbetsmiljön, vi gör riskanalyser. Det 

jag skulle vilja påstå att det finns en utvecklingspotential på, det är ett av mina 

favorituttryck också, det är den psykosociala arbetsmiljön och kartläggningen av det. Vi 

har ju nåt verktyg som heter *****, som bara är skit.”  Facklig representant 

  

 Vid arbetsförmågebedömningar går aktörerna ut och undersöker hur arbetsplatsen ser 

ut och bedömer vad som är lämpligt för den sjukskrivne medarbetaren, om denne kan återgå 

till arbetet eller om det krävs en arbetsanpassning eller omorganisering. De fackliga 

representanterna påpekade att organisationen borde förbättra kartläggningen av bolagens 

tillgängliga jobb och arbetsuppgifter för att öka organisationskännedomen och på så vis 

underlätta arbetet inför en arbetsanpassning. De uttryckte även en önskan om att återinföra 

fler reträttplatser där den sjukskrivne kan återhämta sig och utföra anpassade arbetsuppgifter 

tills en arbetsåtergång kan ske.  

 

“Och inte förstår organisationen heller när man ska försöka, försöka reda ut. Jamen nu är 

ju det här steget då. ‘Vad kan vi göra för åtgärder och hur kan vi göra det här?’ Och dom 

har ingen aning om hur det faktiskt funkar hos oss.”    Facklig representant  

 

 Rehabiliteringsdatabasen är ett nytt verktyg som samlar all dokumentation om 

rehabiliteringen för de enskilda fallen på ett och samma ställe. Detta underlättar 

rehabiliteringsarbetet om det exempelvis kommer in en ny chef som ska sätta sig in i fallet 
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eller om en medarbetare byter arbetsplats inom organisationen, menade Företagshälsovårdens 

representanter.   

 

“För det följer ju individen. Men chefen kan ju sluta och individen kan ju byta både 

avdelning och bolag, det följer individen och då kan man se att men det här försökte vi då 

och det gick inge bra och det här har vi gjort och det här har vi gjort.” 

                          Representant från Företagshälsovården 

         

 Processer. Samtliga deltagare var positivt inställda till organisationens införda 

rehabiliteringsprocess. De fackliga representanterna betonade att processen är en bra grund att 

stå på som visar hur de ska arbeta med rehabilitering men att den ändå lämnar ett stort 

utrymme för att kunna individanpassa de enskilda fallen. De ansåg också att det i och med 

processen har blivit lättare att hantera rehabiliteringsfall, då det nu finns en strukturerad plan 

att följa vilket ökar möjligheterna för att komma vidare och inte fastna i sjukskrivningarna. 

Processen har, enligt deltagarna, även ökat bolagens samsyn och struktur kring rehabilitering, 

vilket har underlättat arbetet och ökat möjligheterna att ge alla rehabiliteringsfall samma 

förutsättningar enligt deltagarna. Företagshälsovårdens representanter upplevde att 

rehabiliteringsprocessens informativa steg minskar risken för att arbetsgivaren ska missa 

något steg i Försäkringskassans rehabiliteringstrappa, vilket gör det enklare för chefer att 

sköta sina jobb. De fackliga representanterna menade att organisationens storlek medför 

ökade möjligheter för dem att kunna hjälpa sjukskrivna medarbetare och de tycker att 

organisationen är bra på att ställa upp och erbjuda lösningar. 

  
“Processen den funkar, för det där är ju inte slaviskt skrivna rutor så på det viset att man 

måste ta det och det och det steget då så att säga utan det är ju vad som är bra för 

individen, det är ju det man ska komma ihåg hela tiden då.” Facklig representant 

  

 Under intervjun med ER-specialisterna framkom ett förslag om att göra processen 

mer detaljerad, det vill säga att fylla på boxarna med mer kunskap, erfarenheter och 

eventuella tidsgränser för att på så sätt underlätta arbetet för nytillsatta chefer och ER-

specialister. De fackliga representanterna uttryckte en önskan om en tydlig plan för hur 

återgången till arbetet ska gå till, att kollegor är förberedda och insatta i situationen, att den 

utrustning som ska användas fungerar samt att det finns någon som visar vad man ska göra 

och som tar hand om medarbetaren i början, oavsett om man går tillbaka till samma arbete 

eller om man får nya arbetsuppgifter. De fackliga representanterna betonade även att 

organisationen behöver införa sanktioner när processen inte följs, för att alla ska börja följa 

den. 
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”De gånger vi har sett att en person går tillbaka till samma uppgifter så går det åt helvete 

sen, man kan inte gå tillbaka till samma jobb och speciellt inte om ingenting ändras. ” 

     Facklig representant 

 

”Ja nu får dom ett pushmail om man inte har ringt och grejer… men alltså det ska va ’du 

har inte skött ditt jobb helt enkelt’ det är liksom, det ska va… det ska va allvarliga 

reprimander tycker jag om man inte sköter det här för till syvende och sist så är det en 

människa bakom också.”     Facklig representant 
 

 Idag finns det ingen process för det förebyggande arbetet men deltagarna tror att det 

skulle gynna organisationen att ta fram en sådan som hela organisationen kan använda sig av. 

Genom att ha en plan och en samsyn kring arbetssätt och verktyg skulle arbetet bli mer 

konkret och det skulle bli svårare att missa eller ignorera viktiga delar. Cheferna påpekade 

dock att en sådan process kan ta bort frihetsgraderna i arbetet och att det därför kanske vore 

bättre att få olika tips på hur de kan jobba förebyggande.  

 

”Jag tror att om det kommer en plan ’nu ska ni jobba så här’, då har man tagit bort 

frihetsgraderna också… däremot ’man kan göra så här’, lite tips på hur man kan jobba 

förebyggande… kanske inte att ’man ska’… utan att ’man kan jobba så här’ liksom.”  Chef 

 

  Forum för samarbeten. Under samtliga intervjuer beskrev deltagarna att 

relationerna mellan de olika aktörerna är oerhört viktiga och de har mycket positiva 

erfarenheter av de samarbeten och forum som används inom organisationen idag. Det 

framkom även synpunkter om att samarbetet mellan de olika aktörerna har blivit bättre på 

senare tid då rollerna har blivit tydligare och alla nu vet vilken funktion respektive aktör har. 

Företagshälsovårdens representanter menade att det skapas en trygghet av att det alltid är 

samma personer som är inblandade vid rehabilitering, att ett förtroende byggs upp och det blir 

lättare att arbeta tillsammans genom att goda relationer skapas. De påpekade även att syftet 

med detta arbetssätt är att skapa en tydlighet kring att det är organisationen och chefen som 

äger rehabiliteringsprocessen, men att de andra aktörerna finns tillgängliga för att hjälpa till 

och bidra med olika synsätt och kunskap. Att rehabiliteringsutredningar är känsliga, det var 

alla deltagare överens om, men Företagshälsovårdens representanter betonade att det 

viktigaste för att lyckas är att lyssna, finnas där och helt enkelt kunna anpassa sig efter 

individens behov. 

 

“Ja och jag tycker att den viktigaste resursen det är nog att vi gör det tillsammans som 

sagt, att vi är de här olika personalkategorierna som stöttar den här personen så så… att 

man kan hjälpas åt där man har lite olika synsätt och kan ta det framåt.”  

                          Representant från Företagshälsovården 

 

“Det är viktigt att gå in, jag menar, alla människor är så olika så det är viktigt att gå in 

helt… med helt öppna sinnen i alla såna här rehabmöten.”   

                          Representant från Företagshälsovården  
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 ER-specialisterna tyckte att aktörerna blivit tydligare mot medarbetaren om vad 

organisationen kan bidra med, men även om vad medarbetaren behöver göra under 

rehabiliteringen. Detta för att så tidigt som möjligt involvera medarbetaren och försöka öka 

dennes motivation inför rehabiliteringen genom att samarbeta och sträva mot samma mål. 

 

”Det här kan vi göra och hjälpa dig med men vad kan du bidra med som medarbetare i 

dom här delarna?”                ER-specialist 

  

 Rehabiliteringsmöten och hälsopulsmöten är förebyggande forum som samtliga fyra 

aktörsgrupper medverkar i. Deltagarna menade att de är utmärkta tillfällen att diskutera bland 

annat psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Dessa forum ökar chanserna att kunna kontrollera 

hur rehabiliteringsläget ser ut, fånga upp nya rehabiliteringsfall, upprätta en hälsoplan samt att 

utveckla det förebyggande arbetet. 

 

“Där kan man gå in och titta på förebyggande och där kan man ju också fånga upp eh... 

såna här fall eh... så det är ju jätteviktiga förebyggande forum.”       

                          Representant från Företagshälsovården 

  

 Företagshälsovårdens representanter ansåg att ett väl fungerande samarbete är en 

avgörande faktor för att alla parter ska sträva åt samma håll under processen. Även om 

samarbetet har utvecklats den senaste tiden så finns det alltid utrymme för fortsatt utveckling 

påpekade ER-specialisterna som vill se en ökad utveckling gällande samarbetet med andra 

aktörer, så som arbetsförmedlingen, samt en ökad benchmarking gentemot andra företag. ER-

specialisterna önskade även att det ska skapas forum där vakanta tjänster läggs ut internt och 

kan matchas med medarbetarnas arbetsförmågebedömningar. 

 

”Och på vissa ställen har vi inte ens forum för att prata om dom här delarna liksom, att se 

vilka vakanta tjänster som dyker upp. Så vi har inge mand… vi har ingenting att matcha 

mot heller för vi vet ingenting så så det här med forum där vi kan matcha mot vakanta 

tjänster egentligen det är… den behöver vi också lyfta på ett bättre sätt då faktiskt i hela 

organisationen.”                      ER-specialist 

  

 Genom dagliga samtal med medarbetarna kan aktörerna hålla sig uppdaterade och 

tidigare fånga upp signaler om att något inte står rätt till. Men det behövs fler forum för att nå 

varandra lättare, där samarbeten uppmuntras och man tar varandra på allvar. Dialog kring vad 

som händer i bolagen, om det är någon förändring på gång eller en ny chef som ska 

introduceras behövs för att stärka och koppla samman allt. Det framkom också att forum där 

cheferna har möjlighet att lyfta sina tankar, dela med sig av erfarenheter och stötta varandra 

kan vara till hjälp. 
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”Jag tror att det skulle fungera bättre om man verkligen kan ta stöd och hjälpa varandra… 

jag tror det är väldigt viktigt för att man ska få nya perspektiv på problemen.”              

      Chef 
  

“Det som avgör hur svårt det kan vara är ju att öh... hur det är att samarbeta med 

aktörerna och så och personens egen motivation och stöd som finns runtom.”    

                          Representant från Företagshälsovården  

 

Begränsningar i hälsoarbetet 

Ett annat tema som framkom under analysen var Begränsningar i hälsoarbetet. Temat delades 

därefter in i kategorierna Tidsbrist, Kunskapsbrist, Geografiskt avstånd, Ekonomiska hinder, 

Rådande organisationsstruktur och Rådande kultur.  

 Tidsbrist. Tiden är en faktor som många gånger begränsar hälsoarbetet. ER-

specialisterna menade att det framförallt tar lång tid att införa ett system som ska gälla för 

hela organisationen, då de tidigare har haft skilda tillvägagångssätt inom de olika bolagen. Det 

framkom också, under samtliga intervjuer, att det tar lång tid att bygga upp ett förtroende 

mellan chefer och medarbetare samt mellan de olika aktörerna. Några deltagare betonade även 

att det finns externa tidsfaktorer som påverkar hälsoarbetet, vilket innefattar 

Försäkringskassans tidsplan som ibland kan vara svår att anpassa efter individen. 

 

“Det har tagit så lång tid, man har vetat att det är någonting, mycket korttidsfrånvaro ‘vad 

är det?’ ‘vad är det?’, men liksom helt plötsligt så har man byggt upp det här förtroendet 

för mig så att nu kan han börja berätta saker för mig som hände för 30 år sedan som han 

aldrig har tagit itu med.”     Chef 

 

“Nä, det tar tid att bygga upp relationer och få förtroende, så det är mycket i tiden. Det 

hänger på tiden så.”                 ER-specialist 

 

“När vi har den här rehabkedjan som vi har nu med den här lagstiftningen som vi har och 

regelverket så är det ju... det är ju inte liksom sjukdomen som styr... det är ju tidsgränserna 

som styr idag.”       Facklig representant 

 

 Tid är också ett bekymmer då det tycks bli allt mer att göra, för färre personer. Det är 

svårt att hinna med att utföra de praktiska uppgifterna och samtidigt bygga upp relationer 

under arbetstiden. Cheferna ansåg att det i dagsläget läggs onödigt mycket fokus på 

uppföljningar och att justera information då det egentligen redan finns tillgängligt för 

ledningen. Detta tar tid och minskar utrymmet för hälsoarbetet. 

 

“Vi slimmar våra organisationer, vi ska göra mer saker på färre personer och såna saker. 

Men någonstans finns det ju gränser i det här. Vi, vi skapar ju den här ohälsan också då 

som organisation, samtidigt som vi ska förebygga den.”                  ER-specialist 

 

“Ja... så att eh, men då läre man ju prioritera bort nåt annat. Så är det ju. Så att… då får 

det vara så. Så tiden erbjuds väl inte direkt, det tycker jag inte, man får ta den.”           Chef 
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Kunskapsbrist. Samtliga deltagare var eniga om att det saknas specifik kunskap och 

förståelse inom organisationen, främst angående psykosocial ohälsa, för att upptäcka signaler 

i tid och därmed kunna hjälpa den som är sjuk. Enligt Företagshälsovårdens deltagare uppstår 

det problem när chefer inte är medvetna om sina egna kunskapsbrister då de kan överskatta 

sin förmåga och felaktigt prioritera bort den hjälp och support som de övriga aktörerna kan 

bistå med. Det händer också att den ansvarige chefen lägger över skulden på den som är 

sjukskriven på grund av kunskapsbrist och oförståelse. För att motverka denna kunskapsbrist 

framkom under flera intervjuer förslag om fler obligatoriska utbildningar samt ett 

chefskörkort, vilket är på gång, som visar klart och tydligt vilka kunskaper och kompetenser 

respektive chef besitter. Cheferna var dock inte överens med de övriga aktörerna om detta, 

utan menade i stället att de som chefer behöver få stöd och hjälp ifrån ledningen och de andra 

aktörerna med dess kompetens. 

 

“För det mesta så tror jag ju att de kanske tänker att... att det kanske ordnar sig ändå och 

man kanske inte har kunskapen att bedöma om att jamen det här kan vi... man tror att det 

fixar sig liksom”                          Representant från Företagshälsovården   

 

“Jag kan tycka att det finns, kring Stina, (Fall 2) det är typiskt ”duktig flicka” stress, det 

ser ganska ofta ut sådär. Ehm och då funkar det ju bra om man har en chef som förstår vad 

det innebär, men många gånger hör man ju också på chefen att det här är ju helt individens 

fel och problem så.”                 ER-specialist 

 

“Obligatoriskt chefskörkort det tror jag är väldigt bra”                     ER-specialist 

 

“Vi svarar nej på den frågan. Inga fler kurser!”    Chef 

 

 Geografiskt avstånd. Vissa chefer sitter inte geografiskt nära sina medarbetare 

vilket också kan vara en begränsning. Under intervjuerna diskuterades vikten av att ha 

närvarande chefer och deltagarna påpekade att det är lättare att bygga upp relationer och tillit 

samt att upptäcka tidiga signaler och därmed kunna motverka ohälsa om chefen finns 

tillgänglig ute i det dagliga arbetet.  

 

“Men lyssnar jag bara på de fyra som är i den situationen runtomkring mig så är det 

absolut ett problem tror jag. Hur man hanterar när man är utlokaliserad på otroligt stora 

avstånd.”                               Chef 

 

 Ekonomiska hinder. Utbildningar och andra aktiviteter som är till för att öka 

kunskapen och förståelsen kring hälsa hos chefer och medarbetare anses ofta vara för 

tidskrävande och kostsamma för att prioriteras, menade ER-specialisterna. 

Företagshälsovårdens representanter skulle önska att de hade möjlighet att gå runt på 

avdelningarna där cheferna sitter för att kolla läget och fånga upp känslan på arbetsplatsen 

men idag finns inte den tiden 
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“Över de flestas huvuden så är det kostnadsbesparing idag. Det gör att det blir svårt också 

att komma med initiativ. För att man måste tänka på var man lägger pengarna.”   

                  ER-specialist 

 

”Det är ju till exempel att ha en halvdag eller en dag när man patrullerar runt, när man är, 

man går igenom avdelningen där cheferna sitter och sticker in huvudet och säger hej och 

kollar lite. Jag tror att man skulle kunna fånga jättemycket så, men det är ju alltid en 

resursfråga.”                          Representant från Företagshälsovården  

 

 Rådande organisationsstruktur. Det är arbetsgivaren som avgör hur förebyggande 

och hälsofrämjande aktiviteter ska prioriteras och sätter ramarna för arbetet. Deltagarna 

påpekade att det är mycket fokus på fysiska aspekter som säkerhet, vilket är bra i sig, men 

detta tar tid, kapital och uppmärksamhet ifrån den psykosociala arbetsmiljön. 

 

“Alltså generellt har det ju varit väldigt mycket på säkerhet nu, det har ju varit deras stora 

fokus och det säger de ju själv, då blir ju det lite på bekostnad av då hälsa till exempel eller 

andra delar för nu är det säkerheten som har tagit väldigt mycket fokus, mycket prat.”  

                         Representant från Företagshälsovården  

 

 I dagsläget har organisationen en stor omsättning och rotation på chefer samtidigt 

som skiftlag ibland splittras beroende på efterfrågan i produktionen. Cheferna betonade att 

bristen på kontinuitet minskar tilliten och kan medföra att medarbetare blir uppgivna och 

väljer att bita ihop i stället för att berätta om sitt mående. Fortsättningsvis menade de att 

omsättningen är ett problem eftersom det tar tid att skapa förtroende och trygghet så att 

människor vågar öppna sig och berätta om privata känslor och problem. Ett annat problem 

som diskuterades var att det ofta är stora arbetsgrupper samt att organisationens rådande 

skiftformer försvårar chefernas möjligheter till att hinna se och förstå läget bland sina 

medarbetare, speciellt under eftermiddagspassen.  

 

“Kontinuitet på något sätt är ju otroligt viktigt och… inom iallafall där vi är så är det ju 

väldigt stor rotation på chefer liksom och det slår ju sönder ganska mycket. Det blir ju 

ganska lätt att man faller mellan stolarna tror jag.”                                 Chef 

 

“Det viktigaste är att man inte har för stora arbetsgrupper så man hinner se var och en, 

hade man liksom en chef som vågar se saker i vitögat så hade det här inte blivit... men det 

gäller att den chefen har tid och förstår sin arbetsuppgift och ser det här.”                   Chef 

 

“Förmiddagsskiften är det inga problem alls, på eftermiddagen kan det vara lite sämre 

tycker jag.”                                     Chef 

  

 De fackliga representanterna efterfrågade en tydlighet gällande mål och 

arbetsbeskrivningar. De ville ha gränser för hur mycket varje medarbetare ska behöva 

producera och leverera per dag för att på så vis undvika för mycket press på medarbetarna. 

Enligt dem finns det också en tendens att lägga över arbetsuppgifterna på befintliga 
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medarbetare istället för att anställa någon ny, vilket även det ökar pressen och är något som 

ledningen borde ta hänsyn till, när någon slutar.  

 

“Man tenderar att lägga på mer och mer uppgifter och sen om det är någon som slutar så 

blir inte den ersatt utan då lägger man ut de uppgifterna på andra som gör att man får 

ännu mer att göra. Och någonstans finns det ju en gräns för hur mycket man faktiskt kan 

producera per dag, hur mycket man kan göra.”                            Facklig representant 

 

 Rådande kultur. I samtliga intervjuer framkom det att ledningens, chefers och 

medarbetares egna attityder och inställningar är avgörande faktorer för organisationens 

hälsoarbete och att det i dagsläget finns en negativ attityd inom organisationen som försvårar 

hälsoarbetet. Deltagarna var överens om att det är stora skillnader i öppenhet och attityd 

mellan bolagen och avdelningarna, vilket de menade härrör från den kultur som byggts upp 

under många år. Det handlar, enligt Företagshälsovårdens representanter, om inställningen till 

rehabiliteringsansvaret, om bristfällig förståelse samt om viljan att ta situationen på allvar, 

vilket har inverkan på alla inblandade.  

 

“Eh en viss del av grundproblemet det är ju i, i attityden som organisationen har, som 

organisationens ledning har, som man känner av.”    Facklig representant 

 

 Enligt cheferna är det ett allmänt problem att alla medarbetare vill framstå i bra dager 

för sin närmaste chef och att det därför skapas kortsiktiga lögner som förskönar verkligheten. 

I dagsläget går det dessutom mycket tid till att kontrollera varandra i stället för att lita på att 

man gjort ett bra jobb. Bristen på tillit är något som tyvärr skapar en onödig stress i flera led 

enligt cheferna. De fackliga representanterna ansåg att förtroendet försämras ytterligare då 

ledningen är inkonsekvent genom att de ofta säger en sak men gör något helt annat. 

 

“När jag är stressad så blir ju dom stressade och det vet jag ju att det påverkar ju 

verkligen den psykosociala arbetsmiljön, då mår inte dom bra.”   Chef 

 

“Det är en väldig skillnad på vad man säger och vad som kommer ut. Eh och det är 

jätteskillnad på hur, hur cheferna... hur dom agerar med hur dom hänvisar till vad man 

säger ifrån ledningen på organisationen.”    Facklig representant 

 

 I intervjun med cheferna uppdagades att det finns en kultur i organisationen som 

uppmuntrar till att jobba mer än 40 timmar/ vecka. Deltagarna upplevde att denna kultur har 

en negativ inverkan på medarbetarna då detta kan skapa en stress och en känsla av 

otillräcklighet.  

 

“Nej men du skapar en stress för alla andra som ‘jag vill också vara chef men då läre jag 

också jobba så här mycket’... och så blir jag Stina (Fall 2).”                           Chef 
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 Stressade personer är en begränsning då de kan vara svåra att kommunicera med, de 

är defensiva och ovilliga att förstå sina problem, menade deltagarna. Samtidigt tycks stress 

vara ett känsligt ämne som är fult att prata om då det anses vara ett personligt misslyckande.  

Under samtliga intervjuer framkommer åsikter om att det krävs en genomgående 

attitydförändring kring synen på stress på organisationen. Att prata, informera och ha ett öppet 

synsätt först och främst förmedlat från ledningen tror deltagarna skulle göra stor skillnad och 

ha positiv inverkan på hälsoarbetet. Organisationen borde börja med att eliminera stressens 

rådande tabustämpel menade de fackliga representanterna.   

 

“En del känner väl att det här vill inte jag visa för alla att jag håller på…  att jag har 

jobbat för mycket. Det är lite skämsfaktor på den.”    Facklig representant 

 

“Jag tror att utmaningen där är att personen som är sjuk, kanske är lite på en annan 

planet, och ganska defensiv, man vill ju inte förstå att man har problem för man känner ju 

sig attackerad.”                                   Chef 

 

Insatser för att motverka sjukskrivningar 

Detta tema framkom särskilt tydligt i analysen då deltagarna diskuterade mycket kring hur 

man skulle ha agerat tidigare för att undvika sjukskrivningarna i de två fallen. Kategorierna 

delades upp i Åtgärder mot belastningsskador och Åtgärder mot psykosocial ohälsa för att 

specifikt belysa de olika arbetsrelaterade sjukskrivningsorsakerna. Se fallen beskrivna nedan. 

   

Fall 1 

Kent är 55 år och har jobbat i produktionen på 

***** i drygt 35 år då han anställdes direkt efter 

gymnasiet. I ungdomen var han aktiv och spelade 

både fotboll och bandy men de senaste 25 åren har 

det mest blivit kortare promenader och 

längdskidåkning under vinterhalvåret med hustrun 

Maria. De har tillsammans två utflugna barn och ett 

barnbarn som de ägnar största delen av sin fritid åt. 

Kent har ganska ensidiga och tunga arbetsuppgifter 

men han är nöjd med sin arbetsplats. Det senaste året 

har han haft känningar i sin högra axel vilket sedan 

har övergått till en ständig värk som begränsat 

honom både i arbetet och i privatlivet. Även om 

Kent har trivts med sina arbetskollegor har han känt 

olust inför att gå till arbetet. Han har sällan haft 

sömnproblem och har inte heller några andra besvär 

än kroppsliga på grund av arbetet. Kent har 

genomgått rehabutredning steg 1 och har idag varit 

sjukskriven i 32 dagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall 2 

Stina är 36 år och ensamstående mamma till sonen 

Wilde 7 år. De flyttade till ***** för fyra år sedan då 

hon fick jobb som tjänsteman på *****. Hon trivs bra 

i staden men har ett begränsat socialt nätverk 

bestående av några få ytligt bekanta. Det senaste året 

har Stina avancerat i karriären och fått nya, mer 

krävande arbetsuppgifter. Eftersom hon är en ambitiös 

person och vill bli omtyckt av ledningen har hon ofta 

jobbat över och har haft svårt att släppa jobbet även på 

fritiden. Hon har känt stress över att inte hinna med 

tillräckligt varken på jobbet eller hemma, samtidigt 

som hon har haft ett ständigt dåligt samvete gentemot 

Wilde som fått allt mindre uppmärksamhet. Uppgifter 

som tidigare har varit lätta att utföra har tagit allt 

längre tid att lösa och hon har ofta sett småsaker som 

stora oöverkomliga hinder. Hon har lagt stor vikt vid 

negativ kritik, känt sig utanför och blivit 

känslomässigt instabil. Dessutom har några av hennes 

arbetskamrater haft samarbetssvårigheter och hon har 

inte fått det sociala stöd som hon har behövt. Stina 

började därför känna olust över att gå till arbetet, hon 

har fått sömnproblem och efter arbetsdagen har hon 

haft värk i kroppen. En dag orkade hon inte längre 

utan vände sig till en läkare som sjukskrev henne. Idag 

har Stina varit sjukskriven i 28 dagar. 
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 Åtgärder mot belastningsskador. För att främja välmåendet på organisationen får 

alla medarbetare från och med april i år 2000 kr var i friskvårdspeng. Det finns också en 

personalstiftelse som arbetar mycket för att hjälpa till i hälsoarbetet. Stiftelsen har funnits 

länge och är en välrenommerad, stor organisation med mycket resurser, vilket deltagarna hade 

positiva åsikter om. För närvarande arbetar några personer i ett av bolagen med att utforma 

och genomföra en pilotstudie där ett antal medarbetare med fysiskt krävande arbetsuppgifter 

kommer att ha obligatoriska träningspass på arbetstid. Övningarna har tagits fram tillsammans 

med företagshälsovården och fokuserar på rygg och axlar. Det kommer även att erbjudas 

gruppromenader som alternativ för de som inte klarar av gymaktiviteterna från början. Efter 

genomförd pilotstudie kommer resultatet att utvärderas för att eventuellt införas i hela 

organisationen.  

 

“Nej men jag tror att såna här ledarstyrda träningspass kan vara bra faktiskt för att fånga 

upp och komma åt alla.”                             Chef 

 

 Medarbetarnas möjligheter till att träna och få hjälp skiljer sig åt beroende på vilket 

bolag de arbetar på. Deltagarna hade mestadels en positiv inställning till de befintliga insatser 

som görs i hälsoarbetet men ansåg att alla medarbetare borde få samma möjligheter oavsett 

vilket bolag man arbetar på. Några av deltagarna kom med förslag på att man borde satsa på 

ett stort gym som hela organisationen kan utnyttja och där även ha anställda hälsocoacher som 

kan arrangera ledarledda pass, hjälpa till att visa övningar, stötta och motivera medarbetarna 

att fortsätta. Träning på arbetstid borde också finnas som ett alternativ då det är något som 

efterfrågas enligt cheferna. ER-specialisterna menade att ledningen borde bli bättre på att 

uppmuntra fysisk aktivitet då de vet om att det gynnar både medarbetaren och produktionen, 

allra helst i de arbeten som ofta ger förslitningsskador. Det skulle kunna vara ett alternativ att 

införa obligatoriska aktiviteter för att få medarbetarna att komma igång, ansåg flera deltagare. 

 

“Står man i produktionen och har ett jobb som man vet kommer att slita ut vissa delar i 

kroppen... att organisationen går in och stöttar upp och kanske tar en del av arbetstiden för 

att ge medarbetaren en chans att träna upp sig... eller inte bara möjlighet utan lite mer 

tvingat för att bygga upp kroppen runtom dom här musklerna.”             ER-specialist 

 

 Företagshälsovårdens representanter berättade att de kan erbjuda hälsokontroller, 

hälsoundersökningar, konditionstester och hjälp att sätta ihop träningsgrupper vilket 

organisationen skulle kunna utnyttja mer. De fackliga representanterna uttryckte en önskan 

om att automatisera fler maskiner och att införa fler alternativ i arbetsprocesserna för att 

undvika monotont arbete och ha mer rotation på arbetsplatsen. Ett annat förslag var att, 

genom att se signaler tidigare, göra en omplacering innan medarbetaren har blivit sjukskriven.  



 

 

19 

 

 

”Kanske ställ krav på att just ha det här med rotation då så vi får variationen i arbetet.”  

                               Facklig representant 

 

 Åtgärder mot psykosocial ohälsa. I det förebyggande arbetet mot psykosocial 

ohälsa finns det mycket att förbättra, detta betonades under samtliga intervjuer. Som tidigare 

uppkommit under kategorierna Analyser och bedömningar samt Rådande kultur, så behöver 

man börja prata om och få bort tabustämpeln som finns kring psykosocial ohälsa. Enligt ER-

specialisterna behöver organisationen lägga mer fokus på det proaktiva arbetet för att slippa 

arbeta reaktivt, och det skulle kunna vara till hjälp om de aktörer som har mer kunskap också 

har större mandat i ämnet. Under flera intervjuer framkom även synpunkter om att det vore 

bra att se över strukturen i arbetsuppgifterna samt att titta på tjänsteutformning och 

arbetsplatsens utformning, för särskilt utsatta arbetsplatser med hög förekomst av stress.  

 

“Och någonstans så lyssnar man inte på signalerna själv och man vågar inte berätta för 

det är fortfarande tabu. Så någonstans tror jag att vi måste ut med information till alla 

människor.”                 ER-specialist 
 

“Ofta kan man lösa det med individen på individnivå, ta bort uppgifter/hitta eller nytt jobb, 

men då har vi den här tjänsten som kanske stressar nästa person som kommer in. Så det 

kanske inte ligger hos individen utan det finns i organisationen.”              ER-specialist 

 

 För att lära känna varandra i arbetsgruppen och därmed bygga upp förtroende och 

tillit för varandra vore det bra med teambuilding-aktiviteter ansåg cheferna. Under intervjun 

med ER-specialisterna kom obligatoriska åtgärder på tal och man tror att det skulle kunna 

främja insatserna även inom psykosocial arbetsmiljö, åtminstone i början för att komma igång 

med arbetet.  

 

“Vi har ju påtvingande saker som kommer uppifrån som att vi ska bära skyddskläder och vi 

ska nu ha så här skydds... eller väst inne på området. Och jag tänker visst, det kanske är ett 

sätt att faktiskt komma till nästa steg med vissa andra frågor som gäller hälsa. Och runt 

psykosociala eller träning eller så.”                 ER-specialist  

 

Chefens roll i hälsoarbetet 

Analysen visade att chefen har en väldigt avgörande roll i det dagliga arbetet varav 

kategorierna Chefens ansvarsuppgifter och Önskvärda chefsegenskaper urskildes för att 

beskriva detta. 

 Chefens ansvarsuppgifter. Företagshälsovårdens representanter påpekade att det är 

chefernas uppgift att följa arbetsmiljölagens angivelser om bland annat skyddsronder samt att 

se till så att ledningens direktiv om rehabiliteringsprocessen följs. De nämnde också att det är 
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chefens ansvar att förbereda och se till så att medarbetaren ges rätt förutsättningar vid 

arbetsåtergång. 

 

“Jag tror att det är kunskapsbiten som saknas där, att man inte vet om att man faktiskt har 

ett ansvar i att arbetsanpassa.”                           Representant från Företagshälsovården 

 

“Det är ju främst chefen som måste prata med kollegor, se till att det är anpassat med 

arbetstid, att det finns rum, en maskin som funkar vad det nu är... en dator som funkar... 

kanske förståelse från arbetskamrater också så det inte blir missförstånd i gruppen om man 

behöver hjälp med det där lyftet till exempel.”           Representant från Företagshälsovården 

 

 Cheferna menade att det är svårt att upptäcka tidiga signaler men att målsamtalen och 

de enskilda samtalen med medarbetarna är bra verktyg för detta då det är chefens främsta 

uppgift att se, lyssna på och bekräfta sina medarbetare. De fackliga påpekade att cheferna 

behöver kunna gå in och säga ifrån när de ser signaler på att någon inte mår bra och hjälpa till 

att prioritera medarbetarens uppgifter. Till detta behövs samtalsstöd samt verktyg för att 

kunna prioritera och förklara vad som händer för medarbetaren samt anledningen till 

insatserna.  

 

“Vårt största ansvar är ju det här, medarbetare, därför är vi här.”                               Chef 

 

”Jag har ju medarbetare som kommer och säger ’Jag har för mycket att göra, jag bad min 

chef om hjälp med att prioritera. Jag fick tillbaka allt Prio 1’. Det är åt helvete, den chefen 

är ju totalt olämplig.”                             Facklig representant 

 

 Önskvärda chefsegenskaper. Samtliga deltagare var överens om att en bra chef är 

en avgörande faktor för hälsan på organisationen. De fackliga menade att en bra chef ska vara 

en lyhörd och närvarande människokännare som lyssnar och prioriterar sina medarbetare. De 

betonade också att det är viktigt att chefer tillsätts efter lämplighet och inte för att de varit 

kompetenta arbetare som behöver karriärmöjligheter. 

 

“Vissa är ju född att vara ledare och vissa är inte född att vara ledare.”  

      Facklig representant 

 

“Det finns ju sedd, hörd och bekräftad. Jag tror att mycket hänger ihop med det. Att man 

behöver känna det som individ.”      Facklig representant  

 

Diskussion 

Huvudresultat  

Det övergripande syftet med studien var att belysa hur de olika aktörerna upplevde 

organisationens förebyggande hälsoarbete samt rehabiliteringsprocessens möjligheter och 

begränsningar. Målet var även att undersöka om aktörerna upplevde att det fanns något att 
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förbättra före, under och efter en rehabiliteringsprocess samt att kunna ge konkreta förslag på 

hur organisationen kan arbeta förebyggande i syfte att undvika sjukskrivningar.  

 Studiens resultat visade att samtliga aktörer var positiva till att organisationen infört 

en strukturerad rehabiliteringsprocess då denna är ett bra verktyg som förenklar hanteringen 

av rehabiliteringsfall samtidigt som den skapar en samsyn kring rehabilitering inom 

organisationen. Trots detta ansåg deltagarna att det fanns förbättringsmöjligheter i processen. 

Resultatet visade att deltagarna vill göra boxarna mer informativa och detaljerade, utforma en 

tydlig plan för återgång i arbete samt införa sanktioner om processen inte följs. Det framkom 

även förslag på att utforma en strukturerad process för det förebyggande arbetet alternativt att 

använda sig av tips och förslag kring hur man kan arbeta förebyggande. Samtliga deltagare 

var överens om att relationerna är oerhört viktiga och de var mycket positiva kring de 

samarbeten och forum som finns idag då förtroende, tydlighet och samsyn har ökat. Dock 

efterfrågades ytterligare samarbeten, både med andra företag och mellan aktörerna, samt 

forum där vakanta tjänster läggs ut och kan matchas med arbetsförmågebedömningar.  

 Det framkom många förbättringsförslag kring det psykosociala hälsoarbetet då 

deltagarna önskade lägga mer fokus på det proaktiva arbetet för att slippa arbeta lika mycket 

reaktivt. Några förslag som uppdagades var att se över arbetets struktur och tjänsteutformning 

för de arbetsplatser inom organisationen där många blir sjukskrivna, att arbeta med att bygga 

upp förtroende och tillit för varandra genom olika aktiviteter samt att införa obligatoriska 

åtgärder som till exempel fysisk aktivitet på arbetsid. Andra förbättringsmöjligheter var att på 

alla bolag fokusera mer på psykosociala arbetsmiljöfaktorer genom att införa psykosociala 

riskanalyser och kartläggningar samt att öka organisationskännedomen för att underlätta 

arbetet inför en arbetsanpassning.  

 Deltagarna angav att organisationen använder sig av en del förebyggande och 

hälsofrämjande åtgärder idag, i synnerhet för fysisk ohälsa, men påpekade att det skiljer sig åt 

mellan koncernens bolag vilket upplevdes negativt då de ansåg att alla medarbetare borde få 

samma möjligheter. Några förslag för att ytterligare främja den fysiska hälsan var att 

ledningen borde uppmuntra till mer fysisk aktivitet genom att erbjuda medarbetarna träning 

på arbetstid, ha ett gemensamt gym med hälsocoacher som är tillgängligt för alla samt att 

eventuellt införa obligatoriska aktiviteter för att få igång medarbetarna. Företagshälsovården 

angav även att de har många alternativ att erbjuda organisationen, vilka skulle kunna nyttjas 

mer. Deltagarna ansåg att organisationen borde automatisera fler maskiner och ha fler 

alternativ i arbetsprocesserna för att undvika monotont arbete. 
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 Resultatet indikerade att cheferna har en avgörande roll för organisationens 

hälsoarbete då de ska se till så att arbetsmiljölagen och ledningens direktiv följs samt att de 

ska ge medarbetarna rätt förutsättningar vid arbetsåtergång. De fackliga representanterna 

beskrev att det därför är viktigt att chefer tillsätts efter lämplighet och att dessa bör vara 

lyhörda och närvarande människokännare som lyssnar och prioriterar sina medarbetare. 

Cheferna påpekade att det kan vara svårt att fånga upp medarbetarnas signaler i tid men att 

målsamtal och enskilda samtal ökar möjligheterna för detta. Det framgick dock att cheferna 

behöver samtalsstöd och verktyg för att kunna prioritera och förklara för medarbetaren vad 

som händer och anledningen till insatserna. 

 I resultatet klargjordes att det finns flera begränsningar i hälsoarbetet, framförallt för 

möjligheterna att bygga upp relationer, förtroende och tillit vilket spelar en väsentlig roll för 

möjligheten att kunna upptäcka tidiga signaler om att någon inte mår bra. Detta påverkas av 

faktorer som tid, geografiskt avstånd, ekonomi, organisationsstruktur, kultur, kunskap och 

förståelse. För att öka chefernas kunskap framkom förslag om att införa chefskörkort och 

obligatoriska utbildningar, men cheferna tyckte inte att det var lösningen utan angav i stället 

att chefer behöver få mer stöd och hjälp ifrån ledningen och de andra aktörerna, för att de ska 

känna sig säkrare och kunna göra ett bättre jobb. Den rådande strukturen beskrivs som en 

begränsning på grund av att det är arbetsgivaren som avgör hur hälsoarbetet ska prioriteras 

och sätter ramarna för detta. Deltagarna angav att organisationen lägger mycket fokus på 

säkerhet, vilket ansågs bra men kan minska fokusutrymmet för de psykosociala aspekterna. I 

organisationen är det stora arbetsgrupper och hög omsättning på chefer samtidigt som skiftlag 

splittras på grund av produktionsefterfrågan.  Deltagarna menade att denna kontinuitetsbrist 

påverkar tilliten och chanserna att kunna upptäcka tidiga signaler, så därför efterfrågades 

tydliga mål och arbetsbeskrivningar. Det framgår av resultatet att organisationskulturen har 

stor inverkan på hälsoarbetet. Deltagarna ansåg att det idag råder en negativ attityd i 

organisationen och att det är stora skillnader mellan bolagen gällande öppenhet. Det framkom 

att ledningen är inkonsekvent och att man inte litar på varandra utan lägger mycket fokus på 

att kontrollera varandra, samtidigt som det råder en kultur som uppmuntrar till att arbeta 

övertid vilket skapar stress i flera led. Deltagarna påpekade därför att organisationen behöver 

verka för en attitydförändring, där man eliminerar den tabustämpel som idag finns kring 

psykosocial ohälsa genom att prata, informera samt ha ett öppet synsätt.  
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Resultatdiskussion  

 Upplevelsen av hälsoarbetet. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)  och 

Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar och en 

skyldighet att verka för att verksamheten har en lämplig anpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet med en utformad rehabiliteringsplan. Detta har organisationen tagit 

fasta på och deltagarna i studien var positiva till införandet av rehabiliteringsprocessen då 

denna vägleder och skapar en samsyn kring hanteringen av rehabiliteringsarbete bland 

bolagen.  ER-specialisterna påpekade att man i och med processen blivit bättre på att 

dokumentera och planera samt att man har blivit tydligare gentemot medarbetaren gällande 

ansvar och förväntningar, vilket även innebär att det blivit lättare att följa Arbetsmiljölagens 

(SFS1977:1160) riktlinjer angående skyldigheter och ansvar i arbetsmiljöarbetet. I Larsson 

och Gards (2003) studie framkom också vikten av att dokumentera, sätta realistiska mål samt 

stärka medarbetarens roll och ansvar i processen. I vår studie betonade cheferna svårigheterna 

med att se tidiga signaler och behovet av att öka möjligheterna för detta, vilket också är i linje 

med Larsson och Gards (2003) studie då även de belyste vikten av att se tidiga signaler, 

komma igång med processen snabbt och involvera samtliga inblandade.  

 Resultatet från vår studie visade vidare att deltagarna lägger stor vikt vid relationer 

och samarbeten i hälsoarbetet, då de ansåg att det ökar förtroendet och tilliten samt bidrar till 

en samsyn i organisationen. Detta är något som styrks av flera studier inom området som visar 

att en god arbetsgemenskap har stor betydelse för arbetsmiljön vilket i sin tur leder till mindre 

stress och minskad frånvaro (Försäkringskassan, u.å.; Rubenowitz, 2010; SOU 2002:5). 

Resultat från vår studie indikerade också att cheferna har en avgörande roll för 

organisationens hälsoarbete då de ska se till att arbetsmiljölagen och ledningens direktiv följs 

samt att de ska ge medarbetarna rätt förutsättningar vid arbetsåtergång. Även andra studier 

(Ahlström, Hagberg & Dellve, 2012; Nordqvist, Holmqvist & Alexanderson, 2003) har angett 

att en stöttande chef, en strukturerad plan, ett öppet klimat och gemenskap på arbetsplatsen 

har stor betydelse för motivationen och produktiviteten vid arbetsåtergång. I linje med detta 

var de fackliga representanternas åsikter som menade att det är viktigt att chefer tillsätts efter 

lämplighet och att dessa bör vara lyhörda och närvarande människokännare som lyssnar på 

och prioriterar sina medarbetare. Johnston et al. (2015) utformade en kompetensmodell för 

chefer, vilken visade att kunskap om processen, färdigheter i kommunikation och personliga 

egenskaper såsom rättvisa och ärlighet, främst i kombination med varandra, underlättar 

återgång i arbetet vilket överensstämmer med åsikterna i vår studie.  
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 Hälsoarbetets begränsningar. I resultatet klargjordes flera begränsningar i 

hälsoarbetet, såsom tid, geografiskt avstånd, ekonomi, organisationsstruktur, kultur, kunskap 

och förståelse. Detta begränsar framförallt möjligheterna att bygga upp relationer, förtroende 

och tillit, vilket spelar en väsentlig roll för möjligheten att kunna upptäcka tidiga signaler om 

att någon inte mår bra. Deltagarna angav att organisationen använder sig av en del 

förebyggande och hälsofrämjande åtgärder idag, i synnerhet för fysisk ohälsa, men påpekade 

att det skiljer sig mellan koncernens bolag vilket upplevdes negativt, då de menade att alla 

medarbetare borde få samma möjligheter. Det framkom även att organisationen har 

kostnadsbesparingar som innebär att färre personer ska göra fler arbetsuppgifter samt att det 

läggs mycket fokus på säkerhet vilket minskar utrymmet för att arbeta med de psykosociala 

frågorna. Detta är i linje med Buys et al. (2010)  som fann att medarbetare ansåg att 

organisationernas ansträngningar att hantera arbetsrelaterad stress var bristfälliga och att det 

lades betydligt mer fokus på de fysiska arbetsplatsriskerna. Kelloway och Day (2005) 

betonade också att det är viktigt att förstå att den psykosociala arbetsmiljön har lika stor 

betydelse för hälsan som den fysiska arbetsmiljön. Försäkringskassan (u.å.) beskrev att en 

sjukfrånvaro oftast medför mycket högre kostnader än vad själva sjuklönen innebär, vilket 

därmed påverkar både de anställdas hälsa och företagets lönsamhet. Stress och fysisk 

påfrestning i samband med besparingar kan dessutom orsaka en ökad sjukfrånvaro (SOU 

2002:5). Vi tycker därför att organisationen motarbetar sitt eget ekonomiska syfte då det på 

lång sikt skulle vara mer lönsamt att prioritera förebyggande åtgärder än att införa kortsiktiga 

kostnadsbesparingar.  

 I organisationen är det stora arbetsgrupper och hög omsättning på chefer samtidigt 

som skiftlag splittras på grund av efterfrågan i produktionen, vilket enligt deltagarna minskar 

tilliten och chansen att upptäcka tidiga signaler kring ohälsa. Dessutom upplevde de fackliga 

representanterna att medarbetarna har mycket press på sig att leverera. Det efterfrågades 

därför tydlighet kring rimliga mål, arbetsbeskrivningar och gränser för hur mycket varje 

medarbetare ska producera per dag. Detta tror vi kan vara en bra åtgärd då tidigare studier 

anger att arbetskrav och press är något som kan ha stor inverkan på psykosocial ohälsa (Ettner 

& Grzywacz, 2001; SBU, 2014). Om man utgår från studien av Buys et al. (2010) kan 

organisationens storlek ha betydelse för arbetsmiljön i fråga om tillit mellan ledning och 

medarbetare, samt för de förebyggande åtgärderna mot stress, då större organisationer ofta 

brister i dessa hänseenden. Organisationens storlek och dess betydelse diskuterades även 

under intervjuerna. Deltagarna menade att en faktisk fysisk närhet mellan chef och 
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medarbetare är avgörande för att kunna bygga upp relationer och tillit samt för att upptäcka 

tidiga signaler och därmed kunna motverka ohälsa.  

 Deltagarna angav att det idag råder en negativ attityd i organisationen och att det är 

stora skillnader mellan bolagen gällande öppenhet. Det framkom också att ledningen är 

inkonsekvent och att man inte litar på varandra utan lägger mycket fokus på kontroll. 

Visserligen är det lagstadgat (AML 3:2 SFS 1977:1160) att arbetsgivaren ska kontrollera 

verksamheten för att uppfylla kraven kring arbetsmiljö, men deltagarna menade att detta 

ibland går till överdrift och att det behövs mer tillit i organisationen. Det råder för tillfället en 

kultur i organisationen som uppmuntrar medarbetarna till att arbeta övertid vilket skapar 

stress. Detta finner stöd i studien som Ettner och Grzywacz (2001) genomförde, vars resultat 

visade att individer som arbetade mer än 45 timmar per vecka eller arbetade nätter upplevde 

att de hade sämre hälsa.  

 

 Hälsoarbetets förbättringsmöjligheter. Enligt Försäkringskassan (2014) har 

sjukskrivningar för psykisk ohälsa ökat markant de senaste åren och det krävs att psykosociala 

arbetsmiljöproblem identifieras och åtgärdas för att kunna förebygga psykisk ohälsa och 

nedsatt arbetsförmåga. Därför anser vi att organisationen har en utmaning framför sig i att 

skapa sunda och friska arbetsplatser. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska 

arbetsgivaren vidta alla åtgärder som krävs för att främja hälsa genom att ändra eller ersätta 

allt som kan orsaka ohälsa. Deltagarna önskade lägga mer fokus på det proaktiva arbetet för 

att slippa arbeta lika mycket reaktivt genom att till exempel se över arbetets struktur och 

tjänsteutformning för de platser där många blir sjukskrivna, arbeta med att bygga upp 

förtroende och tillit för varandra genom olika aktiviteter samt införa obligatoriska åtgärder för 

att säkerställa att alla genomför det som beslutats. Andra förbättringsförslag som framkom var 

att alla bolag bör fokusera mer på psykosociala arbetsmiljöfaktorer genom att införa 

psykosociala riskanalyser och kartläggningar samt öka organisationskännedomen för att 

underlätta arbetet inför en arbetsanpassning. I detta framgick det dock att cheferna behöver 

samtalsstöd och verktyg för att kunna prioritera och förklara för medarbetaren vad som händer 

och anledningen till insatserna, men att cheferna själva inte vill ha fler utbildningar. Johnston 

et al. (2015) styrker det faktum att chefer behöver stöd och utbildning av experter gällande 

stöttning av medarbetare inför arbetsåtergång. Detta finner även stöd i Vinberg och Landstads 

(2014) studie där man visade att arbetsplatser som satsade mer på psykosociala 

arbetsförhållanden hade bättre upplevelser i fråga om hälsa, stress och återgång vid 

rehabilitering än de arbetsplatser som saknade dessa insatser. För att det förebyggande arbetet 
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ska få ett lyckat resultat menade Larsson et al. (2009) att chefer behöver vara engagerade samt 

att medarbetarna måste ha möjlighet att vara med och påverka. Även Försäkringskassan (u.å.) 

angav att det krävs att chefer är empatiska och vågar prata om känsliga problem för att de ska 

uppfylla sin roll i det förebyggande arbetet och kunna upptäcka tidiga signaler.  

 Deltagarna i vår studie menade att organisationen behöver verka för en 

attitydförändring och förbättring av arbetskulturen, där man bland annat borde eliminera den 

tabustämpel som idag finns kring psykosocial ohälsa genom att prata, informera och ha ett 

öppet synsätt. I linje med detta visade studien av Buys et al. (2010) att organisationskulturen 

har en stor betydelse för förebyggande arbete och rehabilitering.  

 Deltagarna påpekade även att organisationen borde automatisera fler maskiner och 

ha fler alternativ i arbetsprocesserna för att undvika monotont arbete. De efterfrågade 

ytterligare samarbeten i hälsoarbetet, både med andra företag och mellan aktörerna, samt 

forum där vakanta tjänster läggs ut och kan matchas med arbetsförmågebedömningar. Detta 

finner delvis stöd i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) som  anger att arbetsgivaren borde 

verka för att det ska finnas variation och sammanhang i arbetet samt möjligheter till social 

kontakt och samarbete. 

 

Metoddiskussion 

För att ta reda på de olika aktörernas upplevelser av organisationens hälsoarbete bedömde vi 

att en kvalitativ studie med minifokusgrupper var mest lämpat för vårt syfte. Detta för att få 

information från flera perspektiv samtidigt och därmed få en djupare förståelse för ämnet. 

Merriam (2009) beskrev fokusgrupper som intervjuer om ett visst ämne med deltagare som 

har specifik kunskap om detta. Fokusgrupper ger deltagarna tillfälle att dels dela med sig av 

egna upplevelser och åsikter samt att ta del av andras synsätt och på så sätt föra en diskussion, 

vilket ger möjlighet att samla in högkvalitativ data (Patton, 2002). Vi upplevde att deltagarna 

hade både ett praktiskt och ett erfarenhetsmässigt utbyte av varandra under intervjuerna, då de 

diskuterade sina olika erfarenheter av hälsoarbetet samt att de använde sig av olika verktyg. 

Uppdelningen av grupperna, med varje aktör för sig, gjordes främst för att främja öppenhet 

och ärlighet under intervjuerna samt för att undvika att deltagarna blev begränsade i sina svar 

på grund av en eventuell beroendeställning. Ibland anpassar deltagare sina svar och åsikter 

efter vad de tror att andra människor runtomkring dem vill höra i stället för att säga vad de 

egentligen tycker, vilket kallas social önskvärdhet (Hayes, 2000). Detta var något vi hade i 

åtanke när vi bestämde oss för att intervjua aktörsgrupperna var för sig. Vi antog dock att det 

skulle kvarstå en liten risk för detta trots att alla deltagare under intervjuerna hade samma 
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position, men det var inte något vi upplevde under intervjuerna, då samtliga deltagare var 

villiga att diskutera när de var oeniga.  

 Valet av minifokusgrupper kom sig naturligt då en av aktörsgrupperna, ER-

specialisterna, bara bestod av tre personer och vi ville ha ungefär lika många deltagare i varje 

grupp. Vår urvalsprocess kan kritiseras då vår kontaktperson förmedlade kontakten med 

potentiella deltagare för studien, och därmed gjorde en egen bedömning kring vilka personer 

som var aktuella för studien, inom ramen för urvalskriterierna. Vi tror dock inte att dessa 

kontaktades för att ge ett visst önskvärt resultat eftersom deltagarna var frispråkiga och 

framförde skilda åsikter. Enligt Bloor, Frankland, Thomas och Robson (2001) kan 

fokusgrupper bestå av allt mellan tre till fjorton deltagare men att sex till åtta deltagare är den 

ultimata gruppkonstellationen för att uppnå syftet med dynamiska diskussioner. Vi tyckte 

dock att det var för stora grupper för vårt syfte. Vårt mål var därför att ha fyra till fem 

deltagare i varje grupp men då det inte var fler personer som hade möjlighet att ställa upp på 

intervjuerna samt att en grupp naturligt bestod av tre personer begränsades vårt antal 

deltagare, vilket kan ha påverkat resultatet. Bloor et al. (2001) menade att gruppstorleken kan 

bestämmas av logistiska problem till exempel då grupper bara består av några få personer 

eller hur många som dyker upp på intervjun. Under intervjuerna upplevde vi skillnader mellan 

gruppernas dynamik. De grupper som bestod av tre till fyra deltagare förde en dialog och 

diskussion kring frågorna med varandra medan det i intervjun med Företagshälsovårdens två 

deltagare blev mindre diskussion och mer fokus på att svara på frågorna. Om detta berodde på 

antalet deltagare, vilken aktörsgrupp det var eller vår insats i intervjuerna kan diskuteras.  

 Valet av semistrukturerade intervjuer baserades på möjligheten att kunna ställa 

följdfrågor under intervjuerna och vara flexibla utifrån hur diskussionerna utvecklades. Den 

semistrukturerade intervjuguiden fungerade som ett bra stöd då den säkerställde att alla 

deltagare fick samma frågor och minskade utrymmet för att glömma bort någon fråga. Hayes 

(2000) menade att semistrukturerade intervjuguider ger både deltagarna och intervjuaren mer 

frihet kring frågeställningarna samtidigt som det finns en viss struktur då man utgår från ett 

specifikt ämne. Vi valde att använda fiktiva fall i vår studie, för att främja diskussioner mellan 

deltagarna utan att de var tvungna att hänvisa till riktiga fall.  

 Det finns en del forskning kring rehabiliteringsprocesser och förebyggande arbete 

men då studien är riktad mot organisationen och vi inte utgår från någon tidigare formulerad 

teori ansåg vi att en induktiv tematisk analys var det som passade bäst för materialet. Vi 

utgick från Hayes (2000) beskrivning av de sju steg som utgör en induktiv tematisk analys för 

att ta fram resultatet. Genom att transkribera datamaterialet och läsa igenom detta upprepade 
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gånger ökade känslan och förståelsen för datamaterialets innehåll, vilket kan ha stärkt studiens 

validitet. Däremot kan validiteten ha påverkats negativt av att vi som intervjuare var oerfarna 

samt att våra egna erfarenheter och tidigare kunskap kan ha påverkat vårt fokus under 

intervjuerna och i analysen. Trots färre deltagare än önskat, upplevdes en mättnad i materialet 

under analysen då vi ansåg att frågeställningarna kunde besvaras utifrån det insamlade 

materialet. Studien syftar inte till att generalisera resultatet utan att ge förståelse och insikt om 

deltagarnas upplevelser av organisationens hälsoarbete. Syftet är inte heller att det ska kunna 

replikeras av andra forskare, men att uppmuntra till fortsatta studier inom ämnet. 

 

Praktisk relevans och fortsatt forskning 

Vi anser att organisationen borde fortsätta utveckla kommunikationen samt de verktyg och 

samarbeten som finns i dag, då resultatet indikerade att detta har en stor betydelse för 

hälsoarbetet. Organisationen behöver även fortsätta utvärdera och utveckla den befintliga 

rehabiliteringsprocessen och avgöra om det är lönsamt att införa en strukturerad process för 

det förebyggande arbetet, eller att arbeta fram olika alternativ för att arbeta förebyggande. 

Resultatet visade att deltagarna ville göra rehabiliteringsprocessens informativa boxar ännu 

mer detaljerade, utforma en tydlig plan för återgång i arbete samt införa sanktioner om 

processen inte följs. Detta borde organisationen ta fasta på, då vi tror att tydlighet gynnar 

hälsoarbetet samt att det kan vara nödvändigt att införa obligatoriska insatser för att skapa nya 

rutiner. Sanktioner skulle dessutom visa att hälsoarbetet är viktigt och att ledningen prioriterar 

medarbetarnas hälsa, samtidigt som det har en avskräckande verkan. Då resultatet i denna 

studie stämmer överens med tidigare forskning angående att organisationer är bättre på att 

uppmärksamma de fysiska aspekterna än de psykosociala, samtidigt som sjukskrivningar på 

grund av stress ökar, så anser vi att det vore lämpligt att lägga extra mycket fokus och resurser 

på att förebygga de psykosociala aspekterna i organisationen. Eftersom det framkom i 

resultatet att Företagshälsovården har många hälsofrämjande alternativ som de kan bistå med 

så vore det kanske lämpligt att nyttja dessa mer för detta avseende. Några andra förslag som 

framkom var att ledningen borde uppmuntra till mer fysisk aktivitet genom att erbjuda 

medarbetarna träning på arbetstid, ha tillgång till ett gemensamt gym med hälsocoacher samt 

att införa obligatoriska aktiviteter för att få igång medarbetarna och öka deras förståelse för 

det egna ansvaret till ett hälsosammare liv. Förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur 

organisationens ledning uppfattar hälsoarbetet samt att ta reda på hur de medarbetare som 

genomgått rehabilitering upplevde situationen med dess förbättringsmöjligheter och 

begränsningar. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
 

Vill du delta i en studie kring organisationens rehabiliteringsprocess och förebyggande 

hälsoarbete? 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika aktörer (chefer, ER-specialister, fackliga 

företrädare samt företagshälsovården) upplever organisationens rehabiliteringsprocess och det 

förebyggande arbetet utifrån sin arbetsroll. 

Denna studie kommer att genomföras genom fokusgruppintervjuer (intervjuer som består av ca 

fyra deltagare med samma befattning) under vecka 13-14 i organisationens lokaler. Beräknad 

tidsåtgång är ca 60-120 minuter. Ni anmäler ert intresse via mejl eller telefon till någon av PA-

studenterna senast 18 mars. Exakt tid och plats meddelas efter intresseanmälan. Se bifogat 

dokument för tidsförslag. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att hoppa över någon fråga eller avbryta 

gruppintervjun utan någon som helst motivering. Intervjun kommer att spelas in för att underlätta 

vår analys till kommande uppsats. 

Undersökningens resultat kommer att ligga till grund för vårt examensarbete om 15 hp på 

Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

Ditt deltagande är konfidentiellt och all information kommer att kodas och behandlas så att inga 

enskilda individer kan identifieras. Den inspelade filen kommer att raderas när uppsatsen är 

färdigbehandlad. 

Examensarbetet kommer att bli sökbar i Högskolans databas. Vill ni ha ett eget exemplar av 

uppsatsen är ni välkomna att maila någon av oss. 

För intresse, frågor eller funderingar, kontakta gärna någon av nedanstående. 

 

Alinda Åkerlund             Carolin Åkesson          Handledare: Eva Boman 

PA- student       PA-student                Fil dr tillämpad psykologi 

                                           Lektor psykologi 

076-*******         070-*******  026-******     

 

a******@hotmail.com c******@hotmail.se e******@hig.se 

             

Detta informationsbrev skickas ut via ****** till samtliga chefer, ER-specialister, fackliga 

företrädare och medarbetare inom företagshälsovården. Det är därför först när ni anmäler ert 

intresse till oss som vi får vetskap om er. 

  



 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Inledning 

Hej och välkomna! 

Vi vill börja med att tacka er för att ni tar er tid och ställer upp på vår intervju. Vi heter Alinda 

och Carolin och läser sista året på Högskolan i Gävle till personalvetare. Just nu håller vi på med 

vårt examensarbete vilket är anledningen till att vi är här idag. Tillsammans med ***** på ***** 

har vi utformat den här studien för att utvärdera ***** rehabiliteringsprocess och försöka komma 

fram till förslag på förbättringsmöjligheter.   

Vi ska genomföra en gruppintervju där vi vill ta reda på era upplevelser utifrån er befattning och 

yrkesroll om rehabiliteringsprocessen och det förebyggande arbetet. Det finns inget rätt eller fel 

svar utan det är din uppfattning som räknas. Det här är en chans för er att föra fram era åsikter och 

erfarenheter och därmed kunna påverka rehabiliteringsarbetet i framtiden.  

Ni kommer att börja med att läsa igenom två fiktiva fall som sedan kommer att diskuteras utifrån 

olika stadier i rehabiliteringsprocessen.   

Under intervjun kan det vara lätt att hamna på ett sidospår, om detta händer kommer vi eventuellt 

att avbryta er. Skulle detta ske är det inte för att vara oartig utan för att vi har begränsat med tid på 

oss. Intervjun kommer att ta max 120 minuter. Den är helt frivillig och om någon av er av någon 

anledning känner att ni inte vill fortsätta är det bara att säga till. Vi kommer spela in, men det är 

enbart för att underlätta vår transkribering och det är bara vi som kommer att ha tillgång till 

inspelningen och den kommer att raderas direkt när vi är klara.  

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Början av rehabiliteringsprocessen 

 Hur upplever ni situationen (fall 1 eller 2) utifrån er yrkesroll? Vad händer då?          

 Vad är lätt/svårt?      

 Hur skulle ni vilja hantera den här situationen? Vad kan förbättras och hur? (är det något 

 steg som borde börja tidigare/förändras)?    

   

Under rehabiliteringsprocessens gång 

 Hur upplever ni är tiden när rehabiliteringsprocessen satts igång, vad händer då?             

 Vad är lätt/svårt?    

 Hur skulle ni vilja hantera den här situationen? Vad kan förbättras och hur?   

 

    



 

 

 

 

Efter rehabiliteringsprocessen 

 Hur upplever ni tiden efter en rehabiliteringsprocess, vad händer då?      

 Vad är lätt/svårt?     

 Hur skulle ni vilja arbeta efter en rehabilitering? Vad kan för bättras och hur?      

 

Jämförelse fall 1 och 2 

Fungerar det att använda samma rehabiliteringsprocess för alla sjukskrivningsorsaker? 

 

Förebyggande arbete 

Yrkesrollen 

 Hur upplever ni att er yrkesroll arbetar förebyggande för att motverka sjukskrivningar?   

 Vad är lätt/svårt?  

 Upplever ni att det är något som ni fokuserar mer på, i så fall vad och varför?      

 Hur skulle ni vilja arbeta förebyggande?           

 Vilka begränsningar finns för att nå dit?       

 Har ni något externt stöd idag? Känner ni att det är tillräckligt för att underlätta just ert 

 arbetsmiljö- och hälsoarbetet?      

 

Organisationen 

 Utifrån er yrkesroll och era arbetslivserfarenheter, hur upplever ni organisationens 

 förebyggande hälsoarbete (strategier/ åtgärder som används för att bevara en god hälsa, 

 förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd)?      

 Upplever ni att det är något man fokuserar mer på, i så fall vad och varför?      

 Är det något ni tycker att man borde fokusera mer på, något som kan förbättras?      

 Vilka begränsningar finns för att nå dit?      

 

Avslutande fråga 

Är det något ni vill förtydliga eller tillägga? 

  



 

 

 

 

Bilaga 3 

Fiktiva fall 

Fall 1. 

Kent är 55 år och har jobbat i produktionen på ***** i drygt 35 år då han anställdes direkt 

efter gymnasiet. I ungdomen var han aktiv och spelade både fotboll och bandy men de senaste 

25 åren har det mest blivit kortare promenader och längdskidåkning under vinterhalvåret med 

hustrun Maria. De har tillsammans två utflugna barn och ett barnbarn som de ägnar största 

delen av sin fritid åt. 

Kent har ganska ensidiga och tunga arbetsuppgifter men han är nöjd med sin arbetsplats. Det 

senaste året har han haft känningar i sin högra axel vilket sedan har övergått till en ständig 

värk som begränsat honom både i arbetet och i privatlivet. Även om Kent har trivts med sina 

arbetskollegor har han känt olust inför att gå till arbetet. Han har sällan haft sömnproblem och 

har inte heller några andra besvär än kroppsliga på grund av arbetet. 

Kent har genomgått rehabutredning steg 1 och har idag varit sjukskriven i 32 dagar. 

 

Fall 2. 

Stina är 36 år och ensamstående mamma till sonen Wilde 7 år. De flyttade till ***** för fyra 

år sedan då hon fick jobb som tjänsteman på *****. Hon trivs bra i staden men har ett 

begränsat socialt nätverk bestående av några få ytligt bekanta. Det senaste året har Stina 

avancerat i karriären och fått nya, mer krävande arbetsuppgifter. Eftersom hon är en ambitiös 

person och vill bli omtyckt av ledningen har hon ofta jobbat över och har haft svårt att släppa 

jobbet även på fritiden. Hon har känt stress över att inte hinna med tillräckligt varken på 

jobbet eller hemma, samtidigt som hon har haft ett ständigt dåligt samvete gentemot Wilde 

som fått allt mindre uppmärksamhet. Uppgifter som tidigare har varit lätta att utföra har tagit 

allt längre tid att lösa och hon har ofta sett småsaker som stora oöverkomliga hinder. Hon har 

lagt stor vikt vid negativ kritik, känt sig utanför och blivit känslomässigt instabil. Dessutom 

har några av hennes arbetskamrater haft samarbetssvårigheter och hon har inte fått det sociala 

stöd som hon har behövt. Stina började därför känna olust över att gå till arbetet, hon har fått 

sömnproblem och efter arbetsdagen har hon haft värk i kroppen. En dag orkade hon inte 

längre utan vände sig till en läkare som sjukskrev henne. 

Idag har Stina varit sjukskriven i 28 dagar.  


