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Sammanfattning 
 
Ohälsa och sjukskrivningar är ett stort problem i vårt samhälle och fysiska 
och psykiska arbetsmiljöfaktorer har samband med antalet sjukskrivningar. 
Dessa har under 1990-talet försämrats för de offentligt anställda och särskilt 
de psykosociala arbetsproblemen har ökat.  
Studien är av kvalitativ art och genomförd med hjälp av intervjuer med tre 
arbetsledare med avsikt att få en uppfattning om vilka faktorer som påverkar 
arbetssituationen positivt, ger ett friskare arbetsliv och möjligheten att efter 
sjukskrivning komma tillbaks i arbete. Efter litteraturstudier har vissa 
centrala teman funnits. Dessa teman som krav och kontroll, socialt stöd, 
ledarskapets betydelse, arbetsplatsen och återgång i arbete har varit 
utgångspunkten för intervjuerna.  
Faktorer som respondenterna ansåg vara betydelsefulla för att medarbetarna 
ska hålla sej friska var en tillgänglig arbetsledare som är positiv och stöttar 
när det behövs. En arbetssituation med rimliga krav, positiv attityd till 
kompetensutveckling och där medarbetarna är delaktiga i de beslut som 
fattas är hälsofrämjande. Socialt stöd i olika former är viktigt för att 
medarbetarna ska ha en bra arbetssituation.  Fysiska och sociala aktiviteter 
ger en vikänsla som fungerar som socialt stöd och är tillsammans med 
trivsel och arbetsglädje viktigt för att medarbetarna ska må bra. Ett gott 
socialt stöd är svårt att uppnå på stora enheter eller när arbetsledaren och 
medarbetarna inte träffas så ofta. En fungerande kommunikation och ett gott 
samarbete mellan medarbetare – chef – människorna de arbetar med och 
känslan av att ha ett meningsfullt arbete upplevdes också som en viktig 
hälsofrämjande faktor. 
Den viktigaste faktorn för att medarbetarna lättare ska komma tillbaks efter 
sjukskrivning var enligt respondenterna att kontakten hålls med de 
sjukskrivna under sjukskrivningstiden. Även ett positivt förhållningssätt 
upplevdes ha stor betydelse.  
 
Nyckelord: Krav, kontroll, socialt stöd, ledarskap och arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 
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1 Inledning  
 
Ohälsa och sjukskrivningar är ett stort problem i samhället för både staten, arbetsgivare 

och den enskilda människan, både i form av kostnader, produktionsbortfall och 

mänskligt lidande. Ur rehabiliteringsvetenskaplig synvinkel är det intressant att 

undersöka de faktorer som är gynnsamma ur hälsosynpunkt, för att därigenom kunna 

påverka och motivera till det betydelsefulla arbetet för en positivare arbetssituation och 

ett friskare arbetsliv. 

 

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan miljö och människor, vilket utgör grunden för 

hälsan (Medin och Alexandersson, 2000) och hälsan hör ihop med människors totala 

livssituation (Källestål et al. 2004). Vi tillbringar en stor del av vårt liv på arbetet och 

därför är arbetsförhållanden en viktig faktor för uppkomst av ohälsa (Socialstyrelsen, 

2001) och möjligheten för människor att arbeta fram till pensionen (Menckel och 

Österblom, 2000). Långvarig sjukskrivning innebär ett lidande för individen. Förutom 

fysiska, psykiska och ekonomiska besvär går individen miste om det sociala livet på 

arbetsplatsen, med utanförskap och otrygghet som följd (Ds, 2004). 

 
Under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet ökade antalet sjukskrivningar 

och då i synnerhet de långa sjukskrivningarna (30 dagar eller längre). Dessa 

sjukskrivningar fördubblades från 131 000 personer till 273 000 personer från december 

1997 till december 2001 (Angelöw, 2002) och utgifterna för sjukskrivning har under de 

senaste fyra åren nästan fördubblats (Marklund et al. 2005).  Den största andelen (2/3) 

av långtidssjukskrivningarna består av sjukdomar i rörelseorganen, men den 

sjukdomstyp som ökat mest under senare år är de psykiska sjukdomarna (Angelöw, 

2002; Marklund et al. 2005; SOU, 2002). 

 

Långvarig sjukfrånvaro förmodas ofta ha samband med fysiska och/eller psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer och då särskilt den psykosociala arbetsmiljön. Studier visar att 60 % 

av de sjukskrivna själva anser att deras sjukskrivning helt eller delvis beror på 

arbetsplatsrelaterade faktorer. (RFV 2003:03) 

De psykosociala arbetsproblemen har ökat under 1990-talet, i synnerhet för anställda i 

kommuner och landsting (SOU, 2002) och särskilt för kvinnor (Järveholm, 1996). 

Offentligt anställda är, när det handlar om långvarig sjuskrivning (30 dagar eller längre) 
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starkt överrepresenterade (Angelöw, 2002; Marklund et al. 2005) och vårdbiträden och 

undersköterskor är enligt Stockholms läns arbetshälsorapport (2004) de yrkesgrupper 

som har högst andel långtidssjukskrivningar, men även bland skolpersonal har 

sjukfrånvaron ökat påtagligt (Marklund et al. 2005).  Stora besparingar och 

omorganisationer har ökat belastningen inom denna sektor (Arbetsmiljöverket och 

Statistiska centralbyrån, 2001; Järveholm, 1996; Socialstyrelsen, 2001; Stockholms läns 

landsting, 2004) och de anställda inom sjukvård och skola, särskilt kvinnor, har fått 

minskade möjligheter att påverka arbetsförhållanden (Theorell, 2003b).  

På samma gång som kontrollmöjligheterna blev mindre ökade de psykiska kraven och 

arbeten med höga krav och bristande kontroll ökade mellan 1999-2001. (Ds 2004; SOU 

2002; Theorell, 2003b) 

 

Genom lagstiftning har staten ålagt arbetsgivarna diverse avgifter, medfinansiering av 

de anställdas sjukpenningkostnader är tänkta att fungera som ekonomiska drivkrafter för 

att arbetsgivarna ska förbättra den psykosociala arbetsmiljön och därigenom förebygga 

ohälsa och ge möjlighet till snabb återgång till arbetet efter sjukskrivning (Ds 2004:16).  

 

Även om ökningen av antalet sjukskrivningar har avstannat ligger ohälsotalet ändå högt, 

vilket bl a innebär stora kostnader och att problemet inte är löst (Marklund et al. 2005).   

 

Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka faktorer som har betydelse för en positiv 

arbetssituation, ett friskare arbetsliv och återgång i arbete efter sjukskrivning för 

personal inom skola, handikapp- och äldreomsorg, ur ett arbetsledarperspektiv.  

 

Avgränsningar 

 
Det är Vara kommun som står i centrum för undersökningen. Det finns många olika 

verksamheter inom kommunen, men undersökningen håller sig till arbetsledare inom 

skola och äldre- och handikappomsorg, vilka tillhör de sektorer som har haft en särskilt 

negativ utveckling sedan 1990-talet med hög sjukfrånvaro och försämrad arbetsmiljö.  

Undersökningen fokuserar också mer på psykosociala än fysiska arbetsmiljöfaktorer.   
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Begrepp 
 
Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som görs för att individer ska behålla 

eller få tillbaka sin arbetsförmåga och förutsättningar att genom förvärvsarbete försörja 

sej själva (Järveholm, 1996; Marklund et al. 2005) och bygger på ett samspel mellan 

individen, arbetsplatsen och samhällets lagstiftning, utformning och 

socialförsäkringssystemet (Gustafsson och Lundberg, 2004).  

 

Hälsofrämjande ses i den här uppsatsen ur ett arbetsperspektiv. Hälsofrämjande 

arbetsplatser gör det möjligt för de anställda att utveckla hälsosamma beteenden och en 

god hälsa. (Angelöw, 2002) 

 
Psykiska arbetsmiljöfaktorer handlar om förhållandet mellan miljön och individen 

(Agervold, 2001). 

 

Vara kommun 

 
Vara kommun redogör i sitt personalpolitiska program att hörnstenarna för kommunens 

personalidé är kompetens, delaktighet och ledarskap. Kommunen inriktar sig på väl 

fungerande arbetslag, låg sjukskrivningsfrekvens, hög kompetens där engagerade chefer 

stöttar och styr verksamheten framåt för att nå uppsatta mål. (Vara kommun, 2005) 

 

Kommunens mål är bl a att mellan 2003 och 2006 

• ska sjukskrivningstalen minska jämfört med 2001 

• ska långtidssjukskrivningar över 12 mån ha minskat med hälften jämfört med 

2001 

• ska 99 % av medarbetarna uppleva sin arbetssituation positiv 

• ska 66 % av medarbetarna uppleva kommunens arbetsrehabilitering snabb och 

effektiv. (Vara kommun, 2002a)  

 

Kommunen har under senare år satsat på mycket uppmärksammade åtgärder för 

personalen i syfte att minska sjukskrivningar, effektivare rehabilitering och effektivare 

arbetslag. År 2001 skickade Vara kommun alla sina 1250 anställda på en veckas 

arbetslagsutveckling på Mallorca där fokus låg på det vinnande arbetslaget och den 
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goda arbetsplatsen. (Vara kommun, 2005) Målet var att bli bättre på kommunikation, 

feedback och samarbete (Angelöw 2002) och att personalen skulle uppleva att de hade 

en bra arbetssituation, må bra, kunna känna en yrkesstolthet och tillfredsställelse (Vara 

kommun, 2002b). Hösten 2005 – våren 2006 skickades alla anställda på en veckas 

verksamhetsutveckling till Island där fokus låg på effektivitet och förändringskraft. 

Målet var bl a bättre resurseffiktivitet i verksamheterna, medvetenhet om framtidens 

förändrade förutsättningar i den kommunala servicen, ökad kompetens i 

förändringsarbete och metoder, förbättrat samarbetsklimat i och mellan arbetsgrupperna, 

planera fortsatt verksamhetsutveckling och ett påbörjat förbättringsarbete. Förväntade 

effekter av verksamhetsutvecklingen är bl a att öka insikten om hur man hanterar stress 

hos medarbetarna, ökad hälsa, lättare att behålla gamla medarbetare och att rekrytera 

nya samt att förbättra relationerna mellan medarbetarna. (Vara kommun, 2006) Att 

verksamheten bedrivs på internat ger enligt Vara kommun ett mervärde genom att 

utvecklingseffekten blir högre när man umgås och pratar om verksamheten med sina 

arbetskamrater intensivt under några dagar. Möjligheten att uppleva något annorlunda 

med sina arbetskamrater ger positiva upplevelser som lever kvar länge och dessutom är 

ett internat utomlands en belöning till medarbetarna och visar att Vara kommun är en 

arbetsgivare som ser sina medarbetarna som den viktigaste resursen, vilka är värda att 

uppmuntra och utveckla. Utöver internatveckorna har arbetsledarna de senaste åren 

deltagit i olika ledarskapsutbildningar som bl a ökat den psykosociala kompetensen. 

(Vara kommun, 2005) Vara Kommun ser delaktighet som en viktig ingrediens för 

engagemang och ansvar och för att medarbetarna ska trivas på sitt arbete (Vara 

kommun, 2002a). 

 

Ohälsotalet i riket låg i december 2005 på 41,3 dagar, i Västra Götalands län på 42,9 

dagar och i Vara kommun låg ohälsotalet på 47,0 dagar (www.vg.forsakringskassa.se).     

Sjukskrivningarna bland personalen i Vara kommun har nu minskat, dock inte halverats, 

vilket är målsättningen. I april 2002 var det 23 764 sjukskrivningstimmar och i april 

2005 låg de på 16 311 timmar. För att minska sjukskrivningarna ytterligare har man 

anställt en hälsopedagog som ska jobba förebyggande. 
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2 Metod 
 
Studien har en kvalitativ hermeneutisk ansats där data samlats in med hjälp av 

intervjuer. Den kvalitativa metoden valdes för att fånga det unika och hur människor 

uppfattar sin omvärld (Olsson och Sörensen, 2001). Det är människors subjektiva 

verklighet som stått i fokus (Merriam, 1994). Datainsamlingen gjordes med hjälp av 

kvalitativa intervjuer för att fånga respondenternas subjektiva upplevelser av sin 

livsvärld. 
 

Procedur  
  
Inledningsvis kontaktades kommunens personalsekreterare som informerade om 

kommunens arbete med sjukskrivningar och förändringar i antalet sjukskrivningar under 

de fem senaste åren. Personalsekreteraren rekommenderade ett antal arbetsledare med 

lång erfarenhet. Tre stycken arbetsledare kontaktades per telefon och tid avtalades för 

intervjuer. Det fanns stor förståelse för mitt arbete och alla tre respondenterna 

accepterade en intervju direkt. Respondenterna valde plats för intervjun och samtliga 

genomfördes ostört på respondenternas arbetsrum. Intervjuerna tog mellan 60 – 75 

minuter. Intervjuerna startade med att respondenterna informerades om syftet med 

uppsatsen för att de skulle kunna besluta om de ville medverka eller inte, att medverkan 

var frivillig med möjlighet att avbryta intervjun när som helst (Olsson och Sörensen, 

2001). Information gavs också om att inga namn eller annat kommer att användas i 

uppsatsen så att respondenterna ska kunna identifieras, att intervjuerna ska behandlas 

konfidentiellt och att utskrifterna kommer att förstöras efter det att uppsatsen är färdig. 

Intervjun började med bakgrundsfrågor och sedan lyftes de teman fram som genom 

litteraturstudier framkommit som intressanta områden för undersökningen. Utöver dessa 

teman har temat friskvård framkommit i datamaterialet. Intervjuerna spelades in på en 

MP3-spelare efter respondenternas godkännande och därefter har inspelningarna 

transkriberats och filerna raderats. Genom inspelningen av intervjun kunde 

koncentrationen läggas på respondentens ord, ev. följdfrågor och de icke-verbala 

budskapen (Repstad, 1993). Informanterna har blivit erbjudna att läsa igenom det 

transkriberade materialet, men de har avböjt. 
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Undersökningsdeltagare 

 
Intervjuer gjordes med tre kvinnliga arbetsledare som arbetat mellan 15 och 25 år som 

arbetsledare. Respondenternas ålder har utelämnats för att de inte ska kunna identifieras.   

Urvalet gjordes inte slumpmässigt utan kriterierna för urvalet var att de skulle ha lång 

erfarenhet som arbetsledare och tillhöra olika enheter inom kommunen, som skolan, 

äldre- och handikappomsorgen.  

 

Material   
 
Intervjuerna var halvstrukturerade, gavs inte i någon exakt ordning och utrymme gavs 

för följdfrågor och diskussioner runt svaren (Kvale, 1997). Intervjuerna följde en 

intervjuguide (bil. 1) med de teman som var relevanta för undersökningen som krav och 

kontroll, socialt stöd, ledarskapets betydelse, arbetsplatsen och återgång i arbete. 

Intervjuguiden användes för att underlätta att intervjun skulle hållas inom ämnet och för 

att ge de aktuella teman en viss ordning (Hartman, 1998).   

 

Analys 
 
Förståelse för respondenternas livsvärld har fåtts genom tolkning av data (Hartman, 

1998) och analysen har utgått från en tematiserad innehållsanalys, där de utskrivna 

intervjuerna och kommunikationsinnehållet i dessa som varit föremål för analysen 

(Olsson och Sörensen, 2001). Efter att ha lyssnat och läst igenom utskrifterna av 

intervjuerna för att få ett helhetsintryck och upptäcka likheter, olikheter och utveckla 

innebörder i intervjun gjordes djupare tolkningar av vissa delar av intervjuerna (Kvale, 

1997). I enlighet med den hermeneutiska cirkeln har utgångspunkten varit helheten, 

men genom att gå tillbaka till enskilda textdelar, finna innebörder och betydelse i dessa, 

för att sedan gå tillbaka till helheten igen har en mer reflekterande tolkning av helheten 

getts (Repstad, 1993), vilket ökat förståelsen (Svensson och Starrin, 1996). För att få 

överblick kategoriserades materialet utifrån undersökningens teman, vilka presenteras 

under rubrikerna resultat och resultatdiskussion (Repstad, 1993).   
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3 Teoretiska utgångspunkter 

 
Krav och kontroll  
 
Karasek och Theorell har utformat en modell som först tillämpades på risken för hjärt- 

kärlsjukdom, men som även är användbar vid diskussioner om psykosocial arbetsmiljö, 

yttre krav och inflytande (beslutsutrymme) i arbetslivet (Arbetsmiljöverket och 

Statistiska centralbyrån, 2001; Theorell, 2003b). Modellen som har fått stor spridning, 

visar på ett tydligt sätt hur krav och den kontroll man har över arbetet samverkar 

(Agervold, 2001). Grundidén bygger på att delaktighet, inflytande för medarbetarna är 

bra både för de anställdas hälsa och för produktionen (Theorell, 2003b). 

 
 Psykologiska krav 

 
Lärande, motivation att 
utveckla nya beteende 
mönster 

                                          Låg                       Hög 
 
 
 
                Hög 
Kontroll 
 
                 Låg  
 
   
                                                                                                 
                                                                                                   

 
Låg belastning    Aktiv  
 
 
 
Passiv                 Hög  
                            belastning 

b l i

                                                             
Psykisk belastning, 
risk för sjukdom 

                                                                                                  
                     (Fig. 1) Krav och kontroll modellen. (Agervold, 2001; RFV, 2003).     
 
Modellen visa fyra typer av arbetssituationer: 
 
Avspänd arbetssituation (låg belastning) innebär låga krav i kombination med hög 

kontroll dvs. att det  finns möjligheter och förutsättningar att påverka arbetet.  

 

Aktiv arbetssituation (aktiv) innebär också höga krav, men kombineras här med hög 

kontroll (Theorell, 2003a). Denna arbetssituation är den bästa ur hälsosynpunkt, då det 

ställs höga krav på medarbetarna, men där medarbetarna också har kontroll över sitt 

 10



arbete. Genom att medarbetarna ges förutsättningar för att kunna påverka arbetet ökar 

möjligheten till att de klarar av att hantera höga krav. Kraven kan då göra att arbetet 

upplevs som stimulerande, utvecklande (Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån, 

2001; Iwarson, 2002) och bidrar till engagemang och personlig utveckling (Marklund et 

al. 2005). RFV: s undersökning (2003) visar dock tvärtom, att kvinnor vars arbeten kan 

placeras i den aktiva kvadranten har en högre risk för långtidssjukskrivning, då ett 

alltför högt engagemang dvs. att ta åt sig för mycket arbetsuppgifter och svårigheter att 

sätta gränser  kan ge en förhöjd risk för ohälsa  (Marklund et al. 2005).  I RFV:s 

undersökning (2003)var det  istället den avspända arbetssituationen med  låga krav och 

hög kontroll som var den bästa arbetssituationen ur hälsosynpunkt. 

 

Passiv arbetssituation (passiv) innebär både låga, rimliga krav och låg kontroll och kan 

på lång sikt leda till vantrivsel på arbetet och brist på motivation (Iwarson, 2002). 

Denna arbetssituation kan innebära problem ur hälsosynpunkt (Marklund, 1995). 

Långtidssjukskrivna riskerar att hamna i denna situation utan kontroll och krav, vilket 

kan förvärra problemen (Iwarson, 2002).   

 

Spänd arbetssituation (hög belastning) innebär också låg kontroll, men i kombination 

med höga krav. Denna arbetssituation ökar risken för sjukdom, är ogynnsam för det 

psykiska välbefinnandet och är ur hälsosynpunkt den sämsta. (Iwarson, 2002; 

Stockholms läns landsting, 2004; Theorell, 2003a) I en spänd arbetssituation lagras 

spänning vilket kan hindra lärande och de anställda kan även ha svårt att utnyttja 

tillfälliga förbättringar i arbetssituationen (Theorell, 2003b). Den höga belastningen 

leder också till ökad sårbarhet och sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet genom att 

möjligheterna till kompetensutveckling är små (Socialstyrelsen, 2001). Stressreaktioner 

som depressiva symtom, trötthet, koncentrationssvårigheter och otillfredsställelse är 

vanliga i denna arbetssituation, men det finns också ett samband mellan allvarliga hjärt-

kärlsjukdomar och spänd arbetssituation (Agervold, 2001). Individer som har en spänd 

arbetssituation har visat sig ha ökad sjukfrånvaro (Ds, 2004:16).    

 

Kontroll innebär i detta sammanhang beslutsutrymme, inflytande och delaktighet och 

innefattar: 
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• Uppgiftskontroll, ha möjlighet att framföra synpunkter på arbetsuppgifterna, 

påverka vilka uppgifter man ska utföra, när, hur och i vilken ordning dessa 

uppgifter ska göras. 

• Beslutsfattande, få information för att kunna ge förslag till förändringar och 

delta i beslut. Det kan t ex röra sig om inflytande över arbetstidens förläggning, 

rättvisa arbetsförhållanden, utarbetande av rutiner och metoder. 

• Kompetens, få tid och resurser att utveckla sin kompetens. Det ger stimulans att 

lära sig nya saker och att utvecklas, vilket också gör att medarbetarna klarar av 

att ta kontroll över oväntade situationer och lösa problem. 

•  Ha möjlighet att påverka arbetstempot. (Arbetsmiljöverket och Statistiska 

centralbyrån, 2001; Iwarson, 2002; Olofsson, 2001; Stockholms läns landsting, 

2004; Svenning, 1993; Theorell, 2003b)  

 
Brister i beslutsutrymmet har samband med sjukskrivning, eftersom de både bidrar till 

sjukdom och att det är svårt att arbeta om man t ex inte kan påverka arbetstakten, vad 

man ska göra på dagen eller har möjlighet att anpassa arbetet till hälsan. Brister i 

beslutsutrymmet leder till hög sjukfrånvaro, men även hög sjuknärvaro, då det är svårt 

att vara hemma om det leder till negativa konsekvenser för arbetskamrater, patienter 

eller elever. Arbetskamraterna kanske får mer att göra och man kanske själv måste 

jobba ikapp när man kommer tillbaks. (Stockholms läns landsting, 2004; Theorell 

2003b) Forskning har visat att det är hälsofrämjande att medarbetarna är delaktiga, ges 

möjlighet att påverka sitt arbete och utveckla sin kompetens.  Beslutsutrymmet handlar 

till viss del om maktfördelningen på arbetsplatsen. Maktfördelningen mellan 

medarbetare, mellanchefer och ledning bör vara rimlig. (Theorell 2003b) Genom 

demokratiska beslutsprocesser, självstyrande grupper och olika arbetstidsmodeller ges 

medarbetarna mer inflytande (Angelöw, 2002). Kontroll ger också mindre stress, ökar 

motivationen, engagemanget och arbetsprestationen (Olofsson, 2001). Bristande 

kontroll i arbetet medför ökad risk för sjukdom som t ex hjärt-kärlsjukdomar, 

muskuloskelettala sjukdomar, funktionella mag-tarmbesvär och mentala sjukdomar 

(Theorell 2003a). 
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Krav innefattar; 

• arbetstakten  

• arbetsmängden, om det finns tid att tänka eller prata om något annat än arbetet. 

Om man ofta får dra in på lunch, ta med arbete hem eller om arbetet kräver 

uppmärksamhet och koncentration nästan hela tiden och om det finns tillräckligt 

med resurser för att utföra arbetsuppgifterna. (Arbetsmiljöverket och Statistiska 

centralbyrån, 2001; Stockholms läns landsting, 2004) 

•  Insatsen eller ansträngningen som krävs för att arbetet ska bli utfört (Svenning, 

1993). 

• Orealistiska förväntningar från klienter och patienter (Iwarson, 2002). 

 

Obalans mellan krav och individens resurser uppstår när kraven är för stora eller för små 

i förhållande till individens resurser. Varaktigheten och hur frekvent belastningen är har 

en avgörande betydelse för om den leder till sjukdom eller inte, även tillräcklig tid för 

återhämtning har betydelse. Kortvarig belastning med tillräcklig tid för återhämtning är 

bäst ur hälsosynpunkt. (Agervold, 2001; Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, 

2001) Studier har visat att upplevelsen av att göra ett bra jobb främjar hälsa och 

otillräcklighet påverkar hälsan negativt, alltför hög arbetsbelastning kan vara ett hinder 

för individen att utföra arbetet på ett bra sätt (Aronsson och Lindh, 2004). 

 

I Stockholms läns arbetshälsorapport (2004) visar resultaten att varannan 

undersköterska och vårdbiträde upplevde låg kontroll och bland dessa yrkesgrupper var 

högstressarbeten vanligast. Även tidigare studier har visat att en stor del i dessa 

yrkesgrupper har liten egenkontroll i arbetet, år 97/99 var det 71,2 % (Arbetsmiljöverket 

och Statistiska centralbyrån, 2001). Aktiva arbeten var vanligare bland skolpersonal 

som upplevde höga krav, men oftast hade hög kontroll i arbetet. Krav hanteras bättre 

om man har hög kontroll (Marklund et al. 2005) och det måste finnas en balans mellan 

arbetets krav och de möjligheter som ges till individen för att klara arbetsuppgifterna 

(Orth-Gomér och Perski, 1999).  Stockholms läns arbetshälsorapport (2004) visade 

också att för kvinnor i kommun och landsting har den största försämringen skett, när det 

gäller att själv kunna bestämma arbetstakten. Vårdarbetare upplever även ofta stora krav 

på att närvara även om de är sjuka pga. att de känner stort ansvar för patienter och 
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kolleger och som tidigare nämnts är sjuknärvaro ohälsosamt och kan öka risken för 

långvarig  sjukdom (Marklund et al. 2005).  

Krav och kontrollmodellen har utvecklats till att även innehålla socialt stöd. 

 

Socialt stöd 

 
Krav och kontrollmodellen ges en extra dimension genom att lägga till socialt stöd 

(Agervold, 2001; Svenning, 1993; Theorell, 2003a). Stöd från omgivningen fyller 

grundläggande behov hos individen som kärlek för den man är, erkänsla och 

uppskattning för det man gör samt gemenskap och att tillhöra en grupp.  Bristande stöd 

kan vara att känna sig utanför gemenskapen och att vara utsatt för kränkande 

särbehandling. (Olofsson, 2001) Stöd i arbetslivet från medarbetare och chefer har 

betydelse, både för utförande av arbetet, välbefinnandet och för den personliga 

utvecklingen (Marklund, 2005; Olofsson, 2001). Ett gott socialt stöd minskar också 

risken för sjukdom (Theorell 2003a). Stöd innebär att få uppmuntran, stöd och hjälp 

från chefer och arbetskamrater när man behöver och arbetet känns besvärligt 

(Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, 2001; Stockholms läns landsting, 

2004). Genom stödjande arbetsledare och arbetskamrater blir relationerna bättre, 

sammanhållningen godare, vilket ger färre konflikter och en positiv stämning (Iwarson, 

2002; RFV, 2003). Grupper med kvinnor är dock ofta mindre villiga att och uppskatta 

andra kvinnors kompetenser (Fahrman, 1999).  

 

Socialt stöd kan vara emotionellt dvs. omtanke, kärlek och tilltro, vilket ökar 

självkänslan. Stödet kan också vara värderande dvs. att individen  värderar sig själv i 

jämförelse  med andra t ex  genom beröm eller kritik.  Informativt stöd innebär råd och 

förslag som ges av andra och som kan användas för att hitta lösningar på problem samt 

hjälp att se på problemen med ett annat perspektiv. Det instrumentella stödet är ett mer 

praktisk stöd t ex avlastning och hjälp att prioritera. (Svenning, 1993; Theorell 2003a) 

 

Ett bra socialt stöd på arbetet ger en lägre risk för långtidssjukskrivning (RFV, 2003). 

Det sociala stödet stärker individen och fungerar liksom egenkontroll som en buffert när 

individen utsätts för höga krav, stress och påfrestande förändringar (Angelöw, 2002; 

Svenning, 1993).  Genom buffertprincipen, kan individen avlasta sina tankar och 
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känslor på arbetskamraterna och genom relationsprincipen kan goda relationer öka 

individens självförtroende (Iwarson 2002).  

 

I Stockholms läns arbetshälsorapport (2004) visar resultatet att bristande socialt stöd 

fördubblar risken att drabbas av nedsatt psykiskt välbefinnande. Individer med lågt stöd 

har också bl a mer besvär med värk i nacke, axlar och rygg (Olofsson, 2001). 

Stockholms läns arbetshälsorapport (2004) visade att kvinnor inom vård och omsorg 

upplevde ett gott stöd, manliga undersköterskor däremot upplevde oftare brist på stöd.  

Större andel av grundskolelärarna, 43 % upplevde bristande socialt stöd. 

(Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, 2001)  

 
Studier har visat att socialt stöd från chefen har större betydelse för de anställdas 

välbefinnande än vad stödet från arbetskamrater har (Menckel och Österblom, 2000) 

och att mer än var tredje medarbetare sällan eller aldrig får uppmuntran eller stöd från 

chefen (Olofsson, 2001). Andra studier har dock visat på ett motsatt resultat att de som 

upplever dåligt stöd från arbetskamrater men bra stöd från överordnade har större risk 

för långtidssjukskrivning (Oxenstierna, 2005). 

 

Samverkan av krav, kontroll och socialt stöd 
 
Krav, kontroll och socialt stöd samverkar och kombinationen har en avgörande 

betydelse för hälsan (Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, 2001). Om 

individen är exponerad för fler ogynnsamma faktorer som höga krav, låg kontroll och 

bristande socialt stöd är det sämre ur hälsosynpunkt och har större betydelse än att vara 

exponerad för en faktor i taget (Stockholms läns landsting, 2004).  Höga arbetskrav kan 

tillsammans med stor kontroll och tillgång till ett bra socialt stöd av arbetskamrater och 

chefer bidra till engagemang och personlig utveckling (Marklund et al. 2005). Studier 

har visat att kvinnor som upplever dåligt stöd av både arbetskamrater och chefer och 

dessutom har låg uppgiftsskontroll har störst risk för långtidssjukskrivning över 60 

dagar (Theorell, 2003b). En spänd arbetssituation med höga krav, låg kontroll ger fler 

hälsoproblem med t ex nacke och skuldror och risken ökar med bristande socialt stöd 

(Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, 2001; Stockholm läns landsting, 2004).  

De skadliga effekterna av arbete i den spända arbetssituationen kan mildras med bra 

relationer mellan chefer och medarbetare, men om stödet saknas kan de skadliga 

effekterna istället öka (Iwarson, 2002; Orth-Gomer och Perski, 1999). Ju starkare stöd, 
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självständighet och positiv inställning till personalinflytande från ledningen ju färre 

långtidssjukskrivna i kommunen (Szücs et al. 2003). 

  

Ledarskapets betydelse 
 
Chefen har stor betydelse för arbetsmiljön på en arbetsplats. Angelöw (2002) skiljer på 

toppstyrt ledarskap och delaktigt ledarskap, där det delaktiga ledarskapet främjar hälsa. 

Medansvar och delaktighet kan skapas genom att hitta gemensamma mål, att delegera 

ansvar och arbetsgifter. Angelöw (2002) menar vidare att ett stödjande och 

uppmuntrande ledarskap är en central faktor för ett framgångsrikt ledarskap. Stödjande 

och uppmuntrande chefer bryr sig om, ger utrymme för samtal om svårigheter, ger 

uppskattning genom att bekräfta, stärka och bry sig om. Uppskattning skapar 

motiverade medarbetare med stärkt självförtroende och ökat välbefinnande. Med 

feedback kan chefen visa att medarbetarna gör ett bra jobb och hur de ska öka sin 

kompetens.  Studier har också påvisat att uppskattning och feedback är viktigt för 

människors hälsa och påverkar upplevelsen av arbetstillfredsställelse.  Personal som 

arbetar med människor får ofta sämre feedback än personal inom industrin. (Angelöw, 

2002) Genom att ge information om organisationens och verksamhetens mål skapas en 

trygghet och säkerhet hos medarbetarna (Fahrman, 1999).  

 

Det är också viktigt att chefen är öppen för dialog med medarbetarna och är lyhörd för 

deras synpunkter och signaler på stressreaktioner eller om arbetet blir för påfrestande, 

för att kunna vidta åtgärder (Angelöw, 2002). Cheferna bör balansera medarbetarnas 

kravnivå i relation till verksamhetens och medarbetarnas resurser (Marklund et al. 

2005). För att kunna tolka signaler på stress hos personalen är chefens kompetens på det 

psykosociala området viktig. Studier har visat att ökade kunskaper på det psykosociala 

området hos cheferna medför en förbättrad arbetsmiljö med större upplevd 

påverkansmöjlighet och mindre energimobilisering hos personalen. (Theorell, 2003b)   

 

Tillgängligheten är också en viktig faktor. En ledare bör finnas tillgänglig för 

medarbetarna om dessa behöver stöttning, råd, hjälp med prioritering av arbetsuppgifter, 

handledning eller prata. Tillgänglighet förebygger negativ stress. (Angelöw, 2002; 

Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån, 2001) 
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I arbetet med att stimulera och motivera sina medarbetare så de upplever sitt arbete 

begripligt och meningsfullt är kommunikationen det centrala (Marklund et al.  2005).  

Regelbundna ömsesidiga samtal mellan medarbetare och chef t ex utvecklingssamtal 

kan bidra till att utveckla såväl verksamheten som medarbetarna (Enquist, 2000).   

 

Chefen har också betydelse för medarbetarnas kompetensutveckling. Genom att 

uppmuntra och underlätta för medarbetarna att öka sin kompetens och dessutom få 

möjlighet att använda den, bidrar de till att öka medarbetarnas upplevelse av att kunna 

hantera sitt arbete. (Angelöw, 2002; Marklund et al. 2005)  

Studier har också visat att arbetstillfredsställelsen påverkas positivt när medarbetarna 

ges eget ansvar, både för den personliga utveckling och för arbetet. Vid delegering av 

arbetsuppgifter är det viktigt med tydlighet, så att medarbetarna vet vad som förväntas 

av dem. (Angelöw, 2002; Fahrman, 1999) 

 

Konflikter med chefer har visat sig ha samband med sjukskrivning. Kvinnor sjukskriver 

sig mer än andra om de är i konflikt med chefen (Marklund et al. 2005). Inom vårdyrken 

är det inte ovanligt att chefen blir chef över tidigare arbetskamrater, vilket kan innebära 

svårigheter, då denne kan uppfattas som stöddig och maktfullkomlig (Enquist, 2000). 

För att skapa en gruppgemenskap och få en sammansvetsad personal är det viktigt att 

personalen ges tid och tillfälle att umgås och ha trevligt (Strindlund och Ekberg, 2004). 

 

Arbetsplatsen   
 
Arbetsplatsen har en viktig roll eftersom man där med hjälp av förebyggande åtgärder 

kan förhindra sjukskrivningar helt eller delvis. Arbetsgivaren kan genom att planera och 

organisera, driva verksamheten så att ohälsa förebyggs. (Ds, 2004) 60 % av de 

sjukskrivna anser själva att deras sjukskrivning helt eller delvis beror på 

arbetsförhållanden som t ex fysisk och psykisk arbetsmiljö (RFV 2003:3).  

  

Att vara nöjd med sitt yrke och sin arbetsplats är hälsofrämjande. Studier har visat att 

det är lättare att känna stolthet och arbetstillfredsställelse på mindre arbetsplatser.  

Risken är också mindre för långa sjukskrivningar på små arbetsplatser där det inte är 

lika lätt att trilla omärkt ur systemet. I andra studier har storleken på arbetsplatsen inte 

visat sej ha någon betydelse för antalet långtidssjukskrivningar. (Marklund et al. 2005)  
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För att få bra fungerande grupper har kommunikationen en stor betydelse. En öppen, 

ärlig och förtroendefull kommunikation är hälsofrämjande. En god kommunikation är 

också en förutsättning för att konstruktiv kritik ska bli givande och ett återkommande 

inslag i arbetssituationen. (Angelöw, 2002) På mindre arbetsplatser fungerar oftast 

kommunikationen bättre och medarbetarna lär känna varandra och blir sedda utav både 

ledning och arbetskamrater, vilket ökar lojaliteten och gemenskapen på arbetsplatsen. 

Ett välutvecklat samarbete i vardagen mellan olika yrkesgrupper är också 

hälsofrämjande för vårdarbetare, det ökar gemenskapen och bryter ner hierarkier. Alla 

personalgrupper bör känna sig respekterade och att deras kunskaper är värdefulla för 

andra. Denna känsla av respekt och att få uppskattning, feedback av betydelsefulla 

medarbetare är en hälsofrämjande faktor. (Marklund et al. 2005)   

 

Trivsel på arbetsplatsen, ett positivt arbetsklimat med välfungerande arbetsgrupper och 

vikänsla främjar prestationsförmågan, engagemanget i arbetet och ger personal bättre 

förutsättningar att hantera personalbrist och skiftande vårdtyngd. Även arbetslust hör 

samman med hälsa och socialt stöd. Tillit och trygghet underlättar möjligheten att ta 

hand om svårigheter och är en grundsten för arbetslust och arbetsglädje. (Angelöw, 

2002; Marklund et al. 2005) Arbetsglädje är också en hälsofrämjande faktor (Angelöw, 

2002; Menckel och Österblom, 2000) och att träffas i andra sammanhang än arbetet, 

både sociala och kulturella bidrar till att öka sammanhållningen (Marklund et al. 2005; 

Theorell 2003a).  

 
En hälsofrämjande arbetsplats bör också ha tydliga mål och visioner, som alla 

accepterar och medarbetarna bör se helheten och förstå sin egen roll i verksamheten, 

vilket kan reducera stressnivån (Iwarson, 2002).  Arbetsrotation gör medarbetarna mer 

delaktiga och är ett sätt att se helheten och bredda kompetensen. Olika 

arbetstidsmodeller t ex 6,5 timmars arbetsdag och 3-3 dvs. arbeta tre dagar vara ledig 

tre,  har också visat sig minska kort – och långtidssjukfrånvaron. (Angelöw, 2002;  

Gustafsson och Lundberg, 2004)  

 

Ökad fysisk aktivitet hos personalen ger positiva effekter på livskvalitet och hälsa 

(Källestål et al. 2004) och är lönsamt för arbetsgivaren. Fysisk aktivitet har visat sig 

vara effektivt i förebyggande av ryggont. För att få effekt av satsning på fysisk aktivitet 

 18



bör de vara målinriktade och långsiktiga, det är lätt att motionsaktiviteter ebbar ut om 

inte generella insatser kombineras med individuell vägledning. Detta är särskilt viktigt 

när det gäller att nå de medarbetare som inte är vana att motionera (Marklund et al. 

2005) och det är de som börjar med fysisk aktivitet från att ha varit helt inaktiva som får 

de största hälsovinsterna (Angelöw, 2002).  

 

Motion är ett sätt att minska påfrestning och stress. Regelbunden motion kan öka 

stresståligheten, uthålligheten, ge mer kraft och energi och förbättra självförtroendet, 

vilket ger bättre förutsättningar för att kunna bemästra förändringar. (Angelöw, 1999) 

Motion ger klara hälsoeffekter genom att ge återhämtning och återställa kroppen till 

normalläge (Olofsson, 2001). Den har även positiva effekter på humör, välbefinnande, 

vikt, kondition och blodtryck. Ur hälsosynpunkt är endast var fjärde individ tillräckligt 

fysiskt aktiv för att det ska ge positiva hälsovinster dvs. måttlig fysisk aktivitet 30 min 

varje dag.  (Iwarson, 2002) Det finns olika sätt att stimulera de anställda till att öka sin 

fysiska aktivitet både frivilliga eller obligatoriska, då samtliga anställda nås, friskvård 

på arbetstid (Angelöw, 2002) och rabatt på motionskort, vilket dock riskerar att gynna 

dem som redan är fysiskt aktiva. Gemensamma friskvårdande aktiviteter kan också 

bidra till att öka sammanhållningen i arbetsgruppen. Friskvård handlar även om att 

uppmärksamma medarbetarna genom personalfrämjande åtgärder som skapar 

sammanhållning och trivsel t ex brännboll. (Marklund et al. 2005) 

 
Regelbunden avslappning och meditation kan göra att individen utvecklar mer 

konstruktiva tankemönster och förhållningssätt som är till hjälp vid stress och 

förändringar. Avslappning och vila ger också möjlighet till mental uppladdning och 

återhämtning. (Angelöw, 1999) Återhämtning främjar hälsan (Arbetsmiljöverket och 

statistiska centralbyrån, 2001) och att avsätta tid för reflektion och att ledningen visar 

medarbetarna att det är tillåtet att inte vara effektiva varje stund kan löna sig på sikt 

(Marklund et al. 2005). Andra viktiga faktorer som bra ergonomiska förhållanden och 

god fysisk arbetsmiljö minskar också risken för ohälsa (Källestål et al. 2004). Enligt 

Stockholms läns arbetshälsorapport (2004) var arbete i påfrestande arbetsställningar och 

hög fysisk belastning vanligt hos kvinnliga sjukvårdsbiträden och undersköterskor och 

andelen med besvär i ländrygg och nacke/skuldror ökat mest hos dessa grupper sedan 

1998. 
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Återgång till arbete  
 
Rehabilitering är viktig ur både humanitär, samhällsekonomisk och företagsekonomisk 

synvinkel. Arbete är viktigt för människors livskvalitet och ger livet mening. Ökande 

ohälsa med sjukskrivning som följd innebär förutom mänskligt lidande, höga kostnader 

för samhället och för företagen. (Svenning, 1993) 
 

Studier har visat att det inte alltid i första hand är arbetsförhållandena som förklarar de 

ökade sjukskrivningarna utan att toleransen för individer som inte är fullt friska också 

har minskat. Det finns inget utrymme för dem som har hälsoproblem pga. tempot i 

arbetslivet och  slimmade organisationer. (Marklund et al. 2005) Ju längre tid som gått 

sedan sjukskrivningen började, desto större betydelse får de psykosociala och 

arbetsrelaterade faktorerna (Aronsson och Lindh, 2004).  

 

Arbetsledarens förhållningssätt har betydelse för de anställdas möjlighet att återgå i 

arbete efter sjukskrivning. En aktiv stödjande arbetsledare ökar den sjukskrivnes 

chanser att återgå i arbete avsevärt. Arbetsledare saknar dock ofta stöd från sina chefer 

hur arbetet ska gå till när det gäller ohälsa och rehabilitering, vilket därför ofta leder till 

personliga tolkningar och oklarheter om vad man själv ansvarar för och vad som ligger 

på andra. (Gustafsson och Lundberg, 2004) En studie av långtidssjukskrivna i 

Östergötland visar att när det gäller den sjukskrivnes vilja och förmåga att återgå i 

arbete har arbetsledningen och arbetsplatsen stor betydelse. 40 % av dem som var 

långtidssjukskrivna menade att de skulle kunna gå tillbaks i arbete om 

arbetsförhållandena ändrades. (Strindlund och Ekberg, 2004)  

 
Det är lättare att komma tillbaks i arbete efter sjukskrivningen om kontakten med 

arbetsplatsen har hållits. Utanförskap och otrygghet som kan följa på avsaknaden av det 

sociala livet på arbetsplatsen kan försvåra återgång till arbetslivet. (Ds, 2004) Ett sätt att 

hålla kontakten är att hälsa på. Detta kan för en del upplevas som positivt, att känna 

tillhörigheten, medan en del helt kan vilja koppla bort arbetet och allt som det medför. 

(Svenning, 1993) Det sociala stödet är en viktig faktor och ökar möjligheten för 

personer att finna sig till rätta efter en sjukskrivning och lågt stöd från arbetsledaren 

minskar återgång i arbete efter sjukskrivning (Gustafsson och Lundberg, 2004; 

Marklund, 1995; Svenning 1993)  
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En studie gjord av RFV (2004) visar att successiv återgång i arbete efter sjukskrivning 

ger färre återfall ett år efter friskskrivning. Heltidssjukskrivning bör inte vara ett 

förstahandsval och att tillfrisknandet bör innefattas av arbete i viss utsträckning t ex 2 h 

per dag. Fokus ska läggas på arbetsförmågan istället för arbetsoförmågan. Det finns 

dock en risk att deltidssjukskrivningar blir långa pga. att sjukvården, försäkringskassan 

och den sjuke är nöjda med att personen har kommit tillbaks i arbete. (Ds 2004)  

 

Arbetsbelastningen kan upplevas som orättvis mellan arbetskamrater när en person inte 

kan göra ordinarie arbetsuppgifter, detta kan förebyggas genom att öka 

arbetskamraternas inflytande, låta dem fördela arbetsuppgifterna och påverka vilka 

uppgifter som ska ingå i arbetsanpassningen. (Gustafsson och Lundberg, 2004) 

 

Arbetsgivaren ska påbörja en rehabiliteringsutredning när den anställde varit 

sjukskriven i mer än fyra veckor, om arbetet avbrutits av kortare sjukperioder eller om 

den anställde begär det. Sedan ska den lämnas till försäkringskassan inom åtta veckor 

som då gör en rehabiliteringsplan. Utredningen används som utgångspunkt vid 

planering av rehabiliteringsåtgärder av både försäkringskassan och arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för rehabiliteringsutredning och att ordna den 

praktiska arbetslivsrehabiliteringen. (Ds 2004; Marklund et al. 2005) Studier har visat 

att tiden är en viktig faktor när det gäller återgång i arbete efter sjukskrivning.  

Möjligheten att lyckas är större om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kommer 

igång tidigt i sjukfallen och detta till trots så kommer den oftast igång sent i sjukfallen, 

år 2003 efter 7 månaders sjukskrivning. Åtgärderna riktar sig också till stor del på 

bedömningar och utredningar istället för aktiva insatser.  De som varit föremål för 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder har en större chans till varaktig friskskrivning 

jämfört med dem som inte varit föremål för åtgärder. (Marklund et al. 2005)  

 

Arbetsgivarens insatser är av stor betydelse och kan underlätta för den sjukskrivne att 

återgå i arbete. Många långtidssjukskrivna upplever att arbetsgivaren är mycket viktig 

när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering, men endast 29 % uppfattar att 

arbetsgivaren vidtagit några åtgärder.  60 % av de långtidssjukskrivna anser att de själva 

har varit aktiva och tagit initiativ till förändring av arbetsuppgifter, arbetstider, 

arbetstempo, arbetsträning, ergonomiska anpassningar och olika hjälpmedel. (RFV, 

 21



2004) Genom att göra en rehabiliteringsutredning av hög kvalitet och att se till att de 

arbetsplatsanknutna insatserna som behövs för att anpassa arbetet till den anställdes 

hälsa blir genomförda på ett bra sätt ökar möjligheten för den sjukskrivne att komma 

tillbaka (Ds 2004).  

 

Förändringar av arbetsuppgifterna kan vara svårt pga. att arbetsplatser ofta ser sig sakna 

möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna (Gustafsson och Lundberg, 2004). Stockholms 

läns arbetshälsorapport (2004) visar att fler anpassningsmöjligheter resulterar i färre 

långvariga sjukskrivningar och större möjlighet att bibehålla sin arbetsförmåga. 

Undersökningen visade också att kvinnor oftare än män saknade 

anpassningsmöjligheter. Förutsättningarna att komma tillbaks i arbete ökar om 

arbetsplatsen har en önskan och ett intresse att få tillbaks den sjukskrivne i arbete 

(Svenning 1993). 

 

En samordnad process mellan sjukvården, försäkringskassan, arbetsgivaren och den 

sjukskrivne främjar återgång i arbete (Gustafsson och Lundberg, 2004). För att 

rehabiliteringen ska lyckas bör de sjukskrivna känna sig delaktiga i processen och känna 

att de olika aktörerna försöker hjälpa dem att börja arbeta igen, annars kan motivationen 

och viljan försvinna (Marklund et al. 2005; Svenning, 1993).  

 

4 Resultat 
 
Intervjuer har gjorts med tre arbetsledare i Vara kommun. En arbetsledare arbetade 

inom skolan, en inom äldreomsorgen och en inom handikappomsorgen. Alla har arbetat 

som arbetsledare mellan 15-25 år. Och ansvarade för mellan 29 -57 anställda.  

Sjukfrånvaron på en enhet var lägre än medeltalet för resten av kommunen och på de 

andra två var sjukfrånvaron lika med resten av kommunen.  

 

Resultatet från intervjuerna redovisas under de teman som funnits centrala i 

litteraturstudien. Friskvård har lyfts fram som ett tema, annars har inga ytterligare teman 

kunnat påvisas.  De centrala temana är: krav och kontroll, socialt stöd, ledarskapets 

betydelse, arbetsplatsen, friskvård och återgång i arbete 
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Krav och kontroll 
 
Alla respondenterna ansåg att deras medarbetare hade stora möjligheter att påverka sin 

arbetssituation. I skolan är personalen uppdelade i arbetslag där varje arbetslag själva 

får fördela vad varje medarbetare ska jobba med under läsåret, vilka ämnen och hur 

varje medarbetares arbetstid ska förläggas. Även om man har styrdokument med mål 

som ska uppfyllas, så kan man lägga upp undervisningen på olika sätt för att nå dessa 

mål och medarbetarna bestämmer tillsammans vilka övergripande tema man ska ha 

under året.  

 
att ena 48 personer eller 10 arbetslag kring ett tema eller en plan, det är 
ju en demokratisk process och det måste ju alla veta att så funkar det 
 

En av respondenten ansåg att det var särskilt viktigt vid obekväma beslut att personalen 

var med och bestämde, även om personalen ber arbetsledaren att säga sista ordet måste 

alla vara med i hela processen för att veta varför beslutet tas och kunna stå för det. 

Förslag från medarbetarna på förändringar diskuteras och antingen jobbas de vidare 

med eller förkastas. Alla förändringar diskuteras gemensamt och det är svårt för ett 

enskilt arbetslag att göra på något särskilt sätt, då målet är att alla ska arbeta åt samma 

håll.  

 
Det är helt ok att säga innan att man inte tycker si eller så, men när man 
väl har fattat ett beslut då får vi stå för det, man kanske kan öka 
delaktigheten mer genom att personer som är ganska tysta, att ta upp det 
mer individuellt......vid utvecklingssamtalet 

 
 
I äldre och handikappomsorgen är det biståndsbeslut och brukares vilja som styr vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras, men personalen har inflytande på hur arbetet ska göras.  

 
Vi har en påse med arbete som ska utföras och hur dom sedan gör arbetet 
är inte min sak, det är fritt för personalen att lägga upp     

 
På en enhet kan medarbetarna byta med någon annan om de känner att den inte orkar gå 

till XX idag, då en del vårdtagare, brukare kan vara psykiskt eller fysiskt jobbiga att gå 

till. Medarbetarna bestämmer själva vem som ska gå till vem. Denna möjlighet saknas 

på den andra enheten där varje medarbetare har vissa bestämda vårdtagare, brukare som 

man alltid går till. Vid arbete i vårdtagarens/brukarens hem är personalen ofta ensam 

och måste då ta egna initiativ och beslut. Personalen inom äldre- och 
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handikappomsorgen är för det mesta med och beslutar om förändringar, förutom de 

ekonomiska. 

 
Vid medarbetarsamtal och svar från arbetsmiljöenkäter så upplever man 
att man jobbar efter eget huvud 

 
.  Jag har ju inget egenvärde i att sitta och göra förändringar som inte är till 

gagn för personalen, det är ju dom som ska må bra och känna att det 
fungerar. Jag brukar säga att vi provar, fungerar det inte får vi gå 
tillbaka. Små förändringar kan göra mycket och jag försöker uppmuntra 
dom att komma med idéer och förslag 

 
Alla respondenterna ansåg att medarbetarna kunde påverka sin arbetstid, en enhet hade 

individuella scheman på dagtid utom i semestertider, dock inte på natten. En enhet hade 

en arbetstidsmodell som innebar att man jobbade dygnspass och jobbade 7 dygn på fyra 

veckor, vilket ger en bra återhämtningsperiod på 3- 4 dygn och stora möjlighet att byta 

pass med arbetskamraterna. På en annan enhet bestämde man gemensamt i arbetslaget 

hur arbetstiderna skulle förläggas.  

 

Arbetstakten inom äldre – och handikappomsorgen är mycket låg på en av enheterna.  

På den andra enheten är arbetstakten hanterbar, det finns oftast förutsättningar att kunna 

få ut sina raster, vid enstaka tillfällen kanske det inte går men för det mesta, men för att 

kunna förbättra medarbetarnas arbetssituation, menade respondenten behövdes högre 

personaltäthet.  

Arbetstempot måste vara rimligt, man kan ha toppar om det inte är för 
långa.....1-2 veckor med hög belastning, men det får inte gå  längre..... 

 
 

Ifjol gick vi 20 000 back och det kanske beror på att vi inte gnetar och 
sparar som vi borde, men samtidigt ser jag ingen möjlighet, plockar jag 
bort personal så får de andra slita häcken av sig och då finge jag 
sjukskrivningar i stället. 

 
 

När det gäller arbetsmängden för skolans personal så finns det perioder med hög 

arbetsbelastning.   

 

Tittar vi på alla mål och styrdokument så är det ju ett arbete där man kan 
göra hur mycket som helst...det är oändligt....att se varje individ ...det 
gäller att verkligen själv kunna avväga var man lägger sin ambitionsnivå, 
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alla har ett egenansvar att se att det är tillräckligt det jag gör att jag är 
nöjd med det 

 
Risken är att medarbetarna blir för ambitiösa och det är viktigt att under perioder av hög 

arbetsbelastning hjälpa till så de ser det arbetet som de fick gjort och inte det som inte 

blev gjort och att det är viktigt att medarbetarna känner sig nöjda med sin dag.  

 
 När de säger att  

-jag har inte fått gjort mycket idag, inte  hunnit med det där och det där 
som jag tänkt, då får man fråga –vad har du gjort då och då kan de rabbla 
upp massor 
- ja se du har ju hunnit med hur mycket som helst 

 

Även inom skolan sågs resurser som en viktig faktor för att förbättra medarbetarnas 

arbetssituation. Att inte ha resurserna jämt fördelat utan sätta in mer tillfälliga resurser 

under perioder när det är mycket att göra. Arbetssituationen diskuteras också i 

utvecklingssamtalen varje år och arbetsledaren försöker vid behov att hjälpa till att 

fördela arbetet över terminerna.  

 

En av respondenterna anser att sjuknärvaro inte förekommer. På den aktuella enheten är 

det lätt att få tag på vikarier och personalen har också flextid, vilket innebär att de kan 

jobba igen en annan dag. På de två andra enheterna förekommer sjuknärvaro och 

respondenterna anser att det till viss del är individuellt, att det kan bero på ekonomiska 

orsaker och karensdagen. Ibland får respondenterna säga till någon att stanna hemma 

imorgon och då gör de det. 

 
Är det fredag och man tror att man blir bra över helgen försöker de nog. 
Blir man sjuk under dagen handlar det också om stöttning i arbetslaget 
att.........jag tar de här lektionerna så kan du gå hem och vila dig 
 

I en enhet kan det vara problem att få tag i vikarier med kort varsel och det förekommer 

att det inte går att få tag i någon vikarie. Ofta försöker medarbetarna att byta med 

varandra istället för att sjukskriva sig.  

 
Tyvärr är det så att jag ibland får säga att du får nog gå tilljobbet 
 och ta ett par Alvedon för det är ingen just nu som kan ta ditt pass 
 när du ska börja om två timmar, men vi får försöka lösa det under  
dagens gång och lösa av dig. Det brukar lösa sig. 
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När det gäller utveckling i arbetet hos äldre – och handikappomsorgens personal anser 

respondenterna att både den personliga och yrkesmässiga utvecklingen hos 

medarbetarna är dålig. Förutsättningarna för utveckling finns, men även här anses det 

handla om medarbetarnas egen vilja och en del medarbetare är inte intresserade av 

fortbildning. Utbudet av fortbildningar är också dåligt. Vid endagskurser brukar några 

av personalen få åka, men det blir oftast samma personer. En bidragande orsak till detta, 

menar respondenterna, kan vara att de som åker brukar få redovisa för de andra i 

arbetsgruppen och en del tycker att det är jobbigt och avstår då hellre från att åka.  

 
Det pratas mycket om att höja kompetensen, men ska jag vara ärlig så 
känner jag att det är ganska stiltje 

 
Medarbetarna spänner över ett stort spektra från de som gått nio årig grundskola till de 

som läst beteendevetenskap på högskolan, vilket också påverkar utvecklingsambitionen.   

 
Utvecklingsbenägenheten ligger ibland lite högre hos dom som läst och 
vill lite mer än den som är 55-60 år och ändå inte ska jobba så många år 
till.  

 
Den personliga och yrkesmässiga utvecklingen för personalen i skolan upplevs positiv 

och kontinuerlig av respondenten, även för de som jobbat i många år. Arbete i arbetslag 

anses ha stor betydelse för den personliga och yrkesmässiga utvecklingen i arbetet. 

Dessa arbetslag är flexibla och byter medlemmar varje år, vilket både har fördelar och 

nackdelar. Negativt då ett väl fungerande arbetslag splittras och positivt för att man 

måste vara lyhörd för medarbetarna i arbetslaget och de nya personerna man jobbar 

med, vilket innebär att man lär av varandra, lyssnar på varandra.  

 
Att jobba lärare och förskolelärare tillsammans tror jag också ger en 
yrkesmässig utveckling 

 
Det kommer också mycket ny teknik som ska användas, som t ex på senare år datorer, 

webuppkoppling och interaktiva whiteboardtavlor vilket ger en utmanig i att kunna 

använda den nya tekniken. 5 % av arbetstiden ska avsättas för kompetensutveckling och 

lärare har 104 timmar. Det är upplagt så att 1/3 är samma för hela enheten eller 

kommunen, 1/3 bestäms i respektive arbetslag vad man vill utveckla och bli bättre på 

och 1/3 är personlig och den delen diskuteras på utvecklingssamtalet vad medarbetaren 

vill satsa på att utveckla. Det finns mycket att välja på och det är inte svårt att fylla 5 % 

av arbetstiden. Även här är en del mer positiva till utbildningar och respondenten känner 
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sig ibland tvungen att bromsa och fråga om de har hunnit smälta de tidigare kurserna 

och en del som inte vill behöver peppas istället.  

Även kommunens satsningar upplevs utvecklande och stimulerande av respondenterna.  

 
Vara kommun är också enorma, detta året har vi haft 
verksamhetsutveckling på Island. Det var 40 timmar på Island och 
dessutom ett antal timmar före och efter för var och en. 
 

 
Socialt stöd 
 
Respondenterna menar att det sociala stödet är jätteviktigt och kan ibland vara 

avgörande för om en medarbetare blir sjukskriven eller inte. 

  
Känner man inte det sociala stödet kan man bränna ut sig hur fort som 
helst. 

 
 
En av respondenterna anser att det sociala stödet från medarbetarna, chefen och de 

människorna som man jobbar med är lika viktiga.  

 
Om man känner så här att ......jaja mina elever tycker i alla fall att jag är 
bra, det räcker inte i det långa loppet för att man ska må bara utan man 
måste få stöttning i arbetslaget och utav chefen, det får bara halta under 
en kortare tid.  

 
 
En respondent inom äldre– och handikappomsorgen anser stödet mellan medarbetarna 

vara viktigast, hennes egen roll som chef är obetydlig. Medarbetarna träffas endast när 

de löser av varandra och det kan gå upp till ett par månader innan chefen träffar vissa 

medarbetare. En annan respondent anser att det sociala stödet ska vara på jobbet, att 

man måste kunna känna att man kan gå och prata om det är något fel, om man inte mår 

bra eller om något hänt. En respondent menade också att det sociala stödet även handlar 

om ett egenansvar. Alla vill bli bekräftade och sedda, men för att bli det måste man 

också bjuda på det tillbaka. Det är svårare för den som aldrig ger positiv feedback till 

andra att få det själv.  

  

Respondenterna ger sitt sociala stöd, främst genom att vara tillgängliga. Alla 

respondenterna känner att det är viktigt att personalen känner att de kan ringa eller 

komma och prata när de behöver. Genom att alltid ha dörren öppen visar en respondent 
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att hon är tillgänglig, en annan respondent som inte har möjlighet att träffa sin personal 

så ofta anser att det är viktigt att personalen kan få tag i henne per telefon istället och 

pratar mycket i telefon. När hon inte kan svara ringer hon upp så fort hon kan, att prata 

en stund ser hon som ett sätt att stötta i vardagen. Genom att bara ha någon som lyssnar 

löser sig många problem och genom att chefen är tillgänglig, att det inte tar för lång tid 

att få tag på henne hinner enligt respondenten inte problemen bli så stora. 

 
De pratar och jag lyssnar och när de själva pratat av sig, verbaliserat det 
som är problematiskt kan dom själva höra vad de behöver göra. 

 
Finns inte möjlighet för respondenten att prata just då avsätts tid för samtal så snart som 

möjligt och är det något större problem bestäms en träff snart igen för uppföljning. Två 

av respondenterna poängterade också vikten av att vara lyhörd för hur personalen mår 

för att kunna stötta när det behövs och att olika personer är i behov av olika stöd, det är 

viktigt att känna sin personal, vilket internatveckorna på Mallorca och Island har hjälpt 

till med, särskilt för arbetsledaren som inte träffar sin personal så ofta. Även det 

instrumentella stödet menar en respondent är viktigt att personalen vet att hon finns där 

om det behövs för att avlasta. 

 
Kör det ihop sig där ute så.....papper kan alltid vänta, behöver de hjälp 
med något där ute så går jag ut och hjälper dom. 

 
Även olika aktiviteter och träffar, både obligatoriska och frivilliga hjälper till att skapa 

en vikänsla som också fungerar som ett socialt stöd. Relationerna mellan 

respondenterna och personalen beskrivs av en respondent som kamratlig, där hon 

försöker visa att hon är en av dom, en i arbetsgruppen. En annan respondent upplever 

både medspelare och motståndare, men tycker att det hör till och att det handlar om 

olika åsikter om arbetet. En tredje upplever också en kamratrelation, med rak 

kommunikation, men att medarbetarna ändå vet att det är hon som är chef. Två av 

respondenterna som har daglig kontakt med sina medarbetare känner att personalen 

kommer till dem om de upplever svårigheter i arbetslivet eller privatlivet. Den tredje 

som inte har daglig kontakt med sina medarbetare tror att de kommer till henne med 

problem som rör arbetet, men inte med problem i privatlivet utan dessa pratar de i så fall 

med sina arbetskamrater, där de har starka relationer.  

 
Är det något som inte funkar på arbetsplatsen, med brukaren så får jag 
veta det, men just i det privata så är det inte så ofta och det tycker jag är 
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ganska bra för det har jag som chef inte med att göra om det inte påverkar 
arbetet. 

 
När det handlar om uppskattning ser alla respondenterna att det är mycket viktigt. Två 

av respondenterna tycker att de är bra på det, medan den tredje tycker att hon kan bli 

bättre. En respondent försöker att förmedla positiv respons från människor de arbetar 

med och människorna runt omkring dessa, vilket oftast sker i grupp. Respondenten som 

inte träffar sin personal så ofta försöker att berömma och bekräfta saker de gjort bra 

varje gång de träffas, direkt och under möten till hela gruppen. Den tredje respondenten 

försöker att uppmuntra och berömma, dels genom att visa att man sett deras arbete och 

att hitta positiva saker att säga när man träffas i vanliga samtal. En av respondenten 

påpekar också vikten av att tänka efter vilka medarbetare man träffat och pratat med, en 

del träffar man inte lika ofta och då får man hitta andra sätt att ge respons på.  

 

Ledarskapets betydelse 
 
Respondenternas egenskaper som ledare var lite olika. En respondent kände att det var 

viktigt att inte inta någon särskild roll på arbetet utan att vara sig själv. 

 
 Jag är samma person här som hemma, jag har ingen roll när jag är här 
 
Två av respondenterna poängterade vikten av att vara tydlig, både med saker som är bra 

och inte bra. En respondent tyckte hon saknade struktur, hade mycket i huvudet istället 

för att skriva ner det, vilket gjorde att hon ibland glömde saker. En annan respondent 

tyckte däremot att hon var en mycket god administratör, vilket gjorde att hon fick tid 

över att vara ute i verksamheten, hon syntes och kunde hoppa in som vikarie vilket hon 

ansåg vara betydelsefullt. Varje vecka är hon med i verksamheten en längre eller kortare 

stund. Att vara positiv och att inte försöka se svårigheter utan att alltid försöka hitta 

möjligheter menar en respondent är viktigt för personalen. 

 
Personalen säger ibland att det är konstigt att du kan vända allt till det 
positiva och se möjligheter i allt. 

 

Att involvera personalen i allt arbete såg en respondent som en viktig ledaregenskap.  

Angående respondenternas syn på den egna betydelsen för personalens hälsa så ser de 

sig ha en stor betydelse.  
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Jag tror att jag som chef har större betydelse än vad jag förstår och 
tänker och tror  
 

En av respondenten ser beröm, att visa intresse och att visa sig ute har stor betydelse för 

antalet sjukskrivningar. En annan tror att det efter ett tag skulle visa sig i 

sjukskrivningar om det inte funkade mellan medarbetarna och chefen. När det handlar 

om ledarens betydelse för de som riskerar att bli sjukskrivna poängterar en respondent 

att det är viktigt att reagera tidigt när man ser att någon inte mår bra och försöka att 

prata med medarbetaren och visa att man finns om de vill prata. 

 
Är det i ett tidigt skede är det oftast lättare att prata än om det är senare 
då ofta en försvarsmekanism kommer in och de slår ifrån sig och säger att 
det inte är någon fara, men då  är det egentligen ännu mer fara och färde   

 
En annan respondent pekar på svårigheten att upptäcka begynnande ohälsa när 

personalen jobbar mycket ensamma och när det går lång tid mellan att chefen och 

medarbetarna träffas. Detta är en nackdel som är svår att komma runt. Det är även svårt 

för arbetskompisarna att upptäcka när en arbetskamrat inte mår bra när de kanske bara 

träffas korta stunder då de byter av varandra plus fyra timmar i månaden när de har 

personalmöten. Storleken på personalgruppen tror också respondenten har betydelse, ett 

färre antal medarbetare hade gett större möjligheter att se varje individ.  

 
Det är lurigt eftersom det är en så spretig organisation och de är så långt 
ifrån mig, när jag väl får det till mig har det ofta gått ganska långt. 
 

Alla respondenterna anser att det är viktigt att ha medarbetarsamtal vilket två av 

respondenterna har regelbundet, varje år och en inte haft det på två år, men håller på att 

jobba med det nu. Alla tycker sig ha mycket samtal med sin personal utöver 

medarbetarsamtal.  

 

Att delegera uppgifter ser en respondent som nödvändigt för att verksamheten ska 

fungera, det är allt ifrån korttidsrekrytering, semesterplanering till i stort sett all 

dokumentation. En av respondenterna tycker det är svårt att delegera, försöker, men tror 

att hon har svårt att släppa ifrån sig kontrollen. Tycker ändå att det är viktigt att alla 

medarbetare har något lite som de ansvarar för och försöker att hitta något åt alla, 

medarbetarsamtalen är då till hjälp. Ofta blir det dock engångsgrejer. Den tredje 

respondenten har en arbetsfördelning inför varje läsår, då olika arbetsuppgifter delas 

upp bland medarbetarna och de ges tydliga direktiv om hur uppgiften förväntas lösas, 
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det kan vara förbrukningsmaterialsbeställning, läromedelsbeställning, 

personalrumsansvar eller schemaläggning.  

 
När det gäller feedback på personalens arbetsinsatser upplever alla respondenterna att 

det är lättare att ge positiv feedback än negativ. På enheten med få möten och träffar, ses 

feedback från arbetskamraterna viktigare än från chefen. En respondent pekar på vikten 

av att lägga fram negativ feedback på rätt sätt. 

  
När något inte blev bra och inte får hända igen får man säga det på ett 
positivt sätt så att man lär sig och växer istället för att lägga taggarna utåt  

 
 
Arbetsplatsen 

 
Alla respondenterna upplever att deras personal trivs på arbetsplatsen. Viktiga faktorer 

för att trivseln ska vara god är enligt respondenterna bl a att man känner en gemenskap, 

känner att man har ett viktigt jobb och att man känner yrkesstolthet. Enligt en 

respondent är det en positiv hälsofaktor att ha kul ihop. Att känna stimulans i sitt arbete, 

att ha arbetsuppgifter som ger en utmaning anser en respondent är en viktig faktor för 

trivsel på arbetsplatsen. 

 
Varje individ behöver utvecklas, inte bara gå till jobbet och göra det 
rutinmässigt, inte i det långa loppet, för att trivas behöver man ha 
utmaningar 

 
Alla respondenterna är överrens om att deras personal känner att de har ett mycket 

meningsfullt arbete med att se barn utvecklas, att ge äldre en möjlighet att bo hemma 

med en dräglig tillvaro och att hjälpa personer som inte kan klara sin vardag själva. 

Medarbetarna är alla betydelsefulla personer för sina elever, brukare eller äldre.  

 

När det gäller kommunikationen är det ett viktigt område enligt respondenterna. Den 

upplevs fungera bra av två respondenter och man kan säga vad man vill och ta positiv 

och negativ kritik, medan den tredje, där man inte träffas så ofta anser att den kan bli 

bättre. En respondent menar också att även om man säger att man kan säga vad man vill 

så vet man inte om det verkligen fungerar i praktiken. Kommunikation är en sak som 

man måste jobba på hela tiden. 
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Att hålla något bra är inte så svårt, men att hålla något på en mycket bra 
nivå, då måste man jobba med det hela tiden 

 
På alla tre enheterna har det förekommit mycket diskussioner om kommunikation. En 

enhet har gjort en massa övningar och diskuterat vikten av att ställa motfrågor för att 

undvika missförstånd, inte fråga i andra hand utan att gå till den som saken handlar om. 

En annan enhet har utsett två etikambassadörer som inte bara jobbar med bemötandet 

med de människor de jobbar med utan även mellan medarbetarna i personalgruppen, 

detta har funnits i ca 1 1/5 år och fungerar nu bra. Alla respondenterna är överrens om 

att all information bör vara skriftlig. 

 
En sak är jag dålig med i mitt ledarskap, jag tar det gärna muntligt och 
det är fel, det är skriftligt som gäller, för det vet man att det annars både 
förvrängs och stannar 

 
Samarbetet på två av enheterna fungerar bra. Inom skolan strävar man efter att göra 

arbetslag med förskolelärare, lärare och fritidspedagoger i syfte att underlätta 

samverkan mellan yrkesgrupperna. Även på personalmöten görs tvärgrupper, både 

yrkesmässigt och från olika delar av enheten för att man ska lära känna varandra, vilket 

underlättar samarbete. Respondenten ser positivt på och försöker också stimulera 

medarbetarna att gå in och titta och jobba hos någon annan.  

På en enhet fungerar samarbetet jättebra inom arbetslaget, det fungerar dock inte lika 

bra mellan arbetslagen. Vid t ex sjukfrånvaro när någon ur gruppen måste byta arbetslag 

under några tillfällen blir det ofta konflikter. Detta jobbas det med och har diskuterats 

mycket.   

  

Två av respondenterna tycker att de har för många medarbetare och alla respondenterna 

anser att man inte bör ha mer än 35 anställda för att hinna se alla. Alla respondenterna 

anser att det är viktigt att känna till verksamhetens mål och alla jobbar med att 

tydliggöra dessa för sina medarbetare, intresset känns dock inte alltid så stort.   

 
Vi har gått igenom de strategiska målen, men skulle du väcka dom idag 
och fråga så tror jag inte att dom vet, tyvärr så är man inte så intresserad 
av det, man är mer fokuserad på sin brukare att den mår bra. 

 
 
Den strategiska planen som kommunen sätter upp kommer vart tredje år och även 

verksamhetsmålen är treåriga och när de kommer avsätts tid på en enhet för att gå 
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igenom dessa och sedan hängs de upp så att det är lättillgängliga för alla att gå och läsa. 

En arbetsplan med verksamhetsmål görs också varje år och den gör arbetsledaren 

tillsammans med medarbetarna, vid tidsbrist har det hänt att arbetsledaren gjort den, 

men då har man gått igenom den efteråt och reviderat den, så att alla accepterat den och 

varit delaktiga i processen. Någon utbildning i arbetsmiljö har inte förekommit på någon 

av enheterna.  

 
Arbetsglädje finns enligt respondenterna på alla enheterna, två av respondenterna 

poängterar att det är mycket skratt och glädje när man träffas i arbetslagen och på 

personalmöten.  En respondent menade att det ibland kan vara tungt och att hur man har 

det hemma påverkar även arbetssituationen och arbetsglädjen. Har man sedan jobbat på 

samma ställe i fem år kanske man känner att man vill göra något annat, men hon tror 

också att om arbetsglädjen saknades skulle det visa sig i sjukfrånvaro. 

 

Det här med arbetsglädje går ju upp och ner, jag tror att saknades 
arbetsglädjen skulle det visa sig i sjukskrivningar, mycket frånvaro som 
man inte kan ta på. 

 
Inom äldre – och handikappomsorgen finns på enheten med låg arbetstakt mycket tid 

för reflektion, medan det på den andra enheten inte alls förekommer någon tid för 

reflektion.   

 

Respondenterna pekar också på vikten av ett positivt samarbete med människorna man 

arbetar med och de runt omkring dessa som en viktig hälsofrämjande faktor. 

Uppskattning från dessa anser en respondent är mer värt än uppskattning från henne 

som chef. När detta samarbete inte fungerar blir dock stödet från chefen oerhört mycket 

viktigare. 

 
Dom grupper som mår allra bäst, det är ju dom där man har någon som 
ger uppskattning, det behöver inte vara mycket, utan ett par vänliga ord 
eller att de förstår vad de håller på med. När detta inte funkar måste de få 
känna att jag är med dom, för dom går sönder annars.  Att hela tiden bli 
kritiserad för det du försöker göra på dagarna, det är det mest uttröttande 
som kan vara. 
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Friskvård  
 

Respondenterna ser både fysisk aktivitet och sociala aktiviteter som friskvård. På en 

arbetsplats är man inte fysisk aktiv, man försöker göra 5 -10 minuter morgongympa 

varje morgon. Trots att man försöker pusha på att det är viktigt att komma igång på 

morgonen är intresset svalt och det ebbar lätt ut, nya försök görs då och då. Istället för 

fysiska aktiviteter förekommer istället mycket sociala aktiviteter, man gör saker ihop. 

Det kan vara allt från att titta på blåsippor, korvgrillning till karbad på vintern. Att ha 

roligt ihop anser respondenten är en mycket viktig faktor för att medarbetarna ska hålla 

sig friska. 

Att kanske kosta på sig någon heldag och verkligen ha någon trivseldag 
kanske någon gång per år och gör något även på arbetstid. Det är ju 
utifrån ekonomin, men jag tror man har igen det.  

 
En respondent försöker alltid vara med på aktiviteter som ordnas och visa att hon är en i 

arbetsgruppen. På en annan av enheterna använder medarbetarna en timma av fyra, när 

de har personalmöte en gång per månad, till en gemensam aktivitet som de bestämmer 

själva.  Även på stormötena sex gånger per år lägger respondenten in någon fysisk 

aktivitet som t ex simning, styrketräning, promenad eller bowling. Man har även tagit 

tillvara två av medarbetarnas kompetenser i traditionell massage, taktil massage och 

ridning. Dessa medarbetare får under året använda 20 timmar av sin arbetstid till att 

göra detta med sina arbetskamrater. De får gå på fritiden, men behandlingen är gratis 

förutom ridningen, där 50 kr tas ut för hästhyra.  

 
Massagen som hållit på i fyra år och ridningen i två år gör att 
medarbetarna får variation i sitt arbete och tycker att det är jättekul att 
dela med sig till dom andra och det ska vi fortsätta med, jag tror att det är 
en faktor som gör att man är friskare. 

 
Då personalen ibland träffas utanför arbetet hemma hos någon är respondenten inte 

med. 

 
Det är något jag lärt mig  genom åren, jag skulle gå sönder och samman 
om jag skulle vara med på allt och då är jag inte med på något och då är 
det aldrig någon diskussion.  

 
Den tredje respondenten gör tillsamman med tre friskvårdsinspiratörer en friskvårdplan 

om hur aktiviteter både för grupp, individ och hela enheten ska se ut. Vissa av 

 34



aktiviteterna stöttar enheten ekonomiskt och vissa får man bekosta själva. Medarbetarna 

har även en timmas friskvård på arbetstid per vecka. Det förekommer både frivilliga och 

obligatoriska träffar. Frivilliga aktiviteter kan vara matlagningstävlingar, boul, picknick 

eller att göra kransar till jul.  

 
Friskvårdsinspiratörerna kan ha bokat tid mellan 5-6 i 
styrketräningslokalen och sedan tar vi en pizza. Då blir det att man både 
motionerar och några som inte är så vana att gå till styrketräningshallen 
får en inblick i det samtidigt som det blir en social gemenskap. 

 
Obligatoriska träffar kan vara personalmöten då man t ex åker till en kolmila, leker 

lekar och grillar korv. Det brukar vara god uppslutning på de frivilliga aktiviteterna på 

enheterna, ungefär hälften av personalgruppen, dock inte samma personer varje gång. 

Friskvårdsinspiratörerna har gått en kurs i stresshantering och har förmedlat sina 

kunskaper till arbetskamraterna. Periodvis kan arbetsplatskonferenserna börja med 

massage. Under vissa perioder när arbetsbelastningen är hög brukar respondenten se till 

att det alltid finns färsk frukt i personalrummet, vilket hon menar både är lugnande och 

uppmuntrande. Hon menar också att man lär sig under åren vilka perioder som är mer 

stressiga och försöker då jobba mer med det de delarna av året. 

 

Återgång i arbete 
 
Den faktor som alla respondenterna anser att den viktigaste när det gäller att påverka 

rehabiliteringen och återgång i arbete i en positiv riktning är kontakten med 

arbetsplatsen. De pekar på vikten av att både chefen och arbetskamraterna hör av sig 

och att den sjukskrivne inbjuds att vara med på personalmöten, fika och andra träffar 

om den sjukskrivne orkar och vill. En av respondenterna menar också att det är viktigt 

att ta reda på om den sjukskrivne vill ha kontakt med arbetsplatsen eller inte. 

 
Det beror lite på vilken sjukdom det handlar om, en del vill kanske inte ha 
den kontakten utan är man sjuk kanske man vill vara ifrån....  

 
En respondent anser också att en bättre fungerande sjukvård hade varit positivt för 

snabbare återgång i arbete.  

 
En tjej med utmattningsdepression får vänta i 4-5 månader med 
samtalskontakt och då kan jag känna att hon egentligen inga problem med 
att arbeta och arbetet har inte påverkat detta det minsta, men hon kan inte 
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gå dit idag för att utmattningen är så stor att det inte funkar att jobba 
ensam. 

 
En respondent anser också att det är väldigt positivt med att kommunen har en person 

som arbetar med rehabilitering, hon tar hand om sjukskrivningarna över 2 mån och 

ordnar rehabiliteringsmöten och tar ett samlat tag kring sjukskrivningar.  

   

Respondenternas roll i rehabiliteringsarbetet är först och främst att göra en 

rehabiliteringsutredning, vilket de gör tillsammans med den centrala 

rehabiliteringssamordnaren i kommunen och ibland även med den sjukskrivne, 

försäkringskassan och en läkare. Arbetsledaren står för den första kontakten med den 

sjukskrivne och en av respondenterna försöker att då lyssna av hur den sjukskrivne 

tänker och tycker, vilka olika kontakter den behöver. En respondent poängterar dock att 

det inte är meningen att hon ska ta över utan mer pusha på, för individen har där ett eget 

ansvar, att inte lägga det i händerna på någon annan. Det är också viktigt att få reda på 

om orsaken till sjukskrivningen finns i arbetet och vilken del av arbetet i så fall.  

 
För mig som chef är det viktigt att jag får reda på om det handlar om 
jobbet. Är det något vi kan göra eller ligger det vid sidan om,  för då kan 
inte jag spilla tid på det, nu lät det fult, men jag menar att jag vill ganska 
snabbt ringa in om det handlar om arbetet, då kan jag hjälpa dej annars 
får vi försöka hitta någon annan som kan hjälpa dig. 

 
Ligger orsakerna utanför arbetet har en respondent ibland försökt att få in stödsamtal 

från företagshälsovården för att hon vill ha personen igång i jobb. 

 

Respondenterna anser att de har en viktig uppgift när det gäller att hålla kontakt med 

den sjukskrivne, även om arbetskamraterna också har ett ansvar så ligger huvudansvaret 

på arbetsledaren, att bjuda in till olika aktiviteter, möten, samtal, skicka 

informationsblad om vad som händer på enheten och få dem att känna att de alltid är 

välkomna. Att hålla kontakten kan dock vara svårt vid långtidssjukskrivningar.  

 
Ibland är det lättare sagt än gjort, de första fyra till åtta veckorna då finns 
man ju med, men sedan, som nu när vi pratar så tänker jag på att henne 
var det ett tag sedan jag ringde till, det blir ju så. 
 
Jag är ansvarig för en som varit sjukskriven i fyra år, men det är inget 
mål att hon ska tillbaka hit, det har gått lång tid och då är det svårt när 
jag vet att hon inte ska tillbaks hit.  
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En respondent tycker det är rimligt att höra av sig varannan månad till dem som är 

långtidssjukskrivna. På en av enheterna gjordes det under Islandsveckan upp riktlinjer 

för hur man ska hålla kontakten och jobba med sjukskrivna medarbetare. Det bestämdes 

att arbetsledaren tar första kontakten med den sjukskrivne och tar reda på om han/hon 

vill ha kontakt eller inte och sedan ansvarar helglagen till största delen att kontakten 

hålls.  

 
Man kan ju inte tvinga någon att ringa, för då kan det bli glömt och dom 
kanske inte har något gemensamt och den sjukskrivne tycker kanske det är 
roligare om de andra ringer. Det får ju vara på ett naturligt sätt och mer 
kolla hur de mår och har det.  

 
En respondent menar också att det blir väldigt mycket fokus runt den sjukskrivne och 

att det är viktigt att hon som arbetsledare stöttar arbetslaget som i och med 

sjukskrivningen får en högre arbetsbelastning.  Genom att stötta dem har betydelse för 

hur de i sin tur stöttar den sjukskrivne.  

 

Enligt respondenterna kan de som arbetsledare påverka hur lång tid de tar för de 

sjukskrivna att komma tillbaks i arbete t ex genom att vara positiv och verkligen 

förmedla att de vill att den sjukskrivne ska komma tillbaka. Handlar sjukskrivningen om 

arbetssituationen försöker man att titta på det och sätta in hjälpmedel vid behov utan att 

snåla.  

 
Inte se det som besvärligt........ nu måste jag ändra om här och där och nu 
måste jag köpa in de här hjälpmedlen och det kostar ju massa pengar och 
hur ska jag klara det i budgeten. Dom tankarna om jag har det, får jag 
hålla för mig själv. 

 
När det gäller anpassningsmöjligheter kan man inom skolan, där man under en period 

istället för att ha undervisning med elevansvar kan vara lite mer av en resurs och hjälpa 

de andra lärarna eller ha hand om biblioteket. Har man svårt att jobba med yngre barn 

pga. tunga lyft kan man arbeta på fritids eller skolan i stället. Det kan vara värre för 

sjukskrivna lokalvårdare, då man för att jobba med barn behöver utbildning, även om 

man en period kan läsa för barnen, så funkar det inte i längden för det finns inga sådana 

tjänster. Även inom äldre – och handikappomsorgen kan man på en enhet byta 

arbetsplats om det är för fysiskt tungt till ett lättare. Det brukar lösa sig. Arbetsträning 

förekommer inte alls på en av enheterna pga. att det oftast inte fungerar för människorna 
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man jobbar hos. Däremot förekommer arbetstidsförkortning och man jobbar t ex halva 

dagar. På en annan enhet inom äldre – och handikappomsorgen är det svårt att ändra på 

arbetsuppgifter eller anpassa arbetssituationen, utan kommer man till jobbet måste man 

arbeta fullt, arbetsträning förekommer dock. 

 
Man kan ju uppmuntra läkaren att skriva aktiv rehabilitering och att de då 
kommer och går utöver. 
 

Eventuell avundsjuka bland den resterande personalen när någon tidigare sjukskriven 

får ett ”lättare” jobb tros bero på okunskap. Respondenterna har inte märkt av någon 

avundsjuka. 

 

5 Resultatdiskussion  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka faktorer som har betydelse för en positiv 

arbetssituation, ett friskare arbetsliv och återgång i arbete efter sjukskrivning för 

personal inom skola, handikapp- och äldreomsorg, ur ett arbetsledarperspektiv. De 

betydelsefulla faktorer som framkom och diskuteras nedan var bl a. möjlighet att 

påverka sin arbetssituation, delaktighet, kompetensutveckling, sjuknärvaro och socialt 

stöd från arbetsledare och medarbetare. Arbetsledarnas förhållningssätt har betydelse för 

både medarbetarnas hälsa och möjlighet att komma tillbaka efter sjukskrivning. Trivsel, 

arbetsglädje, fysiska och sociala aktiviteter är också hälsofrämjande faktorer. För att en 

sjukskriven ska kunna komma tillbaks i arbete är det viktigt att arbetsplatsen håller 

kontakt med den sjukskrivne.  

 

Krav och kontroll 

 
Alla respondenterna upplevde att deras medarbetare hade stor kontroll över sin 

arbetssituation. Resultatet från intervjuerna visade att respondenten från skolan 

upplevde att skolpersonalen har en aktiv arbetssituationen med rimliga krav och hög 

kontroll, vilket är bra ur hälsosynpunkt (Theorell, 2003a). Arbetslagen fick styra mycket 

av sitt arbete själva och respondenten menade att det var viktigt att medarbetarna var 

med och fattade beslut. Detta stämmer överens med Theorell (2003b) som menar att 

maktfördelning mellan ledare och medarbetarna bör vara rimlig och genom 

demokratiska beslutsprocesser och självstyrande grupper ökar enligt Angelöw (2002) 
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medarbetarnas inflytande. Det upplevs dock som en risk att skolpersonalen engagerar 

sig för mycket, tar på sig för mycket arbetsuppgifter och har svårt att sätta gränser, 

vilket studier har visat skulle kunna öka risken för sjukdom och långtidssjukskrivning 

(Marklund et al. 2005; RFV, 2003). Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyråns 

(2001) rapport visar på liknande resultat då aktiva arbeten var vanligast hos 

skolpersonal, vilka upplevde höga krav i arbetet, men oftast hade hög kontroll.  

Inom äldre- och handikappomsorgen upplevdes kraven också som rimliga av 

respondenterna, men kontrollem sämre, då biståndsbeslut och brukare/vårdtagares vilja 

till viss del styr arbetsuppgifterna.  Detta stämmer också med Arbetsmiljöverket och 

Statistiska centralbyråns (2001) rapport, där en stor del av undersköterskor och 

vårdbiträden hade liten egenkontroll i arbetet. Att medarbetarna ofta är ensamma med 

vårdtagaren eller brukaren och därför får ta mycket egna initiativ och beslut ger dock ett 

visst inflytande, vilket kan upplevas som stimulerande under förutsättning att 

medarbetarna får möjlighet att utveckla sin kompetens (Iwarson, 2002, Theorell, 

2003a). Även olika arbetstidsmodeller ger ett visst inflytande, vilket också Angelöw 

(2002) menar.   

Respondenterna upplever att möjligheter och motivation till kompetensutveckling är 

liten inom äldre- och handikappomsorgen.  Arbetsledarna såg sin egen betydelse för 

medarbetarnas kompetensutveckling som obetydlig. Då personalens 

kompetensutveckling upplevdes dålig, menar respondenterna att det orsakas av 

medarbetarnas bristande motivation och på ett bristfälligt utbud av kurser. Detta 

stämmer inte överens med Angelöw (2002) och Marklund et al. (2005) som menar att 

chefen har ett ansvar i medarbetarnas kompetensutveckling. Inom skolan låg 

kompetensutvecklingen mer i fokus och var mer strukturerad än inom äldre- och 

handikappomsorgen. Det sågs positivt på kompetensutveckling och medarbetarna gavs 

både tid och resurser.  Genom att förändra arbetslagen kontinuerligt och genom att olika 

yrkesgrupper arbetar tillsammans i vardagen sprids olika kunskaper och kompetenser, 

vilket också Marklund et al. (2005) talar om. Respondenten upplever också att 

kommunens satsningar på Mallorca och Island har varit utvecklande och värdefulla för 

arbetslagen. 

 

Resultatet från intervjuerna visade att sjuknärvaro förekommer och det upplevdes vara 

vanligare bland personalen på en enhet inom äldre- och handikappomsorgen, detta 

ansågs bero på svårigheter att få tag i vikarier och att man då pga. ansvarskänslor för 

 39



brukare/vårdtagare går till jobbet. Att sjuknärvaro bland vårdarbetare förekommer pga. 

ansvar för patienter har visats i tidigare studier (Marklund et al. 2005). En respondent 

upplevde däremot att sjuknärvaron mer berodde på individuella och ekonomiska orsaker 

än ansvarskänslor. Där det är lätt att rekrytera vikarier och personalen har flextid 

förekommer inte sjuknärvaro. Personalen kan byta pass med varandra och jobba en 

annan dag istället. Hade inte den möjligheten funnits hade de troligen kommit till jobbet 

istället. Detta kan också ses som en dold sjukfrånvaro. 

 

Socialt stöd 

 
Socialt stöd menar respondenterna är oerhört viktigt för att medarbetarna ska ha en bra 

arbetssituation och hålla sig friska, vilket stämmer överens med Theorell (2003a) som 

menar att socialt stöd gör att medarbetarna klarar högre krav och minskar risken för 

sjukdom. Respondenten som inte träffar sina medarbetare så ofta, vilket medför att man 

inte känner varandra så bra upplever att medarbetarna inte kommer till henne när de har 

privata bekymmer och chefen kan då inte ge det stöd som ev. behövs. Respondenten 

menade att detta inte var så betydelsefullt då det viktigaste stödet är det som 

medarbetarna ger varandra, vilket också Oxenstiernas et al. (2005) studier visat. 

Oxenstierna et al. (2005) menar att stöd från medarbetare och stöd från chefen påverkar 

individen på olika sätt och studien visar att dåligt stöd från arbetskamrater, men bra från 

chefen ger störst risk för långtidssjukskrivning och att brist på stöd från både 

arbetskamrater och chef har samband med mer allmänna fysiska symtom.  Menckel och 

Österblom (2000) har kommit fram till ett motsatt resultat och menar att stödet från 

chefen har större betydelse för medarbetarnas hälsa än stödet från arbetskamraterna. 

Har man inte chefen eller någon annan person i sin närhet som man kan anförtro sig åt 

när man har svårigheter i privatlivet, kan denna brist i det sociala stödet leda till att man 

blir mer sårbar vid perioder med höga krav. Det vill till att denna brist kompenseras 

med stöd från arbetskamraterna, vilket är svårt om man jobbar mycket ensam. En 

respondent upplevde att stödet från chefen, medarbetarna och människorna man jobbar 

med är lika viktigt och att det behöver vara harmoni mellan de olika delarna. 

Personlighet upplevs också kunna ha betydelse för hur mycket stöd man får. 

 

Socialt stöd ges främst genom tillgänglighet. Att det går att få tag på chefen när det 

behövs upplevs viktigt.  Informativt och emotionellt stöd ges antingen genom att 
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medarbetarna kommer och pratar eller ringer. Att ge instrumentellt stöd och hjälpa till i 

arbetet när det behövs upplevs göra så att medarbetarna känner en trygghet och 

förståelse för sitt arbete och att arbetsledaren bryr sig om hur de har det, vilket också 

Svenning (1993) och Theorell (2003a) talar om. Enligt Fahrman (1999) är kvinnor 

mindre benägna att uppskatta andra kvinnors kompetenser och inom skola, handikapp- 

och äldreomsorg är de flesta anställda kvinnor, vilket kan påverka graden av det sociala 

stödet. Brist på socialt stöd upplevs kunna öka de skadliga effekterna av ett arbete med 

låg kontroll och höga krav och socialt stöd kan vara avgörande om en medarbetare blir 

sjukskriven eller inte, vilket också Iwarson (2002) och Orth-Gomer och Perski (1999) 

menar. Socialt stöd genom uppmuntran sker mest i grupp. En av respondenterna 

upplever att uppskattning från de människor man jobbar med är viktigare för dennes 

medarbetare än stöd från chefen.    

 

Respondenterna upplever att de aktiviteter och olika träffar som förekommer på 

enheterna och även internatveckorna på Island och Mallorca har hjälpt till och hjälper 

till att skapa en vikänsla och gemenskap som också fungerar som ett socialt stöd, vilket 

också enligt Olofsson (2001) fyller ett grundläggande behov hos individer. För att 

kunna ge det stöd som behövs och se hur personalen mår är det viktigt att känna sin 

personal. Där har också internatveckorna varit till hjälp.  

 

Ledarskapets betydelse 

 
Respondenterna tror att de har en stor betydelse för personalens hälsa och menar i likhet 

med Angelöw (2002) att ett stödjande, uppmuntrande ledarskap, att göra medarbetarna 

delaktiga och involvera dem i arbetet är hälsofrämjande, vilket också krav- och 

kontrollmodellen visar (Agervold, 2001).  Tillgänglighet upplevs också vara en viktig 

faktor, vilket också Angelöw (2002) och Fahrman (1999) menar och genom att alltid ha 

dörren öppen kan chefen visa att hon är tillgänglig. Då man inte har möjlighet till daglig 

kontakt försöker man kompensera det med att prata mycket i telefon och genom att 

försöka ringa upp så fort som möjligt om det inte finns möjlighet att prata direkt. 

Genom regelbundna medarbetarsamtal ges tid och möjlighet att se den enskilde 

medarbetaren och dennes behov och upplevd arbetssituation. Respondenterna upplever i 

likhet med Angelöw (2002) att det är viktigt att arbetsledarna är lyhörda och tidigt 

upptäcker om en medarbetare inte mår bra för att minska sjukskrivningsrisken, vilket 
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också tidigare studier visat (DS 2004:16). Detta underlättas av att cheferna har en 

psykosocial kompetens. Studier har visat att psykosociala kunskaper bl a. medför större 

påverkansmöjligheter och en bättre arbetsmiljö (Theorell, 2003b).  Då man arbetar 

mycket ensam och då personalgrupperna är stora upplevs det svårt att upptäcka om 

någon medarbetare inte mår bra förrän det har gått ganska långt.  

 

Feedback, både positiv och negativ menade respondenterna också är viktigt för 

medarbetarnas hälsa, vilket tidigare studier också har visat (Angelöw, 2002) och att 

chefen visar ett intresse för medarbetarnas arbete. Tydighet upplevs också betydelsefullt 

av respondenterna. En viktig ledaregenskap enligt respondenterna är att vara positiv, att 

se möjligheter, vilket då smittar av sig på medarbetarna och är positivt för 

arbetsklimatet, vilket Angelöw (2002) menar gör att medarbetarna bättre klarar av 

perioder med högre belastning. Egenskaper som att vara en god administratör ger mer 

tid att vara delaktig i verksamheten medan brist på struktur gör det lätt att glömma 

saker. Muntlig istället för skriftlig information gör att informationen inte når fram till 

alla och lätt glöms bort, vilket minskar medarbetarnas möjlighet till delaktighet och 

inflytande.  

 

Direktiven om hur uppgifterna ska lösas ges tydligt vilket enligt Angelöw (2002) och 

Fahrman (1999) är viktigt för att medarbetarna ska veta vad som förväntas av dem. En 

av respondenterna ansåg däremot att hon inte var bra på att delegera utan det blev oftast 

bara någon engångsdelegering, vilket menades bero på personliga egenskaper hos henne 

som ett stort kontrollbehov.  Detta innebär mindre medansvar och eget ansvar som 

också Marklund et al. (2005) menar försämrar den personliga utvecklingen och 

delaktigheten i arbetet.  Konflikter med chefer har enligt Marklund et al. (2005) 

samband med sjukskrivning, vilket respondenterna också menar. Relationerna med 

medarbetarna och respondenterna upplevs som kamratlig. Konflikter är sällsynta och 

handlar då oftast om olika åsikter om beslut. Större delaktighet vid obekväma beslut 

skulle kunna motverka dessa små konflikter. 
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Arbetsplatsen 

 
En viktig faktor för att medarbetarna skall hålla sig friska upplevde respondenterna var 

att medarbetarna trivs på arbetet och känner yrkesstolthet, vilket också Marklund et al. 

(2005) talar om. Även arbetsglädje upplevs som en hälsofrämjande faktor, vilken 

minskar sjukfrånvaro, vilket också Angelöw (2002) pekar på. En väl fungerande 

kommunikation ansågs som en betydelsefull faktor ur hälsosynpunkt och detta jobbas 

det med kontinuerligt. Även Angelöw (2002) talar om fungerande kommunikation som 

en förutsättning för konstruktiv kritik. En av respondenterna upplever att det fungerar 

dåligt med positiv och negativ kritik, vilket kan bero på att medarbetarna inte träffas så 

ofta och känner varandra så väl, studier har visat att kommunikation fungerar bättre på 

mindre arbetsplatser och att det beror på att medarbetarna då har lättare för att lära 

känna varandra (Marklund et al. 2005). Det stora antalet medarbetare som 

respondenterna har på två av enheterna 48 – 57 stycken gör det svårare att bli sedd av 

både arbetskamrater och arbetsledaren. På enheten där arbetsledaren har 29 medarbetare 

är det lättare att bli sedd och därmed ökar gemenskapen och även lojaliteten, vilket 

också Marklund et al (2005) menar. 

 

Samarbete mellan yrkesgrupper upplevde en respondent var en viktig hälsofrämjande 

faktor som ökar vikänslan. Studier har visat på liknande resultat inom vården (Marklund 

et al. 2005). Två av respondenterna upplevde istället att ett fungerande samarbete med 

vårdtagaren, brukaren, dennes anhöriga och god man, var viktigare ur hälsosynpunkt för 

personalen än samarbetet mellan arbetskamraterna, särskilt då man arbetade mycket 

ensam. Om detta samarbete inte fungerar upplevs stöd från chefen vara oerhört viktigt 

för att inte samarbetssvårigheterna ska resultera i sjukskrivning. På en enhet inom äldre- 

och handikappomsorgen upplevs samarbetet inom grupperna fungera bra, men inte 

mellan grupperna, vilket kan handla om att medarbetarna inte känner arbetskamraterna i 

de andra grupperna så bra.  

 

Stimulerande arbetsuppgifter och känslan av ett meningsfullt arbete upplevs också som 

positivt för hälsan. Detta förutsätter dock enligt Karasek och Theorells krav och 

kontrollmodell att medarbetarna ges möjlighet att påverka sin arbetssituation för att inte 

arbetssituationen ska bli spänd och därmed ohälsosam (Iwarson, 2002).  Storleken på 

arbetsplatsen och antalet medarbetare menade respondenterna även har betydelse för 
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antalet sjukskrivningar, då risken är större när antalet medarbetare är stort, att ingen 

märker när någon börjar må dåligt. Tidigare studier har visat både att arbetsplatsens 

storlek har betydelse och att det inte har betydelse för antalet långtidssjukskrivningar 

(Marklund et al. 2005).  

 

Respondenterna anser i likhet med Iwarson (2002) att det är viktigt och hälsofrämjande 

att medarbetarna känner till verksamhetens mål och är delaktiga i den och accepterar 

den. Det jobbas med att göra dessa mål kända och att se sin egen roll i helheten, men 

respondenterna upplever att intresset inte är så stort från medarbetarna sida. Tid för 

reflektion förekommer inte inom en enhet i äldre- och handikappomsorgen medan det 

på den andra enheten finns mycket tid för reflektion. Enligt Marklund et al. (2005) kan 

det vara hälsosamt att inte vara effektiv hela tiden, men att ledningen bör visa att det är 

berättigat, vilket kräver att det finns tillräckliga resurser.  Respondenterna anser inte att 

reflektion har någon betydelse för arbetssituationen. 

 

Friskvård 
 
Respondenterna menar liksom Marklund et al. (2005) att friskvård inte bara är fysiska 

utan också sociala aktiviteter. Inom två av enheterna förekommer enligt respondenterna 

mycket lite fysisk aktivitet. Försök med jämna mellanrum har gjorts med några minuters 

morgongympa innan arbetet sätter igång, men som också Marklund et al. ( 2005) 

beskriver så ebbar de lätt ut.  

 

Då fysisk aktivitet är en lönsam investering för arbetsgivaren och ger positiva effekter 

på hälsan (Källestål m fl, 2004) borde kommunen satsa mer på detta. De som är mest 

aktiva är skolpersonalen, trots att det är inom handikapp- och äldreomsorgen arbetet är 

mest fysiskt tungt och studier har visat att fysisk aktivitet förebygger bl a ryggont 

(Marklund et al. 2005). Det är enligt Angelöw (2002) viktigt att få med dem som inte är 

fysiskt aktiva, då de får de största hälsoeffekterna. För att nå samtliga och även den 

mest träningsovane bör motion vara obligatorisk och ingå i arbetstiden.  Andra sätt som 

t ex rabatt på motionskort riskerar mer att bli som en bonus till dem som redan tränar 

och är aktiva. Den bristande fysiska aktiviteten kompenseras till viss del med sociala 

aktiviteter både frivilliga och obligatoriska. En av respondenterna upplever att det är 

viktigt att hon är med för att visa att hon är en i arbetsgruppen och menar liksom 
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Marklund et al. (2005) att sociala aktiviteter ökar sammanhållningen, trivseln och 

främjar hälsan medan en annan respondent som inte träffar sina medarbetare så ofta har 

en motsatt åsikt och inte upplever att det är viktigt och därför inte heller är med på 

frivilliga aktiviteter. På en av enheterna är friskvårdsaktiviteterna mer planerade dessa 

satsningar är mer långsiktiga och målinriktade, vilket innebär det att det är mindre risk 

att de ebbar ut (Marklund et al., 2005).  

 

På en enhet tas medarbetarnas kompetenser tillvara genom tillgång till massage och 

ridning 20 timmar per år. Initiativet är bra, men delat på alla anställda blir det inte 

mycket på var och en. Även att utbilda medarbetare i stresshantering och avslappning, 

för att de sedan ska kunna använda kunskaperna till nytta för arbetskamraterna är 

hälsosamt, vilket tidigare studier visat (Angelöw, 1999), det borde dock ske mer 

regelbundet för att få god effekt.  

  

Återgång i arbete 

 
Den viktigaste faktorn enligt respondenterna för att en sjukskriven ska komma tillbaks 

till arbetet är att kontakten har hållits med arbetsplatsen, vilket också tidigare studier 

visat (Ds 2004:16). Detta förutsätter dock att den sjukskrivne vill ha kontakt. 

Arbetskamraterna har också ett visst ansvar för att hålla kontakten, men huvudansvaret 

upplever respondenterna ligger på chefen. Studier har även visat på att dåligt stöd från 

chefen leder till minskad återgång i arbete (Gustafsson och Lundberg, 2004; Marklund, 

1995; Svenning, 1993). Att ha riktlinjer för hur kontakten ska skötas, vem som ska göra 

vad, minskar riken för att den sjukskrivne ska glömmas bort. Även arbetsledarens 

förhållningssätt upplevs ha betydelse, genom att stötta, vara positiv och visa att man 

önskar att den sjukskrivne ska komma tillbaka ökar chanserna förde sjukskrivna att 

återgå i arbete, vilket också bekräftas i Gustafsson och Lundbergs (2004) studier. Då 

arbetsledaren inte har ett intresse av att få tillbaks den sjukskrivne minskar den 

sjukskrivnes möjlighet att komma tillbaks i arbete, vilket också Svenning (1993) talar 

om. Genom att informera den sjukskrivne om vad som händer på arbetet, bjuda in till 

möten, samtal och få dem att alltid känna sig välkomna ökar chansen till att den 

sjukskrivne återgår i arbete.  Det är dock lätt att tappa bort de sjukskrivna efter ett tag, i 

början av sjukskrivningen är det lättare att hålla kontakten. 
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En anställd rehabiliteringssamordnare som tar hand om det praktiska runt de 

sjukskrivna, ökar enligt respondenterna möjligheten för att den sjukskrivne fortare 

kommer tillbaks i arbete. Detta upplevs positivt av respondenterna och minskar de 

diskussioner som även Marklund et al. (2005) menar bara tar tid om vem som ska göra 

vad och som kan leda till personliga tolkningar och gör att möjligheten ökar för att 

komma igång tidigare med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, vilket enligt 

Marklund et al. (2005) är en viktig faktor för att förkorta sjukskrivningen. Studier som 

gjorts av Marnetoft och Selander (2002) har visat att det särskilt för yngre kvinnor är 

viktigt med tidig rehabilitering. Att en rehabsamordnaren hjälper till med 

rehabiliteringsutredningen ökar också kvaliteten på utredningen, vilket är viktigt (Ds 

2004:16). Den samordnade processen mellan arbetsledaren, den sjukskrivne, 

rehabsamordnaren, försäkringskassan och ibland någon läkare underlättar enligt 

respondenterna återgången i arbete, vilket också Gustafsson och Lundberg (2004) 

menar. 

 

På enheter med olika arbetsplatser eller olika arbetsuppgifter finns oftast möjlighet att 

anpassa arbetssituationen kortare eller längre tid. Detta fungerar dock inte på 

arbetsplatser där alla medarbetare gör samma sak och behöver arbeta fullt för att 

verksamheten ska fungera, vilket innebär att sjukskrivningarna där riskerar att bli 

långvarigare. Tidigare studier bekräftar att stora anpassningsmöjligheter ger färre 

långvariga sjukskrivningar (Stockholms läns landsting, 2004). Arbetsträning 

förekommer på två av enheterna. Arbete i viss utsträckning t ex 2h per dag förekommer 

på alla enheterna vilket enligt studier minskar antalet återfall (Ds 2004:16). En 

respondent upplever att genom att chefen stöttar arbetslaget som den sjukskrivne ingår i 

när de pga. sjukskrivningen får en högre belastning, gör att de blir bättre rustade för att 

stötta den sjukskrivne när den kommer tillbaks i arbete. 

 

6 Metoddiskussion 

 
På grund av den begränsade tiden intervjuades tre respondenter. Resultatet och analysen 

av studien hade kunnat bli ett annat med fler respondenter, då det medfört en högre 

mättnadsgrad. Intervjuer med fler respondenter hade också kunnat ge ett fylligare 

resultat och möjligen hade också fler teman kommit fram. Det finns också en risk att 
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intervjuguiden varit för strukturerad och att jag varit för låst vid den för att fler teman 

skulle kunna komma fram. Genom intervjuer gavs möjlighet att följa upp 

intervjufrågorna, klara upp missförstånd, tolka kroppsspråk och uppmuntra 

respondenten att utveckla sina svar. Detta gav en större möjlighet att tolka materialet på 

rätt sätt och att se tveksamheter eller motsättningar i materialet. (Repstad, 1993) Det 

finns dock en risk att respondenterna har svarat på ett visst sätt för att ge ett gott intryck 

och inte verka okunniga, då frågorna delvis handlat om deras arbetssätt. Det finns också 

en risk att respondenterna givit de svar de förväntat sig att jag vill ha. (Halvorsen, 1992)  

 

För att bedöma reliabiliteten i denna studie måste frågans validitet bedömas samtidigt 

(Svensson och Starrin, 1996). Reliabilitet handlar om huruvida resultaten går att 

återupprepa (Merriam, 1994) vilket är svårt vid kvalitativ forskning. Man får istället 

utgå från den situationen som rådde vid studiens specifika intervjutillfällen (Svensson 

och Starrin, 1996) och sträva efter att resultaten ska ha någon mening (Merriam, 1994). 

En tydlig redogörelse för hur datainsamlingen och analysen gått till ökar reliabiliteten i 

studien. Den måttliga träning jag som forskare har skulle kunna påverka reliabiliteten 

negativt, någon med större erfarenhet kan ha tolkat intervjuerna på ett annat sätt. 

(Merriam, 1994) Validitet innebär att man undersöker det man vill undersöka (Olsson 

och Sörensen, 2001). Jag som forskare har lagt mina egna värderingar och bakgrund i 

tolkningen och en horisontell sammansmältning har skett av min förförståelse 

(Svensson & Starrin, 1996) och förståelsen hos respondenterna jag tolkat (Hartman, 

1998). Det finns en viss risk att mina egna värderingar och bakgrund kan ha gett 

skevheter i resultatet (Repstad, 1993). Studien kan ses ha hög validitet även om andra 

forskare skulle komma till andra resultat genom att den skall bedömas utifrån 

förhållanden i de unika situationerna, förhållanden i sammanhanget, mig som 

intervjuare och respondenterna (Svensson och Starrin, 1996). För att få så hög validitet 

som möjligt i studien har informationen som respondenterna lämnat jämförts med icke 

verbala budskap (Merriam, 1994). Även genom noggrannhet vid tolkandet av insamlad 

data och genom att kategorierna har kunnat sättas samman med de intervjuades situation 

har validiteten stärkts (Svensson och Starrin, 1996). Validiteten påverkas också av 

intervjusituationen och genom att låta respondenten tala till punkt och svara på det som 

jag som intervjuare frågat, då intervjuguiden var till hjälp har validiteten höjts (Olsson 

och Sörensen, 2001).  
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7 Slutsats  
 
Alla respondenterna upplevde att medarbetarna hade kontroll över sin arbetssituation. 

Respondenten från skolan upplevde att arbetslagen fick styra mycket av sitt arbete 

själva och såg det som betydelsefullt att de var delaktiga i de beslut som fattades. 

Respondenten hade en positiv attityd till kompetensutveckling. Genom en positiv attityd 

till kompetensutveckling kan arbetsledaren pusha på och motivera medarbetarna till att 

öka sin kompetens. Skolpersonalen hade periodvis stor arbetsmängd och riskerade att ta 

åt sig för mycket arbetsuppgifter, vilket ökar risken för ohälsa. Detta gör att det är 

viktigt att det finns en bra kommunikation mellan arbetsledaren och medarbetarna för 

att arbetsledaren ska kunna upptäcka och stötta medarbetare som tar åt sig för mycket 

arbetsuppgifter. Inom äldre- och handikappomsorgen upplevde respondenten att 

kompetensutvecklingen är dålig. Arbetsledarna skulle kunna förmedla en mer positiv 

attityd till kompetensutveckling och försökte hitta accepterade former att sprida 

kunskaperna på.  Därigenom skulle medarbetarnas motivation till att öka sin kompetens 

bli högre, viket gör att medarbetarnas kontroll ökar och risken för att hamna i en spänd 

arbetssituation med ökad sjukdomsrisk som följd skulle minska (Iwarson, 2002; 

Theorell, 2003a). Kunskaper är färskvara och behöver ständigt förnyas och innefatta 

både chefer och personal. Sjuknärvaro förekommer främst där det är svårt att få tag på 

vikarier. Genom att krav och kontroll är påverkbara förhållanden och genom att göra 

respondenterna medvetna om dessa faktorer finns det stora möjligheter att förbättra 

arbetsmiljön för medarbetarna.  

 

Respondenterna upplever att socialt stöd är oerhört viktigt för att medarbetarna ska ha 

en bra arbetssituation och hålla sig friska. Vilket stöd är viktigast? Från chefen, 

vårdtagare – elever - brukare eller medarbetare. En respondent ser de olika stöden som 

lika viktiga. En respondent som inte träffar eller känner sina medarbetare så bra 

upplever att stödet från henne inte är lika viktigt som stödet medarbetarna ger varandra. 

Detta förutsätter att samarbetet mellan medarbetare och de människor de jobbar med 

fungerar, gör det inte det så blir arbetsledarens stöd så mycket viktigare.  Möjligen kan 

stödet från medarbetarna vara mycket mer betydelsefullt då stödet från chefen är litet.   

Olika aktiviteter och träffar skulle kunna vara bra tillfällen för arbetsledare att lära 

känna sin personal, särskilt då man som arbetsledare inte träffar sina medarbetare så 

ofta. Genom att delta i olika träffar lär arbetsledaren känna sina medarbetare, vilket ökar 
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möjligheten att de kommer till arbetsledaren om de har några problem och att denne 

lättare kan upptäcka tecknen på att någon inte mår bra. Aktiviteter och träffar hjälper 

också till att skapa en vikänsla som också fungerar som ett socialt stöd. 

Tillgänglighet och uppmuntran upplevs av respondenterna som en viktig del i det 

sociala stödet och upplevs ha betydelse för antalet sjukskrivningar.  Då socialt stöd 

genom uppmuntran mest sker i grupp, skulle medarbetarnas självkänsla kunna öka och 

medarbetarna skulle klara påfrestningar i arbetet ännu bättre genom att chefen gav 

medarbetarna mer personlig uppmuntran, vilket också Theorell (2003a) talar om. 

 

Respondenterna upplever sig som arbetsledare ha stor betydelse för personalens hälsa. 

Att vara stödjande, uppmuntrande, positiv, ge feedback och involvera medarbetarna i 

arbetet upplevs vara hälsofrämjande för medarbetarna. Respondenterna anser att vara 

tillgänglig, visa intresse för medarbetarnas arbete och att visa sig ute i verksamheten har 

stor betydelse för ett lågt antal sjukskrivningar. Psykosocial kompetens är viktigt för att 

kunna upptäcka medarbetare som inte mår bra, vilket ändå upplevs svårt när 

arbetsorganisationen är sådan att chefen inte träffar sina medarbetare så ofta. Risken är 

stor att medarbetarna mår mycket dåligt innan chefen märker något.  Då man inte träffas 

så ofta skulle man genom att lägga in åtgärder som ger möjlighet att träffas, skapa 

sammanhållning och trivsel på arbetstid, då även chefen är med att vara hälsofrämjande 

(Marklund et al. 2005). 

 

En viktig faktor för att medarbetarna skall hålla sig friska enligt respondenterna var 

trivsel på arbetet, att medarbetarna känner att man har ett meningsfullt arbete och att de 

känner en yrkesstolthet. Arbetsglädje menar respondenterna också ger minskad 

sjukfrånvaro. En välfungerande kommunikation upplevs betydelsefullt ur hälsosynpunkt 

och en förutsättning för att konstruktiv kritik. Det stora antalet medarbetare som två av 

respondenterna har påverkar kommunikationen negativt och gör det svårare att bli sedd 

av både chefen och arbetskamraterna. Även gemenskapen som kan fungera som socialt 

stöd riskerar att bli mindre med ett stort antal medarbetare. Ett välfungerande samarbete 

mellan yrkesgrupper och de människor medarbetarna arbetar med upplevs som en 

hälsofrämjande faktor. Respondenterna upplever att det finns trivsel, arbetsglädje, ett 

gott samarbete mellan både arbetskamrater och arbetsgrupper. Medarbetarna upplevs 

också känna att de har ett meningsfullt arbete. Dessa faktorer är betydelsefulla för att 
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medarbetarna ska må bra och ger bättre förutsättningar för att klara påfrestningar i form 

av perioder med personalbrist och olika arbetsbelastning (Angelöw, 2002).  

 

Friskvård upplevs av respondenterna inte bara bestå av fysiska utan även sociala 

aktiviteter. Mer planerade aktiviteter skulle minska risken för att de ebbar ut. Genom 

ökad kunskap om effekter av fysisk aktivitet bland arbetsledare och anställda och att 

göra fysisk aktivitet obligatorisk och till en del av arbetsuppgifterna, kan risken för 

sjukskrivningar minska. Man kan tycka att det ligger på individens eget ansvar att vara 

fysiskt aktiv, men då även arbetsgivaren drabbas av negativa effekter vid 

sjukskrivningar kan det rättfärdiga en viss grad av tvång för att nå alla anställda. 

Arbetsgivarna bör också motivera och skapa de förutsättningar som behövs för att 

personalen ska kunna utöva den friskvårdstimman som all personal har rätt till, men 

som bara utnyttjas på en av de undersökta enheterna. Att ta tillvara medarbetarnas 

kompetenser inom olika områden som ridning, massage och avslappning är ett bra 

initiativ, men borde kanske utökas för att få större effekt.  

 

För att få tillbaka en medarbetare i arbete efter sjukskrivning är den viktigaste enskilda 

faktorn att kontakten har hållits med arbetsplatsen. Chefens förhållningssätt upplevs 

också vara betydelsefullt. Genom att hålla kontakt, stötta, visa att man vill ha tillbaks 

den sjukskrivne i arbete ökar chanserna för den sjukskrivne att komma tillbaka. Tillgång 

till en rehabsamordnare som sköter det praktiska runt sjukskrivningar upplevs göra 

sjukskrivningarna kortare. Arbetsträning förekommer på två av enheterna, men inte på 

den tredje vilket gör det svårare att testa arbetsförmågan hos en sjukskriven, vilket 

riskerar att resultera i längre sjukskrivningar. Arbete i viss utsträckning förekommer på 

alla enheterna. Anpassning av arbetssituationen är inte möjlig på alla arbetsplatser, 

vilket innebär minskad möjlighet för den sjukskrivne att komma tillbaks i arbete på 

dessa arbetsplatser. 

 

Genom att göra arbetsgivare, arbetsledare medvetna om dessa påverkbara förhållanden 

som studien tagit upp finns det möjlighet att förbättra arbetsmiljön för många anställda 

inom offentlig sektor och därmed minska sjukfrånvaron. För att gå vidare där studien 

slutar skulle intervjuer med anställda inom vård, skola och omsorg vara intressant för att 

hitta likheter eller skillnader på hur de ser på ett friskare arbetsliv och återgång i arbete. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
 
Inledning  
  
  

• Hur länge har du arbetat som 
arbetsledare?     

• Utbildning 
• Personalgruppens storlek 
• Sjukfrånvaron 
• frisk personal 

 
Krav och kontroll 

• inflytande 
• Sjuknärvaro 
• Delaktighet 
• Arbetsbelastning 
• Utveckling i arbetet 
• Förbättrad arbetssituation 

 
Socialt stöd 

• Betydelse av socialt stöd 
• Ger stöd 
• Relationen personal - 

arbetsledare  
• Svårigheter  
• Uppskattning 

 
Ledarskapets betydelse 

• Ledarskap  
• Arbetsledarens betydelse 
• Samtal 
• Delegering 
• Feedback 
• Råd, samtala 

 
Arbetsplatsen 

• Trivsel 
• Meningsfullt arbete 
• Kommunikation 
• Samarbetsklimat 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

• Friskvård 
• Personalens roll 
• Mål och visioner 
• Arbetsglädje 
• Reflektion 
• Hälsofrämjande faktorer 

 
Återgång i arbete 

• Lyckad rehabilitering 
• Arbetsledarens roll  
• Stöd och hjälp 
• Stöd och hjälp från 

arbetskamrater 
• Snabbare återgång i arbete 
• Anpassningsmöjligheter 
• Avundsjuka 

 
 

Är det något du vill ta upp eller 
lägga till? 
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