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Abstrakt 

Korttidssjukfrånvaron ökar inom den offentliga sektorn i Sverige. En kvalitativ studie 

utfördes med syftet att undersöka hur första linjens chefer hanterar korttidssjukfrånvaro 

på två förvaltningar i en kommun i mellansverige. Två ostrukturerade fokusgruppsamtal 

med totalt tio första linjens chefer användes som undersökningsmetod. Cheferna delades 

in i två grupper med fem respondenter i vardera grupp. Resultatet visade att första 

linjens chefer hade stöd av företagshälsovård, rehabiliteringsenhet och personalchef i 

arbetet med sjukfrånvaro. Studien visade också att cheferna önskade att 

administrationen i arbetet skulle ta mindre tid och därigenom lämna mer tid för 

medarbetarna. Slutsatsen av studien var att första linjens chefer ansåg att orsakerna till 

personalens sjukfrånvaro var komplext eftersom cheferna hade svårt att hitta 

grundproblemen till medarbetarnas frånvaro. Resultatet tyder på att det i huvudsak är 

individuella faktorer hos medarbetarna som påverkar att vissa rehabiliteringsinsatser 

inte leder till goda resultat. 

Nyckelord 

Korttidssjukfrånvaro, ledarskap, organisation, psykosocial arbetsmiljö, 

arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Abstract 

The short- term sick leave is increasing within the public sector in Sweden. A 

qualitative study was used with the aim to investigate how middle managers handle 

short-term sick leave in two administrations in a municipality in mid Sweden. Two 

unstructured focus groups with a total of ten middle managers were used as a method. 

The managers were divided into two groups with five respondents in each group. The 

result showed that the middle managers had support from the occupational health care, 

the rehabilitation unit and the human resources manager in the sick leave management. 

It also showed that the middle managers wished that the administrative part of the work 

could be less and that they could have more time with the employees. The conclusion of 

the study was that the middle managers found that the reason for sick leave was 

complicated since it was hard to find out the basic cause of the employees’ sick leave. 

The result seems to mainly depend on individual factors amongst the employees which 

influences that some of the vocational rehabilitation did not reach good results.  

Keywords 

Short- term sick leave, leadership, organization, psychosocial work environment, 

vocational rehabilitation 
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Vi vill börja med att tacka de tio första linjens chefer som har medverkat i denna 

undersökning, utan Er hade vår undersökning inte kunnat genomföras. Vi vill även 

tacka de personer som avsatte tid och deltog i studiens pilotintervju. Er medverkan var 

betydelsefull för att utforma studiens frågeformulär och gav också ett extra tillfälle för 

författarna att få träna på att leda ett fokusgruppsamtal. Ett tack också till vår handledare 

Curt Edlund för den hjälp och stöttning som Du under denna tid har gett oss. Sist men 

inte minst ett tack till alla Er som vi under denna tid har varit i kontakt med för råd och 

synpunkter om undersökningen och berörda aktörer som har ställt upp. Undersökningen 

har fått ett positivt bemötande hos alla som medverkat vilket har motiverat oss författare 

till detta skrivande vilket vi också tackar för.   
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1 Introduktion 
Denna uppsats behandlar vilka förutsättningar det finns för första linjens chefer i 

offentlig sektor att hantera sjukfrånvaro. Undersökningen har genomförts på två 

förvaltningar i en kommun i mellansverige, en förvaltning med hög korttidssjukfrånvaro 

och en förvaltning med lägre korttidssjukfrånvaro och som har gjort satsningar för att få 

ner sina sjukskrivningssiffror. 

Under utbildningen ”Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet 180 hp” fann författarna att 

ledarskapsområdet och orsaker till korttidssjukfrånvaro är intressant. Utbildningen har 

gett kunskap om att ledarskapet är en viktig friskfaktor på arbetsplatser och att insatser 

för de anställdas hälsa och tidiga åtgärder när medarbetarna blir sjuka blivit allt 

viktigare. Samtidigt finns en medvetenhet om att många chefer inom den offentliga 

sektorn ofta arbetar under stress. Författarna anser att ämnena korttidssjukfrånvaro och 

ledarskap är högaktuella. Det är viktigt att fånga upp individer i tid för att förhindra 

långtidssjukskrivningar.  Med hänsyn till ett individ, - organisations och 

samhällsperspektiv är det av stor betydelse att förhindra att individer hamnar utanför 

arbetslivet. 

Försäkringskassan (2014) fick på regeringens uppdrag att undersöka hur 

korttidssjukfrånvaron har förändrats över tid. Analyserna är gjorda på statistik mellan 

2006-2013. Syftet var bland annat att undersöka hur korttidssjukfrånvaron har 

förändrats över tid. Resultatet visade att frånvaron ökat något. I en artikel i 

Kommunalarbetaren (2013) bekräftas Försäkringskassans analyser. Artikeln visar att 

korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) ökar kraftigt i Sverige. Det blir allt vanligare att ha 

flera sjukfrånvarotillfällen/år. Ökningen sker både hos både kvinnor och män, men i 

synnerhet hos kvinnor (a.a.). 

Orsakerna till denna ökning kan vara många och både privata och arbetsrelaterade, men 

en bidragande orsak till ohälsa i dagens samhälle är högt tempo i arbetslivet, slimmade 

organisationer och brist på balans mellan krav och resurser (Winroth och Rydqvist, 

2008). Författarna anser att dessa problem i en viss utsträckning borde kunna 
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förebyggas om det fanns mer tid och möjligheter för första linjens chefer att arbeta med 

korttidssjukfrånvaron.  

1.1 Centrala begrepp och definitioner  

Ledarskap: Ledarskap handlar bland annat om att ledaren ska skapa inflytande för sina 

medarbetare, där kommunikation är av stor betydelse för att skapa gemenskap och tillit i 

relationer. Detta ovan nämnda kan vara avgörande för ett framgångsrikt arbete som 

ledare och kan ses som en friskfaktor på arbetsplatser (Aronsson, Hellgren, Isaksson, 

Johansson, Sverka & Torbiörn 2012). Aronsson et al. (2012) menar att ledarskap 

handlar om att utveckla medarbetarnas kompetens, självförtroende, dela ny kunskap, 

välja mål och strategier samt att motivera sina anställda till att uppnå målen. 

Ledarskapet innebär även att chefen ska kunna tolka externa händelser, utveckla och 

dela ny kunskap och att stöd och samarbete utvecklas utanför organisationen. Lundén 

(2001) inriktar sig inte på ledarens personliga egenskaper utan mer på vad en ledare ska 

göra, där han menar att ledaren ska visa medkänsla för sina medarbetare och eftersom 

samhället ständigt förändras så måste ledaren utveckla och vidaerutveckla sig själv får 

att få kompetens. 

Korttidssjukfrånvaro: I denna studie syftar korttidssjukfrånvaro på de första dagarna 

en individ är sjuk (dag 1-14). Det är dagararna (2-14) som arbetsgivaren är skyldig att 

betala ut sjuklön vilket också regleras i Lagen (1991:1 047) om sjuklön. 

Arbetsmiljö: I Arbetsmiljölagen, AML (1977:1 160) finns regler om skyldigheter för 

arbetsgivare och andra skyddsansvariga att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och 

i övrigt arbeta för en god arbetsmiljö. I (AML) 2 kap 1 § framgår att ”arbetsmiljön skall 

vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den social och tekniska 

utvecklingen i samhället och att arbetsförhållandena skall anpassas till människors 

olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende”. AML ger en överblick om vad 

lagstiftaren menar med en god arbetsmiljö och hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. 

AML ska finnas på alla arbetsplatser och vara tillgänglig att läsa för alla anställda. 

Likaså gäller Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) som kompletterar AML. Denna 

förordning innehåller bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer, men även 

ansvaret om att skador och allvarliga tillbud på arbetsplatsen ska anmälas till 

Arbetsmiljöverket (Aronsson & Jakobsson, 2013). 
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Rehabilitering: Syftar till att den som drabbats av sjukdom eller skada ska ges 

möjlighet att återfå sin arbetsförmåga. Rehabilitering kan definieras på olika sätt och 

finns i olika former av rehabilitering som t.ex. medicinsk-, social- yrkesinriktad- och 

arbetslivsinriktad rehabilitering (Westerhäll, 2009). Rehabilitering kan definieras på 

olika sätt och finns i olika former av rehabilitering som t.ex. medicinsk-, social-, 

yrkesinriktad och arbetslivsinriktad rehabilitering (Westerhäll, 2009). Hälso- och 

sjukvården ansvarar för medicinsk rehabilitering som avser behandlingar och 

vårdåtgärder för att så långt som möjligt återställa eller bibehålla funktionsförmågan hos 

individen. Målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för medborgaren (SOU: 

2000:78). Social rehabilitering innebär att kommunens socialtjänst ska skapa en 

ekonomisk och social trygghet och erbjuda rådgivning, service och anvisningar för 

personliga angelägenheter (a.a.). Arbetsförmedlingen ansvar för yrkesinriktad 

rehabilitering som avser att hjälpa individer att stärka sin ställning på arbetsmarknaden 

och hjälpa arbetslösa att finna arbeten på den reguljära arbetsmarknaden (a.a).  

 Arbetslivsinriktad rehabilitering avser att ge det stöd och de åtgärder som krävs för att 

individen förutom den medicinska rehabiliteringen ska åter kunna uppnå full 

arbetsförmåga och kunna arbeta på sitt ordinarie arbete eller ett annat arbete (SOU 

2006:86). Det är arbetsgivaren som har ansvar för att vidta åtgärder för sina anställda 

och rehabiliteringen kan därmed vara arbetsplatsinriktad (a.a). I Socialförsäkringsbalken 

(2010:110) kap. 29 2§ definieras arbetslivsinriktad rehabilitering som ”åtgärder vars 

syfte är att en försäkrad som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga 

och få förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete”. 

Hälsa: Kan definieras på olika sätt utifrån olika perspektiv. Enligt WHO:s (1986) 

definition ”Health is seen as a resource for everyday life, not the objective of living. 

Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as 

physical capacities” Enligt forskaren Aaron Antonovsky som var medicinsk sociolog, 

uppkommer hälsa hos individer som har känsla av sammanhang (KASAM). 

Modellformen KASAM utgör ett förhållningssätt för individen, där individen ska ha 

balans mellan begriplighet, hanterbarhet och mening. Antonovsky menar att de 

individer som har god hälsa trots många olika stressorer har en hög känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 1991). Nordenfelt (2004) som är filosof, menar att hälsa har 
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två idémässiga utgångspunkter. I det ena perspektivet utgår han från det biologiskt 

statistiska perspektivet och i det andra ett holistiskt perspektiv och även han menar att 

en hälsoteori bör innehålla båda dessa perspektiv. 

1.2 Bakgrund 

För att kunna bedriva sin dagliga verksamhet på ett bra och effektivt sätt krävs goda 

förutsättningar för de anställda oavsett vilken position den anställde har inom 

verksamheten. Ljusenius och Rydqvist (2004) redogör för att ledarna är den främsta 

arbetsmiljöfaktorn, och de har även beskrivit att mål för hälso- och friskvårdsarbetet på 

organisationsnivå bland annat är att skapa förutsättningar för att personal ska må bra 

och trivas. Detta arbete ska bidra till ökad effektivitet och produktivitet men även att 

sänka sjukfrånvaron. De diskuterar även om vad som krävs för att medarbetare ska göra 

ett bra arbete, där ledarskap, organisationsstruktur och tydliga mål är viktiga (a.a.). 

Detta påstående bekräftas även av Winroth och Rydqvist (2008), att ska man arbeta med 

hälsa på organisationsnivå är ledning och arbetsorganisationen i fokus.  

1.3 Tidigare forskning 

I en studie av Westerlund, Ferrie, Hagberg, Jeding, Oxenstierna och Theorell (2004) 

framgår att sjukfrånvaron ökar inom offentlig sektor och de betonar att nedskärningar 

kan innebära hälsorisker på arbetsplatsen. Studien visade även att långtidssjukfrånvaro 

hade samband med instabila organisatoriska faktorer, som kännetecknas av hög 

arbetsbelastning och ett dåligt praktiskt och socialt stöd. I Berntson, Wallin och 

Härenstam (2012) beskrivs att en välfungerande och effektiv offentlig sektor är 

avgörande för framtidens välfärdssamhälle och att arbetet karaktäriseras av höga krav 

och stor komplexitet. I studien konstateras att den svenska offentliga sektorn 

kännetecknas av ökad ohälsa bland de anställda. Med hänsyn till detta gjordes en studie 

för att få en ökad förståelse för chefers arbetsmiljö inom sektorn och varför de står inför 

ökade hälsoproblem baserad på en kombination av krav och resurser. Chefernas arbete 

beskrivs som svårt och komplext (a.a.) och i studien konstaterades att chefernas 

arbetssituation kan vara mycket olika, och att ett strukturellt stöd är en viktig 

förutsättning för att skapa en effektiv förvaltning (a.a.).  

I Härenstam (2005) framgår att de strukturella förändringar i arbetslivet som gjordes i 

slutet på 1990-talet var så radikala, och kan därför vara förklaringen till den ökade 
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sjukfrånvaron i Sverige. Studien överensstämmer med tidigare forskning om att 

organisationsproblem, som bland annat bristande kunskap om arbetsmiljö och hälsa har 

samband med ohälsa på arbetsplatsen. Även ett minskat arbetsgivaransvar gör det svårt 

att kontrollera rapporterade arbetsmiljöproblem och att otydliga ansvarbeskrivningar 

kan vara en bakomliggande orsak (a.a.). 

Westerberg och Armelius (2000) konstaterar att i tider med striktare budget inom 

offentlig sektor är det av intresse att undersöka den psykosociala arbetsmiljön hos 

kommunala organisationer, där mellanchefer har en viktig funktion. Cheferna förmedlar 

information både uppåt och nedåt och arbetar med förändringar och utveckling i 

organisationen. Offentlig sektor kännetecknas av olika nivåer av beslutsfattande med 

olika auktoritet och makt. Studien visade att mellanchefers upplevda psykosociala 

arbetsmiljö varierade beroende på vilken förvaltning som undersöktes. Mellancheferna 

som ansvarade för produktion och underhåll upplevde ett tillfredställande socialt stöd 

och hög kontroll på krav, medan medelvärdena var lägre inom förvaltningarna för vård 

och utbildning (a.a.). 

Enligt en studie av Skagert, K., Dellve, L., Eklo, M., Pousette, A. & Ahlborg, G Jr. 

(2008) fanns det chefer i vissa organisationer som upplevde slitningar på grund av krav 

som ställdes från både överordnade och underordnade. De kraven som ställdes från båda 

nivåerna gjorde cheferna tudelade då de ville vara lojala mot sin arbetsgivare samtidigt 

som de ville behålla förtroende hos sina anställda (a.a.). I organisationer som ofta är 

under förändring, fanns en känsla av ensamhet, otillräcklighet och frustration hos 

cheferna. De upplevde att de hade dåligt stöd, litet beslutsutrymme och ställdes inför 

många etiska dilemman vilket bidrog till arbetsrelaterad stress hos dem (a.a.). Studien 

beskriver att de chefer som klarade av att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön var 

de som kunde identifiera sig med sin roll som ledare. De såg 

organisationsförändringarna som en motivationsfaktor att klara av stressen (a.a.).  

I en studie som handlar om ledarskap och hälsa har 16 enhetschefer inom offentlig 

sektor i Helsingborgs stad intervjuats (Åström, 2013). De beskriver att det är av stor 

betydelse för den upplevda hälsan att- deras uppdrag är tydliga, en rimlig arbetsmängd 

och goda relationer. (a.a.). Där framkom att det är viktigt att få stöd i sitt chefskap, såväl 

från medarbetarna men även från sig egen chef, och chefen över denne (a.a.).  
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CHEFiOS- Chef, hälsa, effektivitet, förutsättningar i offentlig sektor 

Annika Härenstam, professor i arbetsorganisation och projektledare för flera 

forskningsprojekt i arbetsmiljö och arbetsorganisation. Menar hon att det finns många 

sätt att beskriva den perfekta chefen, men den diskussionen bör inte vara i fokus om 

målet är att skapa goda arbetsplatser. Hur kan man hitta bättre förutsättningar att leda? 

Cheferna behöver verktyg (Härenstam, 2011). Härenstam (2011) menar att den 

viktigaste frågeställningen är; ”Hur ska en organisation se ut som man kan vara en bra 

chef i?” många av samhällets chefer ställs inför stora utmaningar, de förväntas kunna 

hantera nya former av styrning för offentlig verksamhet, de ska ha kännedom om sin 

personal och har även ökade krav på produktivitet. Det ställs samtidigt krav från politisk 

nivå, den strategiska nivån, den administrativa nivån och från medarbetarna. Detta kan 

resultera i att många stressfyllda situationer uppstår som kan inverka negativt på både 

den egna hälsan, de anställdas hälsa och verksamhetens effektivitet (a.a.).  

 

Flera chefer som deltog i projektet konstaterade ”Det är inte mig det är fel på utan 

förutsättningar för mitt uppdrag måste förändras”. En förutsättning för att kunna 

utveckla organisationen beskrivs vara kommunikation. Den ligger till grund för att 

förstå vilka problem olika nivåer står inför. Både i Östebo och Härenstam (2013) och i 

Åströms (2013) studie framgick att en viktig förutsättning för att kunna utföra sina 

uppdrag var att medarbetarna var på samma plats rent geografiskt. Det var betydligt 

svårare om verksamheten krävde en förflyttning med till exempel bil eller cykel.   

   

 I Östebo och Härenstam (2013) framgår hur 100 tillfrågade första linjens chefer 

fördelar sina arbetsuppgifter i tid. Syftet var att få en överblick över hur chefens arbete 

egentligen ser ut, vilka arbetsuppgifter som ingår, vilka resurser och mål som finns, men 

även de hinder som kan finnas för att arbetet ska gå enligt planerna (Östebo och 

Härenstam, 2013). Undersökningen visade att cheferna ofta tog med sig arbetet hem för 

att kunna slutföra sina arbetsuppgifter. Cheferna fick också en möjlighet att fundera på 

vilka medarbetare de inte hade kontakt med och vilka tänkbara konsekvenser det skulle 

leda till för deras arbete. Undersökningen visade att målformuleringarna var tydligare i 

de tekniska förvaltningarna än vad de var inom vård- och omsorgsförvaltningarna (a.a.). 

I de sist nämnda förvaltningarna uppfattades målen som mycket vida och gav därmed 
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chefer och personal möjligheter att formulera sina egna mål. Frågorna handlade även 

om chefernas inflytande, där det visade sig att det stora skillnader. Hur man utförde sitt 

arbete hade cheferna störst inflytande över, men det framgick inte vilka konsekvenser 

det kunde bli om arbetsresultatet inte blev som planerat. Projektet visar att 

arbetsbelastningen hos cheferna var hög (a.a.).  

Skapa hälsa på arbetsplatser  

Ejlertsson, Andersson, Eriksson och Nilsson (2010) fann i projektet ”Sluta plåstra – 

hälsoskapande arbetsplatser inom hälso- och sjukvården” viktiga friskfaktorer på 

arbetsplatsen. Studien visar att det ska finnas tid för både chefer och anställda att kunna 

föra dialoger för erfarenhetsutbyte, det skapar energi och ork till att arbeta. Även 

möjligheten att kunna hinna klart sina arbetsuppgifter visar sig vara en faktor som bidrar 

till ett roligare arbete. 

 

En satsning som Hylte kommun har gjort för att sänka korttidssjukfrånvaron var genom 

programmet ”uppdrag hälsa”. Det programmet erbjuds till anställda som varit sjuka mer 

än sex gånger på ett år. Projektet finns beskrivet på suntlivs hemsida (2013). 

Programmet erbjuder en individuell hälsoprofilsbedömning och under två terminer har 

man tio träffar i gruppen och därefter två uppföljningsträffar. Allt deltagande sker på 

betald arbetstid. Sammanlagt hade de tre grupperna tillsammans 250 frånvarotillfällen 

år 2010. Tre år senare hade sjukfrånvaron sjunkit till 189 frånvarotillfällen.  

Enligt Winroth och Rydkvist (2008) så krävs en idé som man tror på, där det ska finnas 

förutsättningar för att kunna utföra idén till praktiska handlingar inom verksamheten. 

Det är viktigt att arbeta med hälsofrågor på organisations-, grupp- och individnivå. De 

beskriver att hälsa på arbetsplatsen innebär eller skapas av att verksamheten har bra 

arbetsvillkor, ett bra arbetsklimat och att de anställda trivs på sitt arbete och mår bra. 

Resultatet leder till att de anställda gör ett bra arbete och skapar förutsättningar för 

uthållighet, trivsel och förebygger sjukfrånvaro. Huvudfokus ligger i huvudsak på det 

salutogena perspektivet men även små inslag av det patogena perspektivet ska finnas 

med. Det är också av betydelse att frågor arbetas på både organisation, - grupp- och 

individnivå. Det är också viktigt att det finns en ledning som visar delaktighet och kan 
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stödja väsentliga frågor samtidigt som övrig personal ska visa engagemang, där 

centralpersonerna är första linjens chefer.  

I en jämförelsestudie av Åkerlind, Larsson och Ljungblad (2013) fanns tydliga samband 

mellan personalens självskattade hälsa och någon av kommunens insatser inom hälso- 

och arbetsmiljöarbetet. Det visade sig också att det var viktigt att särskilda personer 

med expertkompetens för att bedriva hälsoarbete. Att använda företagshälsovården på 

ett målinriktat sätt hade starka samband med lägre sjukfrånvaro (a.a.).   

Rehabilitering  

I Lag 1991:1 047 om sjuklön fastslås att arbetsgivaren är skyldig att betala ut sjuklön till 

den anställde från dag 2 till dag 14. Detta leder till stora kostnader för arbetsgivare 

genom produktionsbortfall och även för medarbetarna genom en karensdag (Malmqvist, 

Vinberg och Larsson, 2007).  I Socialförsäkringsbalken 30 kap. 6 § och i AML 3 kap 2 

a§ 3 st. framgår arbetsgivarnas skyldigheter vid rehabilitering, att rehabiliteringen ska 

ske i samråd mellan den försäkrade, arbetsgivaren och försäkringskassan. Arbetsgivaren 

har enligt AML en skyldighet att arbetsanpassa sina verksamheter. På regeringens 

uppdrag gjorde Försäkringskassan en utredning om sjukfrånvaro på grund av psykisk 

ohälsa. Resultatet visade att det är vanligare att sjukskriva sig på grund av psykisk 

ohälsa än fysisk ohälsa idag i Sverige (Försäkringskassan, 2013). Marmot, Feeney, 

Shipley, North och Syme (1995) är kritiska till att enbart använda sjukfrånvaro som ett 

hälsomått på arbetsplatsen. De menar att det finns många andra faktorer som påverkar 

detta. Det behöver inte enbart bero på hur arbetsplatsen är organiserad, orsakerna kan 

vara personliga det vill säga ålder, kön, levnadsvanor och sociala omständigheter 

utanför arbetet. I en studie av Kristensen (1991) delas orsaker till sjukfrånvaro in i fem 

klasser. Den första klassen inrymmer medborgerliga förhållanden som 

socialförsäkringar och konjunktursvängningar. Den andra klassen handlar om 

förhållanden som karakteriserar en viss arbetsplats eller organisation, beroende på 

storlek, typ av verksamhet och dess personalpolitik. Den tredje klassen avser 

individernas arbetsmiljö, fysikaliska och kemiska faktorer, lönesystem och monotoni i 

arbetet. Den fjärde klassen avser sociala förhållanden som civilstånd, sociala nätverk 

och pendlingsavstånd till arbete. Den femte handlar om personliga faktorer som kön, 

ålder, rökvanor och vilken personlighetstyp individen tillhör. Enligt Günzel och 
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Zanderin, (2012) är rehabiliteringens är viktigt ur ett individ-arbetsplats-

samhällsperspektiv. För anställda är kamratskapet och arbetsuppgifterna betydelsefullt 

och lärorikt för individerna. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att bedriva ett 

rehabiliteringarbete med hänsyn till den svenska välfärden och landets ekonomi. Det är 

viktigt att rehabiliteringsinsatserna kan återkopplas till det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet för att på så vis motivera värdet med rehabilitering utifrån 

arbetsplatsperspektivet (a.a.). Om arbetsgivaren inte arbetar med rehabiliteringsinsatser 

frångår de kunskaper och utvecklingsmöjligheter. Det finns många rehabiliteringsfall 

som beror på arbetsmiljöfaktorer och en långsiktig lösning är ett ambitiöst 

rehabiliteringsarbete som utgör grunden för ett förebyggande arbetsmiljöarbete (a.a.). I 

SOU (2009:47) framgår hur viktigt det är att arbetsgivaren förstår betydelsen av att 

investera resurser för en bättre arbetsmiljö och att genomföra hälsofrämjande insatser 

för de anställda som lönar sig i längden. 

 

Den undersökta kommunen  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2013) beskriver att en kommun styrs av 

folkvalda politiker, s.k. förtroendevalda. Chefsledet kan se olika ut inom olika 

kommuner och förvaltningar. I den kommun studien vi undersökt är det vanligt att ledet 

ser ut på följande sätt;  

 

I bilaga 1 finns tre diagram som visar den undersökta kommunens sjukfrånvaro. 

Statistiken visar att den totala sjukfrånvaron i kommunen har ökat sedan år 2010. Det 
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redovisas även statistik på de två förvaltningar som studien undersökt, där 

långtidssjukfrånvaron och den totala sjukfrånvaron ökat sedan januari 2013-februari 

2014.  

1.4 Problemformulering 

Sjukfrånvaron stiger inom den offentliga sektorn och en del förvaltningar har höga 

sjukskrivningssiffror. I Sverige är det lagstadgat att arbetsgivaren har ett 

rehabiliteringsansvar och därför satsar många arbetsgivare på att ge cheferna utbildning 

i grundläggande kunskaper om rehabilitering.  Det är av stor betydelse ur ett individ, - 

organisations, - och samhällsperspektiv att arbeta med att sänka korttidssjukfrånvaron 

för att i största möjliga mån förebygga långtidssjukrivningar, kostsamma 

rehabiliteringsåtgärder och minska individers lidande.  Men för att cheferna ska ha 

möjlighet att bedriva ett hälsoinriktat ledarskap måste förutsättningar för detta finnas. 

Därför är det väsentligt att undersöka hur första linjens chefer i en kommun på 

organisatorisk nivå hanterar sjukfrånvaro. 

1.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur första linjens chefer på två förvaltningar i 

en kommun i mellansverige hanterar sjukfrånvaro.     

 

Undersökningen har två frågeställningar. Den avser att: 

o Undersöka vilka förutsättningar det finns för första linjens chefer att arbeta med 

att förebygga sjukfrånvaron? 

o Undersöka hur första linjens chefer arbetar för att sänka korttidssjukfrånvaron? 

 

1.6 Avgränsningar 

Denna studie undersöker förutsättningar för första linjens chefer att hantera sjukfrånvaro 

på organisatorisk nivå. Det innebär att studien inte behandlar olika ledarskapsstilar, 

ledarskapet kopplat till de anställdas hälsa eller personliga egenskaper.  Studien är 

inriktad på arbetsinriktad rehabilitering och studerar därför inte något annat slag av 

rehabilitering.   
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2 Metod  
I detta kapitel redovisas vilka metoder som använts i studien. I studien har en 

tvärsnittsdesign som bygger på kvalitativa intervjuer och fokusgrupper använts 

(Bryman, 2011). Studien har en kvalitativ ansats med ett induktivt angreppssätt, vilket 

betyder att författarna har studerat verkligheten för skapa ett resultat och därefter kunna 

dra slutsatser utifrån det insamlade materialet (a.a.) Undersökningen har genomförts 

med hjälp två ostrukturerade fokusgruppssamtal. 

2.1 Datainsamling 

Olika metoder har använts till denna studie och inför undersökningen studerades 

litteratur inom ledarskap, korttidssjukfrånvaro, rehabilitering, organisation och hälsa. 

Sökandet efter artiklar har skett i databaser som SweMed och PubMed med hjälp av 

följande sökord: rehabilitering, offentlig sektor, ledarskap, sjukfrånvaro, organisation, 

hälsa och arbetsmiljö. Manuell sökning har sedan använts för att hitta artiklar inom 

studiens område. Det betyder att författarna har läst artiklar och referenslistor, för att 

finna relevant litteratur för studiens syfte. Eftersom författarna hade några generella 

frågeställningar som de ville finna svar på genom att studera verkligenheten var det 

mest lämpligt att använda en kvalitativ forskningsansats. Dessa frågeställningar kunde 

endast besvaras med hjälp av respondenternas kunskap och deras subjektiva 

uppfattningar, där deras perspektiv var intressant för studien frågeställningar.  Studiens 

frågebatteri bestod av många ”hur”- och ”varför”- frågor vilket är vanligt vid kvalitativa 

undersökningar (Backman, 2008).  För att undvika missförstånd och tolkningsfel av 

frågor sågs det som en fördel att använda en metod som bygger på personliga träffar 

mellan respondenter och författare som genomfördes i lokaler som är bekanta för 

cheferna.  

Ett ostrukturerat fokusgruppsamtal beskrivs enligt Ahrne och Svensson (2011) som ett 

samtalstillfälle med en sammansatt grupp av människor som får möjlighet att diskutera 

olika aspekter av ett gemensamt ämne eller tema. Wibeck (2010) beskriver ett 

ostrukturerat samtal som att moderatorn intar en passiv roll, där informanternas egna 

diskussioner är av stort intresse eftersom det är gruppkonstellationen som ger erfarenhet 

och har kännedom om studieobjektet. På så vis undviker moderatorerna att styra 

samtalet efter sitt eget intresse.  Innan intervjuerna genomfördes studerades checklistan 
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”förberedelser inför en fokusgrupp” som Bryman (2011) rekommenderar. En mp3-

spelare som diktafon och en mobiltelefon användes vid intervjutillfällena för att få 

intervjuerna inspelade. Valet av fokusgruppssamtal som insamlingsmetod grundades på 

en förhoppning om att undersökningen skulle ge svar i ett bredare spektra om hur 

organisationen hanterar korttidssjukfrånvaron.  

2.2 Urval 

Till denna undersökning tillfrågades första linjens chefer på två olika förvaltningar i en 

kommun i mellansverige om att delta i studien. Urvalet av population blev ett så kallat 

snöbollsurval (Bryman, 2011). Det innebar att författarna till en början kontaktade ett 

mindre antal personer som var relevanta för undersökningens syfte. De personer som 

kontaktades arbetar som affärsområdeschefer som i sin tur kontaktade respondenterna. 

De två förvaltningar som valts ut som studieobjekt skiljer sig åt när det gäller 

korttidssjukfrånvaron. En förvaltning hade hög korttidssjukfrånvaro och en förvaltning 

med en lägre sådan och som det senaste året arbetat med att sänka sin 

korttidssjukfrånvaro. Valet av förvaltningar bestämdes med hjälp av företagssköterskan 

på Kommunhälsan. Urvalet kändes relevant då det var skillnad på vilka satsningar 

förvaltningarna gjort för att hantera korttidssjukfrånvaron.  Det kändes även då rimligt 

att välja första linjens chefer eftersom de har den närmaste kontakten med 

medarbetarna. De anställda cheferna som deltog i undersökningen skulle ha minst ett års 

erfarenhet av sin anställning. I studien tillfrågades totalt fjorton första linjens chefer om 

att delta i studien, men fyra avböjde på grund av andra inplanerade aktiviteter. 

Fokusgruppssamtalen genomfördes med två grupper som bestod av fem respondenter i 

vardera, det vill säga totalt tio respondenter.  

2.3 Procedur  

Till en början konstruerades ett informationsbrev till studiens respondenter, se bilaga 2. 

Med inspiration från Krueger och Casey (2009) utarbetades en samtalsguide som 

bygger på egna formulerade frågor, se bilaga 3. För att få fram kontaktuppgifter till 

respondenter kontaktades en företagssköterska på Kommunhälsan. Författarna träffade 

sköterskan för att hon skulle få en inblick i undersökningen och vad den syftade till. 

Företagssköterskan/arbetsmiljökonsulenten överlämnade vid denna träff 

kontaktuppgifter till de affärsområdeschefer som ansvarar för första linjens chefer. 
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Ytterligare ett möte med Kommunhälsans chef avtalades, för att få ta del av kommunens 

sjukskrivningsstatistik. I början av april 2014 kontaktades sex affärsområdeschefer på 

den ena förvaltningen via telefonsamtal med en fråga om att välja ut två första linjens 

chefer från tre olika områden. Varje affärsområdeschef tog själv på sig ansvaret att 

tillfråga sina första linjers chefer om att delta i studien: Ett informationsbrev sändes till 

affärsområdescheferna som i sin tur mejlade första linjens chefer som sedan återsände 

mejlen till författarna av studien. Samma dag tog författarna kontakt med en 

affärsområdeschef på den andra förvaltningen som sedan skötte kontakten med sina 

chefer. Författarna fick namnen på dem första linjens chefer som skulle delta samma 

vecka som fokusgruppssamtalet skulle äga rum. Vid tre tillfällen skickades påminnelser 

ut, den första efter sju dagar, den andra efter tio dagar och den sista efter elva dagar. 

Påminnelser skickades endast till de deltagare som inte återsänt sin svarsblankett.  

Författarna hade ett möte med chefen på Kommunhälsan där uppgifter om sekretess 

signerades. Där kom de överens om att kommunen och förvaltningarna skulle 

avidentifieras i rapporten och ytterligare litteraturtips delgavs som var intressant för 

studien. I samråd med handledaren gjordes mindre korrigeringar av samtalsguiden och 

eftersom samtalsguiden var oprövad testades frågorna i en pilotintervju som ägde rum i 

en annan kommun. En personalkonsulent kontaktades om att delta i 

pilotundersökningen och tillsammans med personalkonsulenten deltog ytterligare tre 

personer vid detta samtalstillfälle. Efter denna utvärdering togs beslutet om att inte ta 

bort någon fråga, men däremot att förtydliga två frågor. En tydligare introduktion 

arbetades fram inför inledningen av fokusgruppsamtalen, med information om vilka 

författarna är, motiv om varför området för undersökningen var intressant och en 

tydligare presentation av Fjell (2007). De båda fokusgruppsamtalen genomfördes under 

vecka 16 med ljudupptagning vid båda samtalstillfällena och därefter påbörjades 

transkriberingen av det insamlade materialet. Efter att ha läst båda intervjuerna 

upprepade gånger kunde analysen påbörjas med hjälp av Microsoft Word och Microsoft 

Excel. Analyserna gjorde författarna enskilt till en början för att sedan diskutera 

analyserna tillsammans och sedan diskuterades analyserna med handledaren. Författarna 

träffades åter för att tillsammans gå igenom vad som framkommit i samtalen för att 

skapa gemensamma kategorier, vilka sedan diskuterades tillsammans med handledaren 

under vecka 20.  
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2.4 Bearbetning av materialet  

Efter genomförandet av de två intervjuerna har dessa transkriberats i exakt form i 

dataprogrammet Microsoft Word. Vid kondensering av det insamlade materialet har vi i 

undersökningen använt oss av Microsoft Excel och Microsoft Word för att få en 

överskådlig bild av texten och för att underlätta både framtagning av underkategorier 

och kategorier.   

2.5 Analys och tolkning  

I studien har en kvalitativ innehållsanalys använts vilket är ett angreppssätt inom 

kvalitativ forskning vid analys av dokument och texter (Bryman, 2011). Enligt 

Lundman och Graneheim (2012) är kvalitativ innehållsanalys en vanlig analysmetod 

inom beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap. Analysen påbörjades 

med att författarna läst den framarbetade texten upprepade gånger.  

Med hjälp av Lundman och Graneheim (2012) blev nästa steg i analysprocessen att 

sortera ut meningsenheter, som utgörs av meningsbärande delar av texten, dessa bildas 

av ord, meningar och stycken av insamlat material som hör ihop med innehållet och 

sammanhanget (a.a). Under denna process kondenserades meningsenheterna vilket 

innebär att ord i texten sållades bort för att plocka fram det mest väsentliga i texten. 

Sedan abstraherades de kondenserade texterna vilket innebar att koder skapades. 

Analysen skedde på en manifest nivå, vilket innebar att resultatet lästes utan vidare 

tolkning. I det tredje steget i analysprocessen skapades underkategorier det vill säga ett 

underliggande budskap för att slutligen kunna arbeta fram kategorier. Kategorierna 

presenteras i sammanfattad form i resultatet (a.a). I samråd med handledaren 

diskuterades tre teman fram efter en sortering av de framtagna kategorierna. Temana 

blev möjligheter, begränsningar och konkreta metoder. Ett exempel på analysprocessen 

finns i tabell 1. 
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Tabell 1.  

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 

enhet 
Kod Underkategori Kategori 

Man ser det direkt 

för det speglas i alla 

vad hände idag och 

att man tar itu på en 

gång och att man inte 

försöker tänka att det 

här kommer de att 

fixa själva för i regel 

så blir det inte så det 

blir bara värre. 

 

Ta itu med problem 

på en gång och inte 

tänka att det ordnar 

sig för i regel gör 

det inte det. 

Hjälpa personalen 

att lösa problem i 

arbetsgruppen 

omgående 

Chefen hjälper till 

vid konflikter 
Dialog 

Vissa är mer 

drabbade, här 

sorteras bort när man 

får dom här av fem. 

Sedan har man några 

fall som blir tio 

gånger, men när man 

har en diagnos då är 

det svårt, för det 

finns liksom 

ingenting att göra åt 

den här sjukdomen 

Men när man har en 

diagnos då är det 

svårt, för det finns 

liksom ingenting att 

göra åt den här 

sjukdomen 

Har en 

sjukdomsdiagnos 

Orsak till 

sjukfrånvaro 
Söker svar på 

sjukfrånvaro  

 

2.6 Förförståelse 

Författarna har via utbildningens kurser och praktiktid samlat erfarenheter från två 

kommunala verksamheter där de båda kom i kontakt med dessa ämnen. Denna tid gav 

erfarenheter som visade att chefer hade många arbetsuppgifter, såväl praktiska som 

administrativa, och deras arbetsmiljö ansågs vara stressig. Författarna har erfarenhet av 

att chef- och ledarskap har betydelse för de anställdas trivsel och arbetsmotivation där 

kommunikation mellan chefer och de anställda är viktigt. Men för att chefen ska ha 

möjlighet att utöva ett gott ledarskap måste det också finnas handlingsutrymme. Det 

finns kunskap om att den psykosociala arbetsmiljön kan vara svårare än den fysiska 

arbetsmiljön för både chefer och dess anställda att arbeta med, den förstnämnda 

arbetsmiljön utgörs av en rad psykosociala faktorer som inte alltid syns. Den handlar till 

stor del om hur anställda socialt samspelar med varandra, hur konflikter och mobbing 

på arbetsplatser kan uppstå. Sjukfrånvaron kan bero på flera olika orsaker som inte alltid 

behöver vara arbetsrelaterade eller att något tillfälligt insjuknade föreligger. Det behöver 

även poängteras att vissa förvaltningar kanske har sådana anställningar som gör att de 

vid minsta känning av exempelvis olika flunsor eller förkylningar måste stanna hemma 
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för att undvika smittspridning inom verksamheter med många anställda som exempel 

vård-och omsorgsförvaltningar. Sjuknärvaron är ett mått som inte registreras på 

arbetsplatser och därför vet ingen om full arbetsförmåga finns på arbetsplatser, där vissa 

förvaltningar har sådana anställningar som gör att de kanske kan arbeta trots flunsor och 

förkylningar eller att de kan utföra sina arbetssysslor via datorn hemifrån. Författarna 

lade stor vikt på om att försöka hålla sin förförståelse neutral under C-uppsatsskrivandet 

men i synnerhet i analysen av resultatet.  

2.7 Etiska överväganden 

Författarna följde de fyra etiska principerna som gäller vid svensk forskning som finns 

beskrivet i Bryman (2011). Den första principen var Informationskravet, vilket 

innebar att syftet med undersökningen framgick i informationsbrevet, och att deras 

deltagande var frivilligt och de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att ange 

något skäl. Samtyckeskravet innebar att första linjens chefer själva fick bestämma om 

de ska delta i studien. Med hänsyn till Konfidentialitetskravet har personliga uppgifter 

och material för de personer som ingått i undersökningen förvarats på ett sätt så inga 

utomstående haft tillgång till dessa uppgifter. De personuppgifter som har varit 

betydelsefulla för studien har efter examinationen förstörts. Nyttjandekravet beskriver 

att de personliga uppgifterna som rör undersökningsdeltagarna endast kommer att 

användas i studiesyfte, och att resultatet endast kommer att användas inom ramen för 

denna C-uppsats. 

Av etiska skäl innehöll inte studiens samtalsguide frågor av känslig karaktär vilket 

således innebar frågor om hur cheferna var som ledare, eller hur de upplevde sitt 

ledarskap. Det fanns heller ingen avsikt att prata om deras egna personligheter, upplevd 

hälsa eller om enskilda anställda. För att detta skulle undvikas klargjorde moderatorn 

regler innan samtalen påbörjades. Författarna väljer även att avidentifiera vilka 

förvaltningar som har blivit undersökta, och för att skydda deltagarna väljer vi även att 

korrigera eventuella språkförbistringar orsakat av dialektala skillnader för att de inte ska 

kunna identifieras.  
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3. Resultat 
Nedan följer en sammanställning på de båda fokusgruppsamtalen. Sammanlagt tio 

första linjens chefer deltog. De hade ansvar för mellan 10 och 45 anställda vardera, fyra 

av dem hade 20-30 anställda och fyra mellan 31-40 anställda. Kommunhälsan är 

kommunens egen företagshälsovård och rehabiliteringsenheten är också en funktion 

som kommunen har som resurs vid rehabilitering. Som öppningsfråga vid de båda 

fokusgruppsamtalen presenterades en delstudie i Ylva Fjells doktorsavhandling (2007)  

”om vad chefer gör i medeltal i offentlig sektor”.  Cheferna fick möjlighet att göra egna 

uppskattningar om hur de fördelar sin arbetstid på de olika sysslorna.  

Analysen ledde till att följande teman kom fram nämligen Möjligheter och Begräsningar 

för första frågeställningen. För andra frågeställningen blev temat Konkreta metoder för 

att sänka korttidssjukfrånvaro. 

För kategorier och underkategorier under de olika temana se tabell 2.  

Tabell 2.  

Underkategorier  Kategorier  Tema  

Hälsoinspiratörer   

 

       Förebygga ohälsa 

         

 

 

 

 

Möjligheter 

Pratar arbetsmiljö  

Ergonomicoacher  

Friskvård  

Kommunhälsan kallar till 

möte 

 

 

       Stödjande resurser 
Kommunhälsan, 

rehabiliteringsenheten, 

personalchef 

Meddelande från systemet 

Adato 

För lite tid med 

medarbetarna 

 

 

Resursbrist 

         

 

          

 

            

          

Begränsningar 

Saknar utrymme för spontana 

möten 

Brist på pengar begränsar 

hälsofrämjande arbete 

Mål men saknar 

handlingsplan 

 

Brist i organisationen 

 
Saknar policys för 

korttidssjukfrånvaro  
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Kontakta personal som är 

sjuk. 

         

Kommunikation 

 

 

 

 

 

Konkreta metoder för att 

sänka korttidsjukfrånvaro 

Chefen arbetar med trivsel i 

personalgrupperna 

 

 

 

Dialog 

 

 

Chefen hjälper till vid 

konflikter 

Chefen erbjuder sin hjälp vid 

privata problem 

Chefer uppmuntrar de 

anställda att använda 

hjälpmedel 

Erbjuder samtal med kurator  

Kommunhälsan erbjuder 

utbildningar 

        

Hälsoutbildningar 

 

2.8 Tema möjligheter 

 

Förebyggande arbete av ohälsa på arbetsplatserna 

Samtliga chefer berättade att de en gång i månaden besöker sina arbetsplatser för att ha 

möte med sina anställda. Arbetsmiljö sker kontinuerligt i verksamheterna och på 

arbetsplatsträffarna diskuteras arbetsmiljö. Cheferna upprättar tillsammans med sina 

medarbetare handlingsplaner. De menar också att arbetsmiljö är allting, som att personal 

ska trivas, må bra, känna glädje och att de anställda som grupp fungerar tillsammans. 

”Jag tänker att arbetsmiljö det är ju allting. Det är inte bara hjälpmedel utan det är 

helheten” 

 

En arbetsplats gjorde en arbetsmiljökartläggning där de fann problemområden som 

bland annat var stress och ergonomi. Det resulterade i att medarbetarna går på både 

ergonomiutbildning och stresshanteringskurs hos Kommunhälsan. 

”Vi fick ett tips av att gör en arbetsplatskartläggning av vissa problem på arbetsplatsen 

och då resulterade det i det här” 

 

För att förebygga ohälsa har alla medarbetare friskvårdskort, för att de ska kunna 

motionera. 
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Stödjande resurser för chefer vid hantering av kortidssjukfrånvaro 

Adato är ett verktyg som alla chefer har att tillgå vid dokumentation av sjukfrånvaro, 

som skickar meddelanden till chefen då en anställd har haft fler än fem frånvarotillfällen 

under en tolvmånadersperiod. Cheferna beskriver att de har många anställda och med 

hjälp av Adato får cheferna påminnelser om vilka anställda som återkommande är sjuka. 

Det anses vara ett bra stöd och ett effektivt sätt för att få uppsikt över sjukfrånvaron.  

”Annars skulle man inta ha den kollen på sjukfrånvaron” 

 

Cheferna ser det som en möjlighet att kontakta den anställde via telefon för att få reda 

på orsak till frånvaro. Cheferna tycker det är viktigt att visa omtanke, och för att 

kommer med tips och idéer. Som chef behöver man inte bevilja en ansökan om 

sjukledighet, men cheferna i denna studie har aldrig gjort det.  

 

Sedan första-dags-intyget infördes i kommunen har sjukfrånvaron enligt cheferna 

minskat. Om det är samma anställda som återkommande insjuknar kan den anställde 

och chefen tillsammans med Kommunhälsan kalla till ett möte för att försöka finna 

grundproblematiken. Cheferna kan begära första-dags-intyg på de som har 

korttidssjukfrånvaro, det sker via Kommunhälsan. Detta har lett till att 

korttidssjukfrånvaron har minskat.  

”Avtal om första dags intyg och det görs också via Kommunhälsan… Sjukfrånvaron har 

minskat på de som har ett första-dags-intyg.” 

 

 I chefernas arbete med arbetsmiljö- och rehabilitering har de expertis att ta hjälp av om 

det behövs. Det är Kommunhälsan, rehabiliteringsenheten och personalchefen som har 

övergripande kunskap om lagar och förordningar.  

 ”Vi har ju ganska många runtomkring oss som kan vara behjälplig”  

 

Kommunhälsan är en stödfunktion om cheferna vill ha råd och stöd om hur de ska 

hantera en medarbetares frånvaro.  Kommunhälsan erbjuder ergonomiutbildningar som 

medarbetarna får gå på. Vid vissa tillfällen kommer det ut en ergonomicoach från 

Kommunhälsan som kan se över ergonomin. 
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”Jag har haft stöda av kommunhälsan… det kommit ut en ergonomicoach på ett APT 

för att titta och se över vad vi kan göra för någonting.” 

 

Det flesta arbetsplatser har en egen ergonomicoach, det innebär att en medarbetare har 

extra kunskap om ergonomi. Cheferna berättar att det finns en rörelseinspiratör på 

arbetsplatsen som är engagerad och drivande för att alla ska delta i gympa som är en 

aktivitet som görs på arbetsplatsen. Det är av stor betydelse att det är en engagerad för 

att detta ska bli av.  

”Vi har en grupp som gör gympan varje dag, men det finns en person som drar det 

dagligen…finns det ingen som tar ansvar då blir det ingenting.” 

 

En sjukgymnast från Kommunhälsan besöker även arbetsplatsen vartannat år för att 

prata med medarbetarna om ergonomi och ställer frågor om det fungerar bra eller inte, 

vilket cheferna är nöjda med.    

2.9 Tema begränsningar 

 

Resursbrist hos cheferna 

Enligt cheferna är det mycket som ska dokumenteras i Adato, och det är inte alla chefer 

som känner sig motiverade att göra det eftersom programmet innehåller många olika 

finesser och olika steg. Det leder till att vissa av dem inte för anteckningar direkt i 

Adato utan istället planerar att göra det vid ett senare tillfälle. Det finns tre olika system 

som cheferna använder och några chefer menade att tiden att arbeta med dessa system 

inte finns. De skulle vara mer inne i systemen och göra anteckningar. 

”Det skulle vara lättare om jag endast såg de saker i programmet som jag ska vara inne 

i.” 

”Det är för många system.” 

Båda grupperna anser att det är för mycket administrativt i deras arbetsuppgifter vilket 

leder till att de får för lite tid med sina medarbetare. 

”Det finns en önskan om mer tid med de anställda.” 
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Det finns en önskan att göra mer för de friska grupperna, de anställda som alltid är på 

arbetet men resurserna räcker inte till. Det skulle i sådana fall krävas satsningar från 

dem, men cheferna påstår själva att de är lite dåliga på det eftersom det inte finns några 

resurser för det.       ”Det kostar pengar.” 

 

De medger även att de i större utsträckning skulle kunna nyttja utbildningar som 

Kommunhälsan erbjuder. 

”Vi gör det när det verkligen krävs fast man kanske skulle kunna göra det tidigare 

 

Cheferna upplever att det inte finns tid att fundera över korttidssjukfrånvaron för det är 

så mycket administrativt arbete. Det finns saker i vardagen som de måste arbeta med. 

Cheferna sätter inte av någon tid utan lägger det åt sidan och tänker att de ska ta det 

sedan.   

”Vi måste sätta av möte för att jobba med korttidsfrånvaro där vi har ett tydligt 

mål.” 

”När personen varit borta fem gånger från – till och med då blir du påmind, då 

kanske du mer gör det fast du även inte har tid.” 

Brist i organisationen 

De visade sig att cheferna inte har några uppföljningar på policys vid 

korttidssjukfrånvaro. Vad kommunen har för uppsatta mål med korttidssjukfrånvaron 

känner den ena gruppen inte till men den andra gruppen gör det. Däremot finns ingen 

handlingsplan på hur dessa mål ska uppfyllas. 

 

Söker svar på sjukfrånvaro  

Det är ibland svårt för cheferna att nå kärnan i problemet om varför vissa av deras 

anställda återkommande är sjuka. Sedan kan en frånvaro börja med en orsak för att 

därefter fortsätta med en annan diagnos och det blir upprepad korttidssjukfrånvaro.  

”Det är svårt att fånga och göra någonting.” 

 

I vissa avseenden menar en av respondenterna att det är lättare för vissa anställda att 

vara hemma då det är en tuffare tillvaro och att de känner efter lite mer. Ibland kanske 

den anställda kan ta en Alvedon och gå till arbetet men, 
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”Det saknas kanske lite extra uppmuntran och motivation” 

 

När det går magsjuka eller olika flunsor menar vissa chefer att de nästan kan känna på 

sig vilka som kommer att ringa.             ”Det är precis som man passar på.” 

 

Många av cheferna har inte den dagliga kontakten med sina medarbetare vilket gör det 

svårt för dem att se signaler i tid när personen inte mår bra. Vidare konstaterades att det 

finns vissa anställda som har kända sjukdomar och det är svårt att påverka. Det finns 

anställda som kan komma upp i tio korttidssjukfrånvarotillfällen men som har en 

diagnos.  

”En anställd som har migrän och då kan det bli mer än fem tillfällen per år” 

 

Det kan finnas många orsaker till en sjukfrånvaro och den anställde måste kunna berätta 

för chefen vad som tynger för att de ska kunna hjälpa till. Ålder kan vara en faktor som 

gör att den anställde har hög korttidssjukfrånvaro.  

”Här är man som chef ganska maktlös, vad ska man göra?” 

 

Friskvård är något som kommunen erbjuder sina anställda för att de ska kunna träna.  

Många anställda visar ett intresse när cheferna uppmuntrar till att det ska teckna ett 

träningskort men i slutändan är det inte många som nyttjar kortet.   

”De har också ett eget ansvar.” 

 

Cheferna anser att det alltid är för få anställda i arbetsgrupperna och därför funderar 

många av cheferna på vad problemet är, och det blir påfrestande för de som blir kvar i 

arbetsgrupperna när det alltid är någon borta.  En hög personalomsättning med många 

vikarier är något som de inte finner som något positivt.   

”Olyckligt för både anställda och oss chefer med många nya vikarier.” 

 

Det har de senaste åren skett nedskärningar av personal. Anställda som inte klarar av att 

jobba etthundra procent och som inte orkar prestera, de syns mycket mer och därför 

finns det spekulationer om att sjukfrånvaron ökar. En del chefer blir inte förvånade över 
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att korttidssjukfrånvaron stiger då organisationerna de senaste 15-20 åren har blivit mer 

slimmade och det har även blivit färre arbetsledare. 

”Arbetsbelastningen är högre nu jämfört med tidigare.” 

 

Om en anställd är hemma på grund av privata problem upplever cheferna en maktlöshet 

för de når inte det rätta problemet, men det är ofta samma personer som har hög 

sjukfrånvaro.  

Det ses som en möjlighet för cheferna att kunna ta hjälp av expertis och skicka sina 

anställda på kurser som Kommunhälsan erbjuder. Men ibland ger inte de olika 

insatserna något resultat, det blir bra för stunden men efter ett år är det samma visa igen.  

Några chefer ställer sig frågande till vad det ska göra då det återkommande har gjort 

sina rehabiliteringsutredningar men det leder inte till någon förbättring hos de anställda.                                

”Det är en frustration ibland. ” 

 

Bristande samverkan  

Ibland kan det ta lång tid för att söka en person och få en återkoppling från exempelvis 

Kommunhälsan när cheferna vill ha ett första-dags-intyg för en anställd.  De kan också 

ta lång tid att få tag på rätt person på Försäkringskassan. Även ett läkarintyg kan göra 

att en korttidssjukfrånvaro blir en långtidssjukskrivning och det ställer till det både för 

den anställde och för cheferna.                      

”Det är inte bara vårt fel” 

2.10 Tema konkreta metoder för att sänka korttidssjukfrånvaron 

 

Dialog, kommunikation och hälsoutbildningar 

Kommunens riktlinje vid upprepad korttidssjukfrånvaro hos de anställda är att chefen 

tar kontakt vid fler än fem tillfällen/år. Rutinen som följer när chefen fått meddelande 

från Adato är att de tar kontakt med medarbetaren för boka in ett möte där de ska ta reda 

på orsaken till frånvaron. Detta kan även göras om chefen upptäcker uppenbara 

beteendeförändringar. Cheferna har då som rutin att de ska fylla i ”Handlingsplan vid 

upprepad korttidsfrånvaro”. Det är ett dokument som är gemensamt för kommunen. 
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Chefen och medarbetaren sitter tillsammans och fyller i blanketten som ska besvara, - 

orsaker till frånvaron, -idéer om hur närvaron kan ökas, - hur de ska gå tillväga, - om en 

annan stödfunktion krävs och även tidpunkt för uppföljning. Den ena gruppen skickar 

handlingsplanen till Kommunhälsan om behovet finns. En sjuksköterska från 

Kommunhälsan tar kontakt med medarbetaren för ett första möte för att sedan träffas 

tillsammans med ansvarig chef.  

 

Ibland gör cheferna egna kartläggningar i arbetsgruppen, för att sedan ta kontakt med 

Kommunhälsan för att få råd och stöd om hur de ska gå vidare i sitt arbete. När en 

medarbetare har varit borta brukar cheferna ha samtal med personen för att undersöka 

orsakerna till frånvaron, och sedan komma med tips och idéer om hur sjukfrånvaron kan 

minskas.  

”Man försöker vända ut och in på sig för att få fram vad man göra för att minska att du 

inte ska vara borta så mycket, det tycker jag.” 

 

De uppmuntrar även de anställda som kommit tillbaka efter sjukdom genom att samtala 

med personen på en arbetsplatsträff.  

”På ett APT och prata med de och säger vad kul att du är tillbaka och piggare” 

 

För att förebygga ohälsa på arbetsplatsen försöker cheferna påminna medarbetarna om 

friskvård. Cheferna påminner aktivt om hur viktigt det är att använda de hjälpmedel 

som finns, särskilt vid tungt arbete. Kommunhälsan har något som kallas för fys- och 

rygg-gympa i syfte att skapa hälsa på arbetsplatsen. Medarbetarna har även 

”pinngympa” på arbetsplatserna som är en aktivitet som tar cirka tio minuter. Några 

medarbetare hade genomfört dessa aktiviteter och förbättrade deras hälsa. Cheferna 

uttrycker att de brister i uppföljningar, vilket innebär att de inte vet hur medarbetarna 

mår idag.  

 

Cheferna i den ena gruppen försöker kontinuerligt att arbeta med trivsel i 

arbetsgrupperna. De frågar medarbetarna hur de trivs på arbetet till exempel. Om det är 

bra relationer i gruppen finns det en teori om att frånvaron minskar. Det är viktigt att ha 

koll på stämningen i gruppen. De menar att det psykiska måendet hos personalen 
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speglas i gruppen. Om de märker att någon mår dåligt har de samtal med medarbetaren 

och frågar hur de har det privat och i familjen, de erbjuder hjälp genom att till exempel 

fråga om de vill ha kontakt med en kurator på vårdcentralen.        

”Man är uppmärksam på att det är bra stämning i arbetsgruppen, att det flyter på och 

att det inte är osämja.” 

 

Cheferna tycker det är viktigt att vara behjälpliga vid konflikthantering. Att de ska 

fungera som ett stöd för personalgruppen, och inte lämna medarbetarna att lösa 

konflikterna själva då det kan leda till att det blir värre. De följer upp föregående 

arbetsplatsträffs protokoll vid nästa möte för att se om det skett en förändring sedan 

dess, eller om saker har blivit utförda på det sätt som är bestämt.  

I vissa avseenden skildes sig gruppens svar åt som redovisas nedan.  

 En chef nämnde att det inte är korttidssjukfrånvaro som är det största problemet 

utan det är den längre sjukfrånvaron som är jobbig. 

 Ena fokusgruppen kunde se frånvaromönster i sina arbetsgrupper, medan den 

andra fokusgruppen inte kunde göra det. 

 En av fokusgrupperna upplevde Adato som ett svårt program. 

 Den ena gruppen har en rutin att skicka blanketten om upprepad 

korttidssjukfrånvaro till Kommunhälsan. 

 

 

 

 

3 Diskussion 
I studien har förutsättningarna för första linjens chefer att hantera sjukfrånvaro 

undersökts och även hur cheferna arbetar med att sänka korttidssjukfrånvaron. De har 

ett dokumentationsprogram Adato som visar sig vara ett effektivt och viktigt verktyg i 

chefernas arbete med rehabilitering. Undersökningen visar att cheferna även har ett gott 

stöd från organisationen i sitt arbete med arbetsmiljö och rehabiliterande arbete. 

Kommunhälsan och rehabiliteringsenheten har ett brett utbud av olika utbildningar och 
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kurser. Cheferna berättade däremot att i brist på resurser så som ekonomi och tid 

utnyttjas inte alltid dessa stödresurser.  Samtliga deltagare i denna studie hade överlag 

samma synpunkter och åsikter om korttidssjukfrånvaron. Cheferna får erfarenhet om 

både arbetsmiljö- och rehabiliterande arbete och hur viktigt det arbetet är för deras 

verksamheter och anställda. Resultatet tyder på en frustration hos många chefer, då de 

önskar att de kunde göra mer för sina medarbetare som är mycket viktiga för 

verksamheten, men orsaker till frånvaro och tidsbrist medför många gånger att det är 

svårt att genomför dessa goda intentioner.  

3.1 Tema möjligheter  

De framgår klart och tydligt i undersökningen att arbetsmiljö är något som cheferna 

tillsammans med sina anställda arbetar kontinuerligt med i verksamheterna. En gång i 

månaden har alla verksamheter en arbetsplatsträff för att bland annat diskutera 

arbetsmiljö som också är en punkt på dagordningen. Samtliga chefer medger också att 

detta är ett viktigt område att arbeta med för att de anställda ska trivas och må bra. 

Författarna ser det som en möjlighet att de anställda minst en gång i månaden får träffa 

sin chef, för att kunna diskutera olika problem som kan uppstå arbetsplatsen och om 

åtgärder måste vidtas. Det framgår att den psykosociala arbetsmiljön inte är lika 

lätthanterlig som den fysiska arbetsmiljön vilket visas av Winroth och Rydkvist (2008). 

Cheferna gjorde uttalanden om frustration över orsaker cheferna inte kan påverka såväl 

som organisationsförändringar och individfaktorer som kan tänkas bidra till frånvaro. 

Dokumentationsprogrammet Adato har cheferna olika synpunkter om, författarna fick 

uppfattning om att det är ett svårhanterligt program. Chefernas förlagda arbetstid 

innehåller många andra arbetssysslor, vilket gör att de inte har tid att lära sig alla steg i 

programmet. Samtidigt är programmet ett effektivt sätt för cheferna att bli medveten om 

hur många frånvarotillfällen deras anställda har.   

Sedan första-dags-intyg infördes i Kommunen har sjukfrånvaron sjunkit enligt 

Cheferna, vad det kan tänkas bero finns inget direkt svar på. Ena gruppen kunde se 

frånvaromönster medan den andra gruppen inte kunde göra det, den gruppen som inte 

fann synliga frånvaromönster var också de grupper chefer som hade anställda med 

kända sjukdomar. I den grupp där synliga frånvaromönster fanns fördes en dialog 

mellan chef och anställd för att finna orsak till frånvaron, med det upplevdes som svårt 
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att finna rätta svaret. Första-dags-intyg verkar vara en effektiv metod för de 

förvaltningar studien har undersökt, men kan de anställda uppleva sig misstrodda? Det 

är svårt att få svar på då det är så subjektivt vad individer upplever.  

Författarna känner till att chefen är en friskfaktor på arbetsplatserna vilket bekräftas av 

Ljusenius och Rydqvist (2004) där kommunikation är av betydelse för att både chef och 

anställd ska kunna arbeta för en bättre arbetsmiljö. Det skulle också kunna bidra till en 

lägre vikarieomsättning om ordinarie personal inte hade lika hög sjukfrånvaro.  

Författarna förstår att cheferna många gånger upplever en frustration och hopplöshet när 

de så många gånger försöker finna svar på orsak till sjukfrånvaron, och erbjuder mycket 

hjälp och trots det inte når grundproblematiken. Här kan man anta att det kanske är 

lättare för individen att berätta för chefen om orsaken till frånvaro är arbetsrelaterad än 

om den är privatrelaterad. Som anställd vill individen kanske inte vara för personlig 

eller privat och undviker därför att berätta för ansvarig chef vad som tynger om det är 

hemmaförhållanden som är orsaken till frånvaron. Därför anser författarna att det är en 

möjlighet när de anställda på egen begäran kan kontakta Kommunhälsan om det finns 

ett sådant behov för individen. Det skapar valmöjlighet för den anställde som 

förhoppningsvis får råd och stöd av Kommunhälsan vilket kan leda till minskad 

frånvaro.  

3.2 Tema begränsningar 

Cheferna uttryckte frustration över att de har för mycket administrativt arbete och för 

lite tid för sina anställda. Det är även svårt med spontana träffar, och en del chefer har 

anställda utspridda geografiskt.  Författarna menar att denna känsla inte är ovanlig hos 

chefer. Chefernas arbetssituation är något omdiskuterat. Precis som i 

projektbeskrivningen av Östebo och Härenstam (2013) och i Åström (2013) framgår 

betydelsen av att avståndet mellan chefer och anställd geografiskt sätt inte får vara för 

långt, det är svårare att träffa en anställd om bil behöver användas. Cheferna besöker 

sällan sina verksamheter. Det betyder att cheferna inte heller hinner se signalerna i tid 

om någon av deras anställda börjar må dåligt. Det väcker således en tanke om 

möjligheten skulle finnas att sänka chefernas administrativa del i arbete och att de skulle 

få mera tid med sin personal, hur skulle sjukfrånvaron se ut då? Vad skulle det leda till? 

Det kanske inte skulle bli några radikala förändringar i sjukfrånvarostatistiken men ett 
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samband kanske skulle gå att finna. Samtidigt vill författarna lyfta fram att ingen egen 

slutsats kan dras om att det verkligen skulle leda till någon förändring. Som anställd har 

individen också ett eget ansvar att berätta för chef vad som är fel, detta kanske skulle 

kunna göras i en större utsträckning om tätare chef- och personalkontakt fanns. 

3.3 Konkreta metoder för att sänka korttidssjukfrånvaro 

Båda grupperna använder Kommunhälsan som stödfunktion på ett relativt målinriktat 

sätt som cheferna har en bra uppfattning om, dock framgår det att cheferna skulle kunna 

nyttja deras utbildningar i större utsträckning i förebyggande av ohälsa. Gruppen med 

lägre sjukfrånvaro har som rutin att ska skicka ”Handlingsplan vid upprepad 

korttidsfrånvaro” till Kommunhälsan som kontaktar den anställde. Detta kan relateras 

till Åkerlind, Larsson och Ljungblads (2013) studie som bekräftar att användning av 

företagshälsovården på ett målinriktat sätt har samband med lägre sjukfrånvaro. Båda 

grupperna uttrycker att de har stöd att tillgå vid behov. De kan kontakta 

Kommunhälsan, rehabiliteringsenheten, personalchef eller överordnad om det behövs. I 

Berntson, Wallin och Härenstam (2012) framgår att chefer som har expertresurser att ta 

hjälp av är viktigt i arbetet och effektivt för förvaltningar. Att cheferna har expertis att ta 

tillgå ses som något positivt. Dessutom visar kommunens expertresurser ett stort 

erbjudande av olika former av utbildningar som medarbetarna kan anmäla sig till, vilket 

är bra då individernas åkommor är individuella och varierande. Denna studie tyder inte 

på att chefer upplever bristande stöd.  

De kurser som bland annat Kommunhälsan erbjuder är nyttiga kurser för de anställda då 

det kan leda till en bättre hälsa, mindre frånvaro och förebyggande av 

långtidssjukskrivningar. Satsningen som Hyltes Kommun startade med programmet 

”Uppdrag hälsa” (Suntliv, 2013) gav goda resultat med att korttidssjukfrånvaron sjönk. 

Unikt med detta var att programmet hade uppföljning på de personer som deltagit, det är 

en central del i rehabilitering anser författarna. 

Orsaker till frånvaro kan vara många och som Kristensen (1991) beskriver i sina 

kategorier så kan frånvarofaktorerna var personliga och arbets- eller samhällrelaterade. 

Det kan vara allt ifrån att anställda inte trivs, saknar arbetsmotivation, för hög 

arbetsbelastning, stigande ålder eller som har återkommande krämpor eller kända 

sjukdomar som ofta leder till täta sjukskrivningar. Hur gör man då som chef? Vad mer 
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kan de göra? De beskriver i samtalen att de återkommande gör 

rehabiliteringsutredningar som inte ger något resultat. Det skapar många gånger en 

maktlöshet hos cheferna vilket studiens författare kan förstå.  Det framgår också att 

vissa verksamheter har gjort nedskärningar både på personal- och ledarsidan och enligt 

Westerlund et al. (2004) bekräftas att nedskärningar gör att sjukfrånvaron ökar och kan 

leda till hälsorisker på arbetsplatsen. Detta kan leda till att stress hos de anställda 

uppstår som kan leda till en lägre arbetsmotivation som kan tänkas vara bidragande 

orsaker till att korttidssjukfrånvaron stiger (Härenstam, 2005).  

Avslutande kommentar 

Denna studie visar att uppsatta mål finns på en av förvaltningarna men inte på den andra 

om vad det vill uppnå med sitt rehabiliteringsarbete. Dock saknas handlingsplan på hur 

de ska kunna uppfylla målen. Författarna anser att det ska finns en handlingsplan för hur 

förvaltningarna ska kunna uppfylla målen med rehabiliteringarbetet. Vilket bekräftas i 

Östebo och Härenstam (2013) och Winroth och Rydkvist (2008). Cheferna som deltog i 

denna studie berättar vid samtalen att de har en vilja att arbeta med förebyggande av 

korttidssjukfrånvaro, men att tiden begränsar. Den grupp chefer som det senaste året 

gjort hälsosatsningar för sin personal har kunnat se i statistiken att frånvaron har sjunkit. 

Denna grupp som har rutinen att skicka ”Handlingsplanen” direkt till Kommunhälsan 

har också många anställda som väljer att delta i de rörelseaktiviteter som erbjuds i 

verksamheterna, för att förebygga ohälsa. Om den andra gruppen som hade högre 

korttidssjukfrånvaro skulle göra samma satsningar som den andra gruppen, skulle det då 

kunna förändra frånvaron i deras varsamheter? Att satsa på ett hälsofrämjade arbete 

skulle vara lönsamt i längden både ur ett individ, - arbetsplats, - och samhällsperspektiv. 

Individers frånvaro minskar, arbetsplatsen har friska anställda och det gynnar 

samhällsekonomin.   

4 Metoddiskussion  

Valet av metod har noga övervägts där författarna har tagit hänsyn till studier av Wibeck 

(2010) och Ahrne och Svensson (2011) som beskriver nackdelar och vad författarna ska 

ta hänsyn till vid genomförandet av ett fokusgruppsamtal. De beskriver att 

moderatorerna behöver ha viss erfarenhet av denna metod när det många gånger är 

känsliga ämnen som diskuteras, men eftersom syftet med denna studie var att diskutera 
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”förutsättningar för första linjens chefer att hantera sjukfrånvaro” menar författarna att 

deras erfarenhet var tillräcklig för att genomföra denna studie med hjälp av den valda 

metoden. En annan risk med ett fokusgruppsamtal är enligt Wibeck (2010) att det kan 

finns någon respondent som är dominant i gruppen, vilket kan resultera i att bara vissa 

åsikter lyfts fram, därför krävs det mycket av moderatorerna som ska hjälpa till och 

kanske vid ett sådant tillfälle fråga en specifik person om dennes åsikt.  

Vid våra två fokusgruppsamtal kom alla respondenter i grupperna till tals och det fanns 

ingen respondent som upplevdes som dominant, däremot var vissa respondenter mer 

verbala än andra och det fanns ett intresse att diskutera detta ämne. Sedan lyssnade 

respondenterna noga till den som talade och visade hänsyn utan att avbryta, många av 

respondenterna kom med olika infallsvinklar med personliga åsikter och synpunkter 

som skapade intressanta diskussioner. Det kändes som fem respondenter i vardera grupp 

var lämpligt för att diskussioner skulle skapas, med ett för lågt deltagande är risken att 

det inte blir några rikliga diskussioner.   

Författarna har gjort övervägningar efter studien, det krävdes utskick av tre påminnelser 

till många av cheferna som inte bifogade tillbaka svarsblanketten. Författarna drar en 

slutsats om att informationsbrevet saknade en beskrivning om varför svarsblanketterna 

skulle återsändas. Trots tre påminnelser återsändes endast 6/10 svarsblanketter. Detta 

resulterade i en osäkerhet inför det andra samtalet om respondenterna skulle delta 

eftersom författarna inte hade haft kontakt med dem. I samband med genomförandet av 

båda fokusgruppssamtalen upplevde både moderatorn och observatören tidsbrist, det var 

förutbestämd att båda intervjuerna skulle ta cirka 45 minuter vilket också framgick i 

informationsbreven. Det finns en spekulation om att ännu mer tid hade funnits för länge 

diskussioner, samtidigt som resultatet inte får bli för stort som då skulle ha lett till att 

analysprocessen skulle ta för lång tid.  

Hade studien använts sig av deltagandeforskning hade det inneburit samtal med samma 

respondenter, men då det syftar till att se en grupps utveckling över tid är det inte något 

som är inom ramen för vad författarna har erfarenhet, tid och ekonomi för (Wibeck 

2010). Valet av två fokusgruppsamtal anser författarna som ett tidseffektivt 

tillvägagångssätt för att få ett resultat eftersom så många chefer intervjuas vid ett och 

samma tillfälle.  
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För att få en djupare bredd och kunskap om hur chefer uppfattar fenomenet 

korttidssjukfrånvaro hade författarna kunnat göra studien i två kommuner. Men brist på 

tid begränsades den möjligheten. Tanken på att studien skulle ha använt sig av tre 

fokusgruppssamtal har också funnits men då det inte var tillåtet att kontakta tänkta 

personer innan projektplanen blivit godkänd kändes det knappt om tid. Men det hade 

kunnat öka trovärdigheten i undersökningens objekt.  

 

I kvalitativ forskning ska författarna enligt Bryman (2011) ta hänsyn till trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet för att bedöma kvalitén i en kvalitativ studie. För att höja 

tillförlitligheten har författarna tagit stöd av citat från fokusgruppssamtalen i resultatet. 

För att skapa trovärdighet i denna studie har vi gjort en så kallad respondentvalidering. 

Däremot mottogs inga svar på denna men då kan författarna anta att de inte hade 

invändningar på resultatbeskrivningen. Pilotstudien genomfördes för att öka 

pålitligheten och validiteten. Författarna har under hela analysprocessen tagit hänsyn till 

sin förförståelse, och har arbetat för att analysera resultatet förutsättningslöst. 

 

5 Slutsats 
Slutsatsen av studien var att första linjens chefer ansåg att orsakerna till personalens 

sjukfrånvaro var komplex eftersom cheferna hade svårt att hitta grundproblemen till 

medarbetarnas frånvaro. Cheferna har ett gott stöd i sitt arbete med arbetsmiljö och 

rehabilitering inom sin organisation genom att de har olika yrkesexperter som de kan ta 

kontakt med. Faktorer som begränsar cheferna i att hantera sjukfrånvaro är bland annat 

tidsbrist. Resultatet tyder på att det i huvudsak är individuella faktorer hos medarbetarna 

som påverkar att vissa rehabiliteringsinsatser inte leder till goda resultat.  

 

6 Förslag till kommande forskning 
Efter denna undersökning väcks ett intresse om att utföra en studie ur ett 

medarbetarperspektiv. Det skulle vara intressant att få reda på vad de anställda anser om 

friskvård, utbildningar som Kommunhälsan erbjuder och om de vill ha mer kontakt med 

sina chefer. Det vore också intressant att undersöka om satsningar på ett hälsofrämjande 
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arbete skulle finnas inom ramarna för anställda som alltid är på arbetet.  
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Bilaga 1 
Den totala sjukfrånvaron i hela kommunen från april 2010-Mars 2014 

Sjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,0584139371

0,5631347773

0,4368652227

0,0684720896

0,5744113248

0,4255886752
100401-110331

110401-120331

120401-130331

130401-140331

 

Sjukfrånvaron från januari 2013- februari 2014 på den förvaltningen med lägre sjukfrånvaro. 
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Sjukfrånvaron från januari 2013-Februari 2014 på den förvaltningen med högre sjukfrånvaro. 
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Bilaga 2 

 
 

Det här är en inbjudan till Dig som arbetar som första linjens chef på XXX 

kommun med en förfrågan om att delta i ett projekt. Projektets syfte är att 

undersöka vilka förutsättningar det finns för Er att förebygga 

korttidsjukfrånvaron.  

 

Korttidssjukfrånvaron stiger inom vissa förvaltningar och det är av stor betydelse att 

arbeta med detta för att i största möjliga mån förebygga långtidsjukrivningar, 

kostsamma rehabiliteringsåtgärder och individers lidande.  Men för att Ni ska ha 

möjlighet till ett rehabiliterande arbete måste det också finnas förutsättningar för Er till 

det. Därför är det intressant att undersöka ” vilka förutsättningar finns det för Er chefer 

att förebygga korttidssjukfrånvaron”. Undersökningen kommer att genomföras med 

hjälp av fokusgruppsamtal, det innebär att det är totalt 12 personer av Er chefer som 

kommer att delas in i två grupper. Varje grupp genomför en intervju vid ett tillfälle för 

att diskutera om korttidssjukfrånvaron. Vi räknar med varje gruppintervju kommer att ta 

cirka 45 minuter, och om Ni medger det kommer vi att använda ljudupptagning.  

 

Studien kommer att följa gängse forskningsetiska riktlinjer i arbetet. Det innebär att Ditt 

deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att 

motivera varför. Det arbetsmaterial som berör Er som deltagare kommer att behandlas 

konfidentiellt och vid studiens slut förstöras. Det finns ingen avsikt att prata om Era 

personligheter, upplevda hälsa, enskilda anställda eller hur Du är som ledare och 

upplever Ditt ledarskap. Det insamlade materialet kommer endast att användas till vår 

C-uppsats i ”Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet 180 HP” vid 

Mittuniversitetet.  

 

Nedan godkänner Du din medverkan i studien samt uppger Dina kontaktuppgifter. 

Kopiera sedan blanketten och skicka till någon av dessa adresser: 
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anju1101@student.miun.se eller sath1106@student.miun.se så snart Du kan.   

 

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. 

 

Vänliga hälsningar  

 

Ann-Charlotte Julnes & Sara Thyrell 
 

Kontakt studenter:                                            

 

Sara Thyrell- 073/xxxxx 

sath1106@student.miun.se 

 

Ann-Charlotte Julnes- 073/xxxxx 

anju1101@student.miun.se 

 

 

 

 

Svarblankett  
 
 

□ Ja, jag vill delta 

 

 

Kontaktuppgifter 
 

Namn:_________________________________________________ 

 

Arbetsplats:_____________________________________________ 

 

Jag har haft min nuvarande tjänst i ____ år. 

 

Telefonnummer:__________________________________________ 

 

Mailadress:______________________________________________  

 

 

 

 

 

Kontakt handledare: 

Curt Edlund- 070/xxxxx 

curt.edlund@alvnet.se 

 

 

mailto:anju1101@student.miun.se
mailto:sath1106@student.miun.se
mailto:sath1106@student.miun.se
mailto:anju1101@student.miun.se
mailto:curt.edlund@alvnet.se
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Bilaga 3 
Samtalsguide enligt Krueger och Caseys, (2009) mall. 

 

Öppningsfrågor:  

- Vem är du? (en kort presentation om varje deltagare, vilket ansvarsområde) 

- Hur många medarbetare ansvarar du för?  

 

”VAD GÖR EN CHEF I MEDELTAL – PROCENT I ARBETSTID”  

* Kontorsarbete  

* Telefon  

* Planerade möten  

* Spontan möten  

            * Spontana vandringar i organisationen  

         - Vad säger dessa siffror er, känner ni igen denna fördelingen i ert arbete, 

synpunkter?  

         - Är det något som ni anser angeläget att göra som ni inte hinner med?   

 

Introduktionsfrågor: 

- Vad tänker ni när ni hör att korttidssjukfrånvaron stiger inom den offentliga 

sektorn? 

 

Övergångsfrågor: 

  

- Finns det några direktiv för er hur man ska arbeta med korttidssjukfrånvaron? 

(riktlinjer för hantering av upprepad korttidssjukfrånvaro, utarbetad policy, 

utvecklade rutiner)   

- Vilka ”verktyg” ha ni att tillgå för att arbeta med korttidssjukfrånvaron? 

(dokumentationsprogram)  

- Är Adato ett effektivt sätt att bli medveten om korttidssjukfrånvaron hos era 

medarbetare?  

- Vad är det som gör att ni reagerar på korttidssjukfrånvaron? (ex. personal börjar 

klaga, mail från lön och pension etc.) 
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- Nyckelfrågor:  

- Vilka möjligheter finns det för er att arbeta med korttidssjukfrånvaron?  

- Vilka hinder finns det för er att arbeta med korttidssjukfrånvaron? (bristande 

stöd, tekniskt strul, otydliga arbetsuppgifter) 

- Hur arbetar ni för att förebygga korttidsjukfrånvaron? 

- Finns det tydliga delmål eller mål vad kommunen vill uppnå med sitt 

rehabiliterande arbete? 

- Vilket stöd har ni i arbetet med personalfrågor? (att lösa problem kring 

arbetsmiljö och rehabiliterande arbete, stöd från såväl personalexperter som 

överordnade)  

- Vilken plats har arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsträffarna? Hur ofta har ni 

arbetsplatsträffar? Hur ofta diskuteras arbetsmiljöfrågor, inklusive hur man 

förebygger sjukfrånvaro?  

 

- Har ni någon uppföljning av policy? Arbetsmiljö, rehabilitering och 

förutsättningar.  

            Avslutning:     

- Är det något som ni tycker har varit särskilt viktigt som kommit upp under detta 

samtal?  

- Är det något annat som ni vill lägga till och som vi inte frågat om? 

- Är det något vi har missat? Tycker ni att vi skulle ha pratat om något som vi inte 

gjorde? 


