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intervjudeltagare som ställt upp och bjudit på alla berikade svar som gjort den här studien 

möjlig.  



 

 

 

Sammanfattning 

Ökande sjukskrivningar och allt fler som lider av psykisk ohälsa är idag ett problem i Sverige. 

En aktör vars involvering kan förstärkas när det kommer till att främja hälsa är arbetsgivaren. 

Det övergripande syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur arbetsgivaren 

kan hjälpas i sin roll i sjukskrivningsprocessen och för att motverka psykisk ohälsa. Detta 

gjordes i samverkan med digitalbyrån NetRelations i Stockholm för projektet Stöd för rätt 

sjukskrivning (SRS) som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting. SRS har det 

övergripande målet att förbättra för alla inblandade i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen. Behoven som identifierats i denna studie togs fram för att vara till 

grund för hur SRS kan utvecklas med arbetsgiven som användare. En kvalitativ ansats valdes 

och en tematisk analys gjordes utifrån data från fem intervjuade chefer inom den privata 

sektorn i Sverige. Huvudresultatet är att arbetsgivaren för att kunna öka en individs 

arbetsförmåga och arbeta preventivt mot psykisk ohälsa har behov av (1) mer kunskap om 

sjukskrivning, (2) att enklare kunna identifiera när någon mår dåligt, (3) att få stöd för 

bedömning av insatser, (4) att få hjälp med kommunikation och samverkan och (5) att ha 

tillgång till verktyg och information riktad mot arbetsgivare. Behoven har stöd i tidigare 

forskning om vad som skapar en frisk arbetsplats och kan om tillgodosedda i framtiden 

innebära att anställdas arbetsförmåga ökar. För att arbetsgivare ska ta till sig information och 

stöd krävs utifrån resultatet att den är noga utformad för dessa som användare. Resultaten har 

en betydelse dels för det fortsatta arbetet inom SRS, men också för att visa på hur vi kan 

inkludera arbetsgivaren för att skapa ett friskare Sverige.  

Nyckelord: sjukfrånvaro, sjukskrivning, psykisk ohälsa, arbetsgivare, arbetsmiljö, 

bedömningsstöd.   
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1 Inledning 

Sjukskrivning i Sverige ökar. År 2010 var nivån historiskt låg för sjukskrivning men sedan 

dess har det skett en svag ökning. Den största ökningen är inom psykiatriska diagnoser med 

129 procent fram till 2017 (Försäkringskassan, 2016, 2017b). Med psykiatriska diagnoser 

menas den psykiska ohälsa som uppfyller de diagnostiska kriterier Sveriges sjukvård och 

myndigheter tillsammans med WHO har för att definiera psykiatriska syndrom. Psykiatriska 

diagnoser är sedan 2014 också den vanligaste orsaken till sjukskrivning och stod år 2016 för 

44 procent av pågående sjukfall (Försäkringskassan, 2017a). Enligt OECD (2013) är också 

psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till att personer står utanför arbetsmarknaden trots att 

de har åldern inne för att arbeta.  

Både ohälsa och sjukskrivning innebär stora nackdelar och förluster för individen, samhället 

och arbetsplatsen. För sjukvården och Försäkringskassan finns också en problematik i att 

hantera sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa eftersom processen ofta innebär svåra 

bedömningar och långa väntetider för hälsofrämjande insatser (Alexanderson et al., 2005). 

För att skapa en positiv förändring kring sjukskrivning har regeringen därför en 

överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en kvalitetssäker och 

effektiv sjukskrivningsprocess i Sverige (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Ett av de 

projekt som ingår i överenskommelsen är Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) vilket har det 

övergripande målet att förbättra för alla inblandade i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen. Detta kandidatarbete har med relation till detta projekt gjorts i 

samverkan med digitalbyrån NetRelations som tillsammans med olika representanter är med i 

arbetsgruppen för SRS. 

En sjukskrivning involverar och påverkar flera aktörer, både under sjukskrivningen och vid 

återgång i arbete. Med individen i centrum har SRS sedan starten 2014 tagit fram stöd främst 

för en av de omgivande aktörerna, hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården är det 

läkare och rehabiliteringskoordinatorer som varit de två användargrupperna i fokus. Utifrån 

de framtagna verktyg som under våren 2018 pilottestas för dessa två användargrupperna 

föddes idén om hur materialet som tagits fram skulle kunna användas för ytterligare aktörer i 

en sjukskrivningsprocess. Det som idag pilottestas är ett IT-stöd som innehåller ett 

bedömningsstöd, nationell statistik och även råd och åtgärdsrekommendationer.  

I ett tidigt skede av projektet SRS såg man behovet av att hälso- och sjukvården behövde få 

bättre kunskap om vad som kan öka en patients arbetsförmåga. En aktör vars kunskap inte har 
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undersökts i projektet är arbetsgivaren. Arbetsgivaren med arbetsmiljö och ledarskap som två 

av flera redskap har nämligen en stor betydelse för hälsoklimatet på en arbetsplats 

(Abrahamsson et al., 2003; Ahlborg et al., 2016; Vingård, 2015) och kan underlätta för den 

sjukskrivnas rehabilitering (Kärrholm, 2007). Flera studier har genomförts för att ta reda på 

vad som utmärker en organisation med låg sjukfrånvaro, men det finns ett behov av att 

undersöka vilka stödstrukturer arbetsgivare behöver och hur de ska nå de friskfaktorer som 

identifierats i forskningen (Vingård, 2015). Det behövs även forskning kring hur en 

samordning mellan olika parter i sjukskrivningsprocessen kan underlättas.   

I och med att projektet SRS har fokuserat på hälso- och sjukvården som aktör hittills innebär 

det också att fokus har varit på sjukskrivningsprocessen från det att individen faktiskt har 

uppsökt sjukvård. I detta arbetet vill jag ta reda på hur arbetsgivare arbetar både innan en 

eventuell sjukskrivning, under en sjukskrivning och vid återgång i arbetet för att öppna upp 

för den eventuella nyttan SRS kan ha även förebyggande.  

1.1 Syfte  

Det övergripande syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur arbetsgivaren 

kan hjälpas i sin roll i sjukskrivningsprocessen och motverka psykisk ohälsa. Mer specifikt 

undersöker studien utifrån vilka behov SRS bör utvecklas för att hjälpa arbetsgivaren med 

sina utmaningar kring arbetstagares sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. 

1.1.1 Frågeställning  

Vilka behov har arbetsgivare för att öka en individs arbetsförmåga och arbeta preventivt mot 

psykiska ohälsa innan en sjukskrivning eventuellt behöver ske?  

Vad efterfrågas av arbetsgivare för att öka en individs arbetsförmåga vid psykisk ohälsa under 

en sjukskrivning och vid återgång i arbetet? 

1.2 Avgränsningar 

Jag har avgränsat mig till att fokusera på sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. För att gå i 

linje med begreppets användning inom svenska myndigheter (se avsnitt 2.2) kommer psykisk 

ohälsa i denna studie att inbegripa både mindre allvarliga symtom som oro och nedstämdhet 

såväl som symtom som uppfyller kraven för psykiatrisk diagnos vilket exempelvis är 

depressiv period.  

En avgränsning är också arbetsplatsens storlek och sektor. Intervjupersonerna arbetar inom 

privat sektor på företag med fler än 19, men färre än 250 anställda. Intervjupersonerna är inte 
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yttersta arbetsgivaren, utan arbetsgivare i den bemärkelsen att de som chefer och arbetsledare 

med personalansvar företräder deras arbetsgivare i det dagliga arbetet gentemot arbetstagare.   
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs bakgrund, relevant teori och tidigare forskning inom ämnet.  

2.1 Sjukskrivning 

Sjukskrivning kan delas in i korttidssjukskrivning och långtidssjukskrivning beroende på om 

den pågår upp till, eller överstiger 60 sjukdagar (Försäkringskassan, 2015). Begreppet 

sjukskrivning innebär ordagrant en anmälan som sjuk (Svenska Akademien, 2006) men är 

ofta använt med samma betydelse som sjukfrånvaro.  

Sjukfrånvaro innebär att arbetstagaren inte arbetar på grund av sjukdom (Arbetsgivarverket, 

2011). Den första dagen av sjukfrånvaro är en karensdag och då betalas inte någon sjuklön ut 

till arbetstagaren. Från kalenderdag 2 till 14 ska sjuklön utbetalas om arbetsgivaren bedömer 

att arbetstagaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter och alltså inte har arbetsförmåga på 

grund av sjukdom. För att arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetsförmågan är en förutsättning 

att arbetstagaren efter 7 dagars sjukdom lämnar ett läkarintyg. Efter 14 kalenderdagar ska 

sjukfrånvaron anmälas av arbetsgivaren till Försäkringskassan och från dag 15 kan 

sjukpenning betalas från Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömer här utifrån läkarintyg 

om arbetstagaren ska sjukskrivas.  

Vidare gäller att sjukpenning kan betalas ut till den 90:e sjukdagen om arbetstagaren inte kan 

utföra sitt vanliga arbete, och sedan till 180:e sjukdagen om arbetstagaren inte heller kan 

utföra annat arbete på arbetsplatsen. Efter 180 sjukdagar har arbetstagaren bara rätt till 

sjukpenning om hen inte kan utföra något arbete alls på den vanliga arbetsmarknaden 

(Arbetsgivarverket, 2011). Sjukskrivning kan också vara på deltid. Vid rehabilitering och 

återgång i arbete är det vanligt att individer är deltidssjukskrivna under en tid.  

2.2 Psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som används brett i litteratur och i samhället. Vanligt är att det 

används som ett paraplybegrepp för psykiska störningar, psykiska sjukdomar, psykiska 

hälsoproblem och milda symptom med varierande intensitet och ihållande (Vilhelmsson, 

2014). Myndigheterna Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova har tillsammans tagit 

fram en kunskapsöversikt (Bremberg & Dalman, 2015) för att skapa gemensamma 

definitioner och mätmetoder för psykisk ohälsa, psykisk hälsa och psykiatriska tillstånd. De 

anser det viktigt med gemensamma definitioner för att främja konstruktiva dialoger på 

samhällsnivå och kunna utvärdera vilka insatser som är mest effektiva utifrån samma 

grundbegrepp. Enligt dem är psykisk ohälsa en ”samlande beteckning för både mindre 
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allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet och mer allvarliga symtom som 

uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos” (Bremberg & Dalman, 2015, s. 7). Detta grundas 

delvis i hur Socialstyrelsen och SKL definierar begreppet. SKL och Socialstyrelse tillägger 

även att psykisk ohälsa innebär ett tillstånd då individer har psykiska besvär som beroende på 

omfattning och typ i olika grad påverkar funktionsförmågan (Bremberg & Dalman, 2015). 

Hur myndigheternas kunskapsöversikt definierar begreppet är också mycket likt 

Europakonventionens definition av psykisk ohälsa (eng: mental ill health) i att låta begreppet 

innehålla både symptom som är mindre allvarliga och även psykiatriska diagnoser (European 

Commission, 2005).  

Psykiatrisk diagnos innebär vidare ett för sjukvården definierat psykiatriskt syndrom. Ett 

psykiatriskt tillstånd uppfyller olika diagnostiska kriterier som exempelvis kan vara det vi 

officiellt i Sverige använder vid namn International Classification of Diseases (ICD) av 

WHO. Dessa diagnoser kan exempelvis vara ADHD och depression (Bremberg & Dalman, 

2015).  

Psykisk ohälsa är ett ofta behandlat ämne i samhällsdebatten och beskrivs av många som ett 

växande problem. Att mäta psykisk ohälsa kan dock vara svårt, men psykiatriska diagnoser 

och sjukfall kan ses som en indikator på hur den psykiska ohälsan påverkar arbetsförmågan i 

samhället. När det kommer till sjukfall längre än 14 dagar i Sverige har diagnosen 

anpassningsstörningar och reaktion på grund av svår stress ökat mest sedan 2010 och är den 

vanligast förekommande. Diagnosen stod för 53,4 procent av de sjukfall som startade 2012 till 

2014 för kvinnor, och för männen stod den för 45,2 procent samma period. Diagnosen 

depressiv episod var den näst vanligaste diagnosen både för män och kvinnor, och därefter 

kom diagnosen andra ångestsyndrom (Försäkringskassan, 2017a).  

Försäkringskassan (2013) visar med statistik på att individer som blir sjukskrivna med 

psykiatriska diagnoser i jämförelse med andra diagnoser har lägre grad av återgång i arbetet 

med längre sjukskrivningstider och större risk för återfall i sjukskrivning. Med den vanligaste 

psykiatriska diagnosen vid sjukskrivning, anpassningsstörningar och reaktion på grund av 

svår stress, är dock risken för lång sjukskrivning mindre än för övriga psykiatriska diagnoser.   

2.3 Skillnader i sjukskrivningsmönster mellan små och stora företag 

Att undersöka diagnoser och sjukfrånvaro som ökar, minskar eller finns inom olika 

demografiska grupper i samhället är exempel på sådant som görs för att finna orsaken till 

problem kring ohälsa. Studier både i och utanför Sverige har undersökt olika faktorer för 
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sjukfrånvaro som livsstilsfaktorer, klass och sjukförsäkringarnas utformning (Bekker et al., 

2008; Hansen & Ingebrigtsen, 2008; Hensing, Alexanderson, Allebeck, & Bjurulf, 1996; 

Lidwall & Marklund, 2011). En studie gjord av Lindgren (2012) undersökte hur 

företagsstorlek har betydelse för sjukfrånvaro. Likt andra studier (Allen, 1982; Barmby & 

Stephen, 2000; Dionne & Dostie, 2007) visade även denna att anställda på stora företag har 

större risk att bli sjukskrivna än anställda på små företag. I Lindgrens (2012) studie 

presenterade han dock också resultat på att sjukskrivningar på små företag är längre än på 

stora företag. Ett exempel som ges i rapporten är att sannolikheten för att återgå i arbete är 19 

procent högre för de som är anställda vid ett företag med 1000 anställda, än för de vid ett 

företag med 5 anställda. En förklaring till att fler anställda på större företag blir sjukskrivna är 

enligt Ingham (1970) att anställda på stora arbetsplatser är mindre benägna att identifiera sig 

med sitt arbete. Han menar också att stora företag förutsätter en byråkrati som påverkar 

relationerna man har till sina kollegor på ett sätt som gör dem opersonliga. Att de anställdas 

arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation försvagas ses därför som skäl till att fler inom 

stora företag blir sjukskrivna (Allen, 1982; Ingham, 1970). En artikel av Barmby och Stephen 

(2000) kritiserar dock denna sociologiska förklaring och ger istället en förklaring som 

fokuserar mot arbetsgivaren snarare än de anställda. De menar att arbetsgivare har olika stort 

incitament att göra investeringar för att minska sjukfrånvaro då kostnaden skiljer sig mycket 

beroende på företagets storlek. För företag med många anställda är kostnaden per 

sjukfrånvarotimme mindre med en större arbetsstyrka, medan små företag drabbas hårdare. 

Arbetsgivare på små företag kan därför vara mer villiga att göra investeringar för att undvika 

sjukfrånvaro.  

Dessa förklaringar syftar till resultat kring antal påbörjade sjukskrivningar och inte längden på 

sjukskrivningar vilket Lindgren (2012) lägger vikt vid. Han menar dock att Barmby och 

Stephens (2000) förklaring kan användas för att förklara varför små arbetsgivare med höga 

sjukfrånvarokostnader också är mindre benägna att vidta åtgärder för att sjukskrivna ska 

återgå i arbete. Sjukfrånvaro kostar som mest i början (omorganiseringar, sjuklön, lära upp ny 

personal med mera) och eftersom en person som återgått i arbete löper större risk att 

sjukskrivas igen kan det vara ett bidragande incitament att inte investera i en anställds 

snabbare återgång.  

2.4 Arbetsgivarens ansvar 

En högre sjukfrånvaro och lägre närvaro på en arbetsplats kan ha flera orsaker, men oavsett 

orsak medför ökad sjukfrånvaro bekymmer för arbetsgivaren. Exempel på konsekvenser av 
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sjukfrånvaro för arbetsgivaren är enligt Liukkonen (2002) störningar i produktion, 

frånvaroersättningar, högre arbetsledningskostnader, kvalitetsbristkostnader, övertid, 

överanställning och kompetensbrist. Oavsett om arbetsgivaren ser ett incitament till att arbeta 

förebyggande mot ohälsa och sjukskrivning har de ett lagfört ansvar om både arbetsmiljö och 

rehabilitering. 

2.4.1 Lagstiftning om arbetsmiljö och rehabilitering 

De lagar som reglerar arbetsmiljö och rehabilitering är främst:  

- SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen 

- SFS 1962:381 Lagen om allmän försäkring 

- SFS 2008:567 Diskrimineringslagen  

- SFS 2008:565 Lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat 

arbete 

- SFS 1997:238 Lagen om arbetslöshetsförsäkring 

Utöver dessa lagar har Arbetsmiljöverket fått regeringens uppdrag att mer i detalj reglera vad 

som gäller för arbetsmiljö och rehabilitering genom föreskrifter med allmänna råd, 

exempelvis dessa:  

- AFS 2001:01 Systematisk arbetsmiljöarbete 

- AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön 

- AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet 

- AFS 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering 

Arbetsmiljölagen innebär skyldigheter och ansvar för både arbetsgivare och arbetstagare där 

de tillsammans ska arbeta för en god och säker arbetsmiljö. Syftet med lagen är att förebygga 

ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § bär arbetsgivaren 

huvudansvaret för arbetsmiljön och ska ”vidta alla åtgärder som behövs”. Arbetsmiljölagen 

tar också upp att arbetsgivare på ett ”lämpligt sätt” (Arbetsmiljöverket, 2016) ska organisera 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet och anpassa arbetsförhållandena till ”olika 

förutsättningar i både fysiskt och psykiskt avseende” (Arbetsmiljöverket, 2016).  

Arbetsgivare ska enligt AFS 2001:1 också systematiskt arbeta med arbetsmiljön genom att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall 

förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt arbetsmiljöarbete, eller 

SAM som det också kallas, ska vara en del i den dagliga verksamheten och omfatta fysiska, 

psykologiska och sociala förhållanden (AFS 2001:01).  
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Vad gäller rehabilitering och rehabiliteringsersättning finns också lagen om allmän försäkring 

(1962:381). Den lagstadgar rätten till rehabilitering och möjligheten till 

rehabiliteringsersättning för försäkrade och vilket ansvar arbetsgivaren har. Även 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), Lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom 

prova annat arbete (2008:565) och Lagen om arbetslöshetsförsäkring (2018:519) är aktuella 

när det kommer till arbetsgivarens skyldigheter vid sjukskrivning och rehabilitering. 

Exempelvis ska arbetsgivaren ha rutiner för kontroll, uppföljning och utvärdering samt en 

organisation och tydlig ansvarsfördelning med arbetet.  

2.4.2 Delegering av arbetsmiljöansvar 

Vilka personer som i praktiken bär ansvaret på arbetsplatsen kan variera. Arbetsgivaren har 

det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men uppgifterna för arbetet ska fördelas på ett sådant 

sätt att en eller flera arbetstagare får i uppgift att verka för att en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås. Chefen blir alltså den som spelar arbetsgivarrollen inom ramen för sitt 

anställningsavtal, och dennes ansvar beror på vilka arbetsmiljöuppgifter som har delegerats. 

Arbetsgivaren ska enligt AFS 2001:1 se till att de som får dessa uppgifter är ”tillräckligt 

många och har de befogenheter och resurser som behövs” (SAM, AFS 2001:01). Vidare 

beskrivs också att de som tilldelats uppgifter ska ha tillräckliga kunskaper om:  

- regler som har betydelse för arbetsmiljön, 

- fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och 

olycksfall, 

- åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt  

- arbetsförhållanden som främjar en tillfredställande arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 

2016) 

2.5 Arbetsplatsens förutsättningar för en god hälsa 

Sjukskrivningskonsekvenserna för både individen, samhället och arbetsgivaren har 

uppmärksammats allt mer i takt med att sjukskrivningsmönster har ändrats i Sverige. Med fler 

studier och mer forskning pekar resultaten mot att arbetsplatsens tidiga insatser spelar stor roll 

vid både prevention och rehabilitering (Günzel & Zanderin, 2012). För att både förebygga 

ohälsa och förbättra rehabiliteringen har arbetsgivaren chans att aktivt arbeta för förbättringar 

som gynnar både företaget och den anställda. Enligt Åberg och Engström (1996) är det av vikt 

att arbetsgivaren tar ansvar för arbetstagarna, har goda kunskaper om arbetsmiljö- och 

rehabiliteringsfrågor och får medarbetare att känna sig behövda, delaktiga och uppskattade på 
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jobbet. Ledarskapet är en viktig del i arbetet för en god hälsa, men det är även andra faktorer 

som påverkar hur bra förutsättningarna på en arbetsplats är för att motverka ohälsa.  

2.5.1 Friskfaktorer 

Flera rapporter och studier har genomförts för att ta fram friskfaktorer och visa på vad en god 

arbetsmiljö innebär (Abrahamsson et al., 2003; Ahlberg et al., 2008; Ahlborg et al., 2016; 

Lindberg & Vingård, 2012; Nylund & Hagén, 2017; Svartengren et al., 2013; Vingård, 2015). 

Friskfaktorer för psykisk hälsa i arbetslivet är indikatorer, variabler eller faktorer som enskilt 

och i samverkan bidrar till att skapa god arbetsmiljö genom att ha en förebyggande och 

främjande effekt på den psykiska hälsan och välbefinnandet (Lindberg & Vingård, 2012; 

Vingård, 2015). Begreppet god arbetsmiljö tolkas enligt Arbetsmiljöverket med relation till 

Arbetsmiljölagen som ”Strävan att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt 

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling” 

(Arbetsmiljöverket, 2016).  

En upptäckt för att gå mot en friskare arbetsplats har visat sig vara att byta ut risktänkande 

mot frisktänkande i den meningen att arbetsgivare aktivt arbetar förebyggande och har ett 

synsätt om att ”arbete ska bidra till individuell tillfredsställelse, personlig utveckling, 

yrkesmässig färdighet, hälsa, m.m.” (Svartengren et al., 2013). Synsättet, med stimulerande 

faktorer som till exempel variation i arbetet, stöd och uppskattning från chef och positiv 

kontakt med kollegor har också visat sig höja engagemanget hos de anställda vilket i sin tur är 

god faktor för att motverka psykisk ohälsa (Bakker, Hakanen, Demerouti, & Xanthopoulou, 

2007; Hakanen, Bakker, & Demerouti, 2005).  

Att mäta vad som är god arbetsmiljö kan innebära att mäta sjukfrånvaro. I delstudie 2 i 

rapporten ”Från risk till frisk” (Svartengren et al., 2013) identifieras sex friskfaktorer som 

särskilt kännetecknande för låg sjukfrånvaro: 

- Uppföljning och kontroll av ledarskap/chefskap genom direktkontakt 

- Individuella önskemål om utbildning tillgodoses 

- Möjligheter till byte av arbetsuppgifter finns och uppmuntras 

- Kommunikation, feedback och möjligheter för medarbetare att framföra idéer och 

kritik 

- Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning 

- Det systematiska arbetsmiljöarbetet införs strukturerat i verksamheten 
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I en litteraturstudie av Forte (Vingård, 2015) identifieras friskfaktor som till viss del liknar de 

ovan nämnda men också inkluderar andra faktorer, se Figur 1 som föreställer hämtad tabell 

från studien. Ledarskapets inverkan undersöks i de studier som har genomgåtts av Forte och 

man har funnit att rättvist, stödjande och bemyndigande ledarskap ger positiva hälsoeffekter 

och ökat välbefinnande samt att ett personalorienterat ledarskap minskar sjukfrånvaron på 

företaget. En annan viktig faktor är att individen har hög kontroll över både arbete och tid för 

att minska psykologisk stress kring höga krav och minska risken att arbetslivet går ut över 

privatlivet. För att minska stress anges också att identifiering av vilken typ av stress det rör sig 

om som viktig, och att tidiga insatser görs för att förebygga sjukfrånvaro (Holmgren, 

Fjällström & Hensing, 2010).  

Vidare om att identifiera psykisk ohälsa för att kunna göra tidiga insatser finns olika aspekter 

att ta i beaktande. Det är bra att identifiera psykiatriska tillstånd tidigt eftersom det kan 

påverka prognosen för att öka arbetsförmågan positivt (Bremberg & Dalman, 2015). Det är 

dock viktigt att inte sjukdomsförklara utifrån det som är ”normala reaktioner i livet” 

(Bremberg & Dalman, 2015) vilket exempelvis kan var tillfällig oro och nedstämdhet. Dessa 

symptom är ändå viktiga att se eftersom att en individ med psykisk ohälsa som inte uppfyller 

kriterier för psykiatriska tillstånd har en ökad risk för att utveckla den ohälsa som faktiskt 

uppfyller kriterierna och kan resultera i längre sjukdom. En framgångsfaktor för att hantera 

detta är att chefer har god kunskap om ohälsa, men också vad sjukvård och företagshälsovård 

kan erbjuda (Jensen & Företagshälsans riktlinjegrupp, 2016). Detta för att veta när extern 

hjälp bör anlitas/kontaktas och stötta chefen i att agera tidigt, men med adekvata insatser.  
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Figur 1: Bild över friskfaktorer hämtad från Ahlborg et al. (2016) 

Att aktivt arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (se definition i avsnitt 2.4.1) är en 

återkommande friskfaktor genom litteraturen och har visat sig vara en av de främsta 

framgångsfaktorerna. Det kräver att det finns resurser som kan bevara och utveckla hälsan på 

arbetsplatsen och att det finns en generell helhetssyn på arbetsmiljö där helheten är mer än 

delarna (Lindberg & Vingård, 2012). SAM brukar också delas upp i fyra delar som 

tillsammans utgör en ständigt pågående process. Dessa delar är (1) undersök arbetsmiljön, (2) 

bedöm risker, (3) genomför åtgärder och (4) följ upp (Arbetsmiljöverket, 2018; Ledarna, 

n.d.). Se figur 2.  
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Figur 2: Bild som beskriver processen av systematiskt arbetsmiljöarbete hämtad från Ledarna  (n.d.) 

En tredje rapports huvudresultat presenterade kontroll/delaktighet, belöning/återkoppling och 

socialt stöd som friskfaktorer (Ahlborg et al., 2016). I denna framförs vikten av att arbeta 

preventivt som en framgångsfaktor och återger även friskfaktorer som fysisk aktivitet mot 

stress och tillåtande kommunikationsklimat samt lyhördhet för behovet av individuella 

lösningar. Gemensamt för alla tre rapporterna är att ledarskap som är uthålligt och stödjande 

är viktigt.  

I rapporten ”Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag” (Ahlberg et al., 

2008) presenterar författarna framgångsfaktorer som främst innefattar strategier och rutiner. 

Till exempel var en framgångsfaktor att ha tydliga och välutvecklade rutiner för chefer att 

följa, speciellt för att hålla kontakten med en sjukskriven och för rehabiliteringen. Det 

framförs också att arbetsgivare ska vara delaktiga och veta om hur en sjukskrivning går till  

och att en större medvetenhet om arbetets roll för sjukfrånvaron är positiv. Ytterligare ett fynd 

som framförs är att det är viktigt med strategier och policies ”med tydliga ansvarsfördelning 

för arbetet med hälsa och sjukfrånvaro” är positivt för att minska risken för 

långtidssjukskrivning.  

2.5.2 Samverkan mellan de olika parterna inblandade i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen  

Samverkan har blivit vanligare mellan myndigheter i Sverige de senaste decennierna men 

arbetsgivaren har ofta inte inkluderats i denna samverkan. Detta menar Ståhl (2009) är ett 

misstag eftersom forskningen säger att det är när arbetsgivaren är delaktig som samverkan ger 

bäst effekt. Det har nämligen visat sig ha effekt på rehabiliteringen om arbetsgivaren har en 

aktiv roll tillsammans med Försäkringskassan och sjukvården för att minska sjukfrånvaron 

(Kärrholm, 2007). Flera individer som mår dåligt på grund av psykisk ohälsa upplever också 

att de förlorat kontrollen över situationen och att det förvärrar att de själva måste ansvara för 
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att de olika aktörerna kommunicerar med varandra genom sjukskrivningen och 

rehabiliteringen.  

Ytterligare ett skäl till att involvera arbetsgivaren är för att minska risken att myndigheter 

ägnar sig åt att rehabilitera människor till yrken som inte finns (Ståhl, 2009). Arbetsgivarens 

roll är avgörande för att den sjukskrivna rehabiliteras till den arbetsplats som är aktuell och 

delaktigheten arbetsgivaren har för sjukskrivningen är därför viktig. I olika länder finns det 

olika lösningar för att hantera sjukskrivning med hjälp av samverkan och vilken roll 

arbetsgivaren har. Utifrån internationella forskningen drar Ståhl slutsatsen om att samverkan 

är en förekommande framgångsfaktor för återgång i arbete. Ett fynd är exempelvis att 

anpassning av arbetsplatser som görs i samråd sjukvården ger färre sjukfrånvarodagar.  

För att arbeta utifrån samverkan som framgångsfaktor har flera projekt inom e-hälsa därför 

påbörjats i Sverige. Samverkansyta vid sjukskrivning (Samverkansytan) inleddes 2016 (Inera, 

2016) och är likt SRS en del av SKL och regeringens överenskommelse om en kvalitetssäker 

och effektiv sjukskrivningsprocess. Projektet strävar efter att engagera arbetsgivare och skapa 

en enklare miljö för digital samverkan för att öka invånarens delaktighet i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen. Ett annat pilotssystem som likt SRS testas i år är 

Sjukskrivningskollen som är en del av projektet Internetbaserat stödprogram vid 

sjukskrivning. Detta stödprogram ska bidra till ökad delaktighet och stärkt motivation hos den 

sjukskrivna genom att erbjuda stöd för rehabilitering och åtgärdsplaner för återgång i arbete.  

2.6 Stöd för rätt sjukskrivning  

SRS är ett projekt som startades för att utreda förutsättningarna för att utveckla och använda 

ett statistikbaserat bedömningsstöd för sjukskrivning i Sverige (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015). Grundidén är att förbättra för alla inblandade i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen. Projektet SRS inleddes i januari 2014 och är en del av 

överenskommelsen mellan regeringen och SKL om en kvalitetssäker och effektiv 

sjukskrivningsprocess. En förstudie inledde projektet och finansierades av 

Socialdepartementet och de ansvariga var då gemensamt Försäkringskassan och SKL. Efter 

att förstudien avslutades i oktober 2015 har SKL tillsvidare eget ansvar för projektet (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2016).   

Sedan starten har projektet utvecklats och två användargrupper inom hälso- och sjukvården, 

läkare och rehabiliteringskoordinatorer, har varit fokus när ett pilotsystem vid namn SRS 

bedömningsstöd har tagits fram (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). SRS 
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bedömningsstöd är ett informationssystem (IT-system) som stödjer hälso- och sjukvården vid 

bedömning av individens behov av sjukskrivning och andra insatser genom ett 

bedömningsunderlag. Det huvudsakliga syftet är att öka patientens möjlighet till återgång i 

arbete. Bedömningsstödet testas och utvärderas under december 2017 och januari-maj 2018 

på fem primärvårdsenheter. Det består av tre huvuddelar: prediktiva modeller, nationell 

statistik samt råd och åtgärdsrekommendationer. De prediktiva modellerna används för att 

identifiera patienter med risk för längre sjukskrivning och modellerna har utvecklats genom 

statistik över tidigare sjukskrivningsfall och de regelbundenheter som går att finna i dessa.  

Statistiken och de råd och åtgärdsrekommendationer som SRS bedömningsstöd också 

tillhandahåller baserat på diagnos är för att underlätta för återgång i arbete för patienten. För 

läkaren som användare har bedömningsstödet för pilottestet integrerats i webbapplikationen 

Webbcert som används för att skapa och skicka läkarintyg. För rehabiliteringskoordinatorerna 

har systemet integrerats i Rehabstöd som används för att få en överblick av vårdenhetens 

sjukskrivna personer.  

Under slutet av 2017 tillkom också ett IT-stöd i form av en publik webbplats 

(rattsjukskrivning.se) där vem som helst kan ta del av statistik, råd och åtgärder. Detta IT-stöd 

riktar sig därför inte enbart till läkare och rehabiliteringskoordinatorer utan gjordes för att 

även patienten ska kunna ta del av informationen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

Informationen är också mer utförlig på rattsjukskrivning.se jämfört med hur den ser ut i 

Webcert eftersom ytan som tilldelades bedömningsstödet där var begränsat.   

2.6.1 SRS råd och åtgärdsrekommendationer kring psykisk ohälsa 

I projektet SRS har en insatsförteckning tagits fram efter att man i tidigt skede såg behovet av 

att hälso- och sjukvården behövde få bättre kunskap om vad som kan öka en patients 

arbetsförmåga. Det upptäcktes också att strukturerad data om de insatser som idag används 

inom det försäkringsmedicinska området saknas vilket kan medföra att det blir missförstånd 

och svårt med uppföljning av insatser. Den insatsförteckning som tagits fram innehåller därför 

definierade åtgärder relevanta för en individs rehabiliteringsprocess. Dessa åtgärder, eller 

insatser, definierades för att vara samlade och kunna gemensamt användas av olika aktörer 

som påverkar en individs arbetsförmåga. Genom ökad kunskap, gemensamma begrepp och 

förbättrad kommunikation mellan aktorerna är syftet att aktörerna ska kunna föreslå vad som 

bör göras, delge varandra om vad som gjorts och möjliggöra för delaktighet och samverkan i 

processen.  
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Exempel på aktörer som har varit delaktiga i framtagandet av insatserna är hälso- och 

sjukvården (till exempel läkare och rehabiliteringskoordinatorer), arbetsgivare, 

företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner. Alla insatser som 

ingår i förteckningen involverar minst två aktörer av denna typ och de har tagits fram med 

hjälp av en genomgång av relevanta källor. De har sedan formulerats och både befintliga och 

nya begrepp och termer har använts. Medicinskt sakkunniga och domänexpertis från de olika 

aktörerna har sedan granskat och ett stort antal personer med kompetens inom bland annat 

försäkringsmedicin, juridik, arbetsgivarfrågor och rehabiliteringskoordination har varit 

involverade. Exempel på insatser är vardagsrehabilitering, förebyggande sjukpenning och 

arbetsanpassning.  

När SRS sedan tog fram det bedömningsstöd som integrerades i Webcert (för läkare) och 

Rehabstöd (för rehabiliteringskoordinatorer) användes dessa insatser för att skapa råd och 

åtgärdsrekommendationer efter diagnos. De vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna i 

primärvården valdes för den första versionen av SRS bedömningsstöd och för dessa 21 

diagnoser formulerades råd och åtgärder efter de insatser som tagits fram och granskas. Råd 

och åtgärdsrekommendationerna presenteras i Webcert, Rehabstöd och på rattsjuksrivning.se 

under två kategorier: ”Tänk på att” och ”Åtgärder”. I bilaga 1 finns exempel på hur det ser ut 

på hemsidan och hur insatserna presenteras. I figur 2 syns ett utdrag som visar hur en 

åtgärdsrekommendation kan se ut. Det slutliga urvalet av insatser och kodningen per diagnos 

utvärderades och godkändes av Försäkringsmedicinska kommittén i Stockholm.  
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Figur 2: Exempel på åtgärdsrekommendation hämtad från SRS 
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3 Metod  

I denna studie har en kvalitativ ansats valts för att mer djupgående undersöka hur arbetsgivare 

upplever sjukskrivningsprocessen. Jag vill ta reda på erfarenheter, förutsättningar och 

utmaningar som arbetsgivaren har genom semi-strukturerad intervju, kodning och tematisk 

analys. Denna typ av kvalitativ metod ger relativt ostrukturerad data, men är användbar när 

fokus ligger på individer och deras upplevelser (Backman, 2006). Jag har i denna studie också 

haft ett hermeneutiskt perspektiv genom att tolka och skapa förståelse för arbetsgivarens 

situation. Hermeneutik kallas även tolkningslära (Jacobsen, 2007) och genom att både i 

förarbete och analys växla mellan de enskilda delarna och delarna i en större helhet har jag 

skapat mig förståelse. 

3.1 Deltagare  

Urvalskriterierna för intervjudeltagarna var att de var chefer (även kallat arbetsledare) med 

personalansvar inom den privata sektorn i Sverige på ett medelstort företag med fler än 19 och 

färre än 250 anställda. Intervjudeltagarna i denna studie kom alla från IT-sektorn och det var 

tre män och två kvinnor. Medelåldern var 35 år (SD = 5,1) och medianen var 35 år.  

Som nämnt i bakgrunden representerar chefer arbetsgivaren utifrån deras anställningsavtal 

och har tilldelats uppgifter inom arbetsmiljöarbete. Deltagarna i denna studie kontaktades via 

mejladresser som funnits tillgängliga på företagens hemsidor och urvalet av företag var av 

bekvämlighet sådana som låg geografiskt tillgängligt i två olika städer i Sverige och uppfyllde 

de ovan nämnda urvalskriterierna.  

3.2 Material 

3.2.1 Samtyckesformulär 

Ett samtyckesformulär användes för att samla in deltagarnas samtycke till att delta i delta i 

studien genom intervju (se Bilaga 3). Samtyckesformuläret mejlades även ut som bilaga vid 

intervjuförfrågan och innehöll förutom kontaktuppgifter och annan praktisk information 

information om studiens syfte, vad intervjudata ska användas till, vilka deltagarkriterier som 

gäller, frivilligheten och anonymiteten.  

3.2.2 Intervjufrågor 

För intervjuerna användes en frågeguide som stöd med ett antal övergripande kategorier med 

intervjufrågor, se Bilaga 2. Kategorier och frågor formulerades utifrån teorin vilket innebar att 

de kretsade kring exempelvis bra och dåliga förutsättningar, sjukskrivningsprocessen utifrån 

arbetsgivarens perspektiv, behov, utmaningar, kunskap och ansvar. Fokus var dels att få en 
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förståelse för vad som är lätt och svårt för cheferna, men också vad de själva tror skulle hjälpa 

dem. Detta för att få en behovsbild utifrån deras förutsättningar. De övergripande kategorierna 

var: 

• Allmänna startfrågor om intervjupersonen och dennes erfarenheter: 

• Kunskap och att identifiera ohälsa 

o Utbildning och hur information inhämtas om psykisk ohälsa och sjukskrivning 

o Att identifiera psykisk ohälsa 

o Vad gör chefen 

• Under sjukskrivningen 

• Återgång i arbetet 

3.2.3 Inspelningsutrustning 

Inspelningen under intervjuerna gjordes med en mobiltelefon OnePlus 5. Applikationen som 

användes var Inspelning.  

3.2.4 Anteckningsmaterial 

Som anteckningsmaterial vid intervjuerna användes ett kollegieblock och en penna. 

Anteckningar fördes för att fånga tankar och intryck som dök upp under intervjun och 

eventuella observationer som intervjupersonen visar med kroppen. 

3.3 Miljö 

För att inte bli störda under intervjun genomfördes intervjuerna på lugna avskilda platser på 

respektive intervjupersons arbetsplats. Platserna var antingen i konferensrum eller i mindre 

grupprum.  

3.4 Datainsamling  

Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer. Utöver de i förväg formulerade 

frågorna ställdes följdfrågor och intervjudeltagarna ombads utveckla vissa delar. Denna typ av 

intervjuform valdes för att låta intervjupersonen röra sig i olika riktningar vilket ger forskaren 

kunskap om vad personen själv upplever som relevant och viktigt. Bryman (2011) tar också 

upp detta som en fördel med kvalitativa intervjuer, och framför att intresset är riktat mot just 

intervjupersonens ståndpunkter med en stor flexibilitet vad gäller strukturen på intervjun.  

3.5 Bearbetning av intervjumaterial och dataanalys 

För analys av data från intervjuerna genomfördes enkel transkribering, kodning och tematisk 

analys. Som ramverk för detta följdes Bryman (2011) och Jacobsens (2007) beskrivning:  
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Transkriberingen kan göras med mycket olika nivåer beroende på om studien har ett stort 

fokus på språket (Bryman, 2011). I den här studien har intervjuerna skrivits ut med vad som 

sägs, men inte hur det sägs. Metoden av att transkribera har enligt Bryman många fördelar, 

som till exempel att underlätta för en noggrann analys, möjlighet att låta andra forskare ta del 

data och möjliggöra för upprepade genomgångar av intervjupersonens svar. Transkriberingen 

hjälper oss också att minnas vad som sagts under intervjun och ger oss även möjlighet att 

kontrollera för omedvetna tolkningar vi gör under själva intervjun genom att analysera både 

delar och helheten.  

För att analysera data inom kvalitativ metod genomförs ofta kodning (Bryman, 2011). Ett 

första steg vid kodning är att bekanta sig med sin data utan att skriva ned något. Vid nästa steg 

läses materialet igenom igen för att markera och skriva ned notiser med iakttagelser och 

kommentarer. Olika nyckelord eller meningar används för att markera olika kategorier eller 

delar av texten. Dessa blir koder. Efter att detta gjorts bör koderna granskas och om ord eller 

meningar från intervjuerna beskriver en gemensam företeelse tilldelas de med fördel en 

gemensam kod. Här menar Jacobsen (2007) att kategoriseringen börjar, och kategoriseringen 

drivs både av datan i sig, men också av teorin och den intervjuguide som utformats från teori 

och frågeställning. Han understryker att kvalitativ analys främst bör härröra från data och vara 

induktiv, men att intervjuguiden motstridigt nog har stor inverkan. Det kan tyckas bli en 

konflikt men Jacobsen menar att vid öppna intervjuer tillåts så pass många överraskningar ta 

plats i nya kategorier att data styr mycket ändå. Han menar också att denna kombination av ett 

deduktivt och induktivt förhållningssätt kan vara en styrka. En vanlig kritik mot kodning är att 

kontexten kan gå förlorad i vad som sägs när man plockar ut textstycken från det 

sammanhang där de förekommer. Det är därför viktigt att inkludera kontextuella aspekter i 

kodningen. Likaså är det viktigt att inkludera en eventuell narrativ historia i vad som sägs.  

Vid skapandet av teman i den tematiska analysen används koder och kategorier som 

framkommit och kategoriserats. Teman och subteman presenteras med hjälp utdrag från 

intervjun så att en balans mellan delarna och helheten representerar den empiriska datan. 

Teman ska enligt Howitt (2013) representera och fånga deltagarnas erfarenheter, upplevelser 

och mentala tillstånd med relation till deras detaljerade beskrivningar. 

3.6 Procedur 

Utifrån teori och syfte sammanställdes intervjufrågor. Intervjudeltagarna kontaktades via mejl 

med bifogat informations- och medgivandebrev, se Bilaga 3. Genom mejlkommunikation 

bestämdes sedan datum och tid för intervju på respektive intervjupersons arbetsplats. 
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Intervjuerna genomfördes utspritt under en månads tid. Vid intervjutillfället informerades 

intervjudeltagarna om studien och fick läsa och skriva under informations- och 

samtyckesformuläret som de också fått mejlat till sig. Intervjudeltagarna fick chans att fråga 

frågor om studien och fick godkänna om att bli inspelade innan intervjun började. Under 

intervjun antecknades även tankar som uppkom under intervjun. Efter att en intervju var 

genomförd gjordes transkriberingen och när alla intervjuer och transkriberingar var 

genomförda påbörjades kodning och den tematiska analysen som beskriven i 3.5.  

3.7 Etik 

Etik och deltagarnas rättigheter är en viktig del av den här studien eftersom den behandlar 

personliga upplevelser av sjukskrivningsprocesser och människorna involverade i dessa. 

Arbetsgivare har ofta lovat att diagnoser och upplevelser de fått berättat för sig inte ska 

spridas icke-anonymiserat och det var därför viktigt att försäkra att materialet från 

intervjuerna förvaras säkert. Studien följer vetenskapsrådets krav för forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informeras väl om varför de är med i studien 

och vilka villkor som gäller, syftet med studien och att det är viktigt att hen deltar helt 

frivilligt. De fick ge samtycke och information om att de närsomhelst kan avbryta sitt 

deltagande. Konfidentialitetskravet har också belysts och om hur inspelningar, transkriptioner 

och annan data hanteras anonymt och inte går att koppla till deltagaren. Det anonymiserade 

resultatet från intervjuerna kommer NetRelations att få ta del av för deras vidare forskning för 

projektet SRS. Detta framgår tydligt i samtyckesformuläret i Bilaga 3.  
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4 Resultat & analys 

Detta kapitel redogör för identifierade teman i form av behov med utdrag och tolkningar från 

intervjudata. För varje behov ingår flera delbehov som representerar mer specifika behov för 

att ge klarhet i vad SRS råd och åtgärdsrekommendationer bör utformas utifrån. Se tabell 1 

för en sammanfattning som tydliggör varje temas innehåll.  

Inledningsvis bör nämnas att intervjupersonerna hade olika erfarenhet av sjukskrivning och 

psykisk ohälsa i deras omgivning. Alla visste om någon medarbetare som hade varit 

sjukskriven eller var sjukskriven under den tiden de arbetat på företaget. Fyra av de fem 

intervjuade hade erfarenhet av sjukskrivning när de själva varit i  en chefsroll för en person 

som blivit och/eller återgått från sjukskrivning. Vid frågan om intervju konfirmerades att 

deltagarna alla hade personalansvar, men det skilde sig i hur personalansvaret såg ut: 

• Tre av de fem intervjuade cheferna var uttalat ansvariga för både personal och 

produktion för en grupp med anställda på 5 till 15 personer.  

• En av de intervjuade hade personalansvar för 39 personer men hade gruppchefer bland 

de 39 personerna som egentligen inte hade ett uttalat personalansvar men hjälpte till.  

• En av de fem intervjuade var chef över gruppchefer. Denne hade ett huvudansvar för 

personalen, men de gruppchefer denne ansvarade för hade också själva ett uttalat 

personalansvar för sin grupp.  
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Tabell 1: Studiens resultat med identifierade teman i form av behov och delbehov 

 Tema i form av behov Temats innehåll i form av delbehov 

1 Behov av kunskap om 

sjukskrivningsprocessen 

Att ha kunskap om: 

- Sjukskrivningsprocessens förlopp och olika delar 

- De olika aktörernas roll och betydelse 

- Om lagar, skyldigheter och möjligheter som arbetsgivare 

- Information och direktiv om processen och rutiner på 

arbetsplatsen 

2 Behov av att enklare 

identifiera när någon 

mår dåligt 

 

Att enklare kunna: 

- Identifiera ohälsa även när inte personen själv inser det 

- Identifiera ohälsa utan att inkräkta på privatlivet 

- Identifiera ohälsa trots en bristande relation till den 

anställda 

- Urskilja tillfällig och långvarig/nedåtgående ohälsa 

- Identifiera ohälsa individuellt och oavsett personlighet 

3 Behov av stöd för 

bedömning av insatser 

Att få stöd i: 

- Vilka insatser som är bra, både efter symptom, diagnos och 

individen 

- När insatser ska göras och att arbeta proaktivt 

- Att veta hur den som återgår ska arbeta, och med vilka 

uppgifter 

4 Behov av hjälp med 

samverkan, 

kommunikation och 

planering 

Hjälp med: 

- Hur kommunikation bör ske med den som har varit eller är 

sjukskriven 

- Hur arbetsplatsen ska agera mot den som återgår i arbete 

- Hur kommunikation och samverkan sker med andra aktörer 

i sjukskrivningsprocessen 

5 Behov av riktad 

information 

Att kunna: 

- Enkelt hitta företagets resurser och rutiner 

- Samlad och tillgänglig information 

- Motiverande och uppmuntrande stöttning och information  

- Medicinskt korrekt och pålitligt stöd 

- Söka fram insatser när det väl behövs 

- Ha tillgång till tydliga mallar, checklistor och verktyg 

4.1 Behov av kunskap om sjukskrivning 

Det finns ett tydligt behov av kunskap hos cheferna när det kommer till hur en sjukskrivning 

går till vad gäller processen i sig, vilket ansvar de olika aktörerna har och vilka möjligheter 

som finns. De har blandade erfarenheter och kunskap men det finns en vilja hos de flesta att 

lära sig mer och en frustration över att inte ha viss kunskap. Deras kunskap baseras oftast på 

vilken erfarenhet de har och hur delaktiga de har varit i sjukskrivningsprocesser tidigare. En 

av cheferna anser sig inte ha erfarenhet och uttrycker att den skulle behöva ta hjälp om en 

sjukskrivning blir aktuell:  

”Jag har ingen erfarenhet av sjukskrivning. Som jag är idag måste jag ta hjälp, så den dagen 

jag står inför det så får jag liksom ta hjälp.” 
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Det framkom också att även om vissa av cheferna inte har erfarenhet av att en anställd blivit 

sjukskriven så har det funnits redan sjukskrivna som fortfarande är sjukskrivna eller nu har 

återgått/återgår i arbete i den grupp de nu ansvarar för. En chef uttryckte sig trots detta inte ha 

erfarenhet av sjukskrivning vilket indikerar att det finns en otydlighet om hur rehabilitering 

och återgång i arbete kan ses som en del av en sjukskrivning. Det varierar dock hur aktivt 

cheferna har varit delaktiga och flera har uppfattningen att de som chefer inte har mer att göra 

med en sjukskrivning än att hålla kontakten med den anställda och sedan få berättat för sig 

hur en eventuell rehabilitering ska gå till.  

Det finns ett behov av kunskap om vad de olika aktörerna gör och ansvarar för i 

sjukskrivningen. Vid frågan om vilka de tror eller av erfarenhet vet är involverade i en 

sjukskrivningsprocess svarar de att de inte vet eller med osäkerhet att det kan vara läkare, 

psykolog, arbetstagaren, ”jag som chef”, ”jag och min chef” och Försäkringskassan. En chef 

hade hört om rehabiliteringskoordinator men vet inte vad den gör. De känner sig också osäkra 

på vad de olika aktörerna ansvarar för och vad de själva ansvarar för. En av cheferna vet till 

exempel att den ska informeras genom ett intyg från en läkare men är osäker kring hur den 

ska gå vidare, vilket ansvar den har och hur den ska agera: 

”Jag vet att du får vara hemma i sju dagar, sen krävs ett sjukintyg. [...] Ska jag vara med på ett 

möte med hennes läkare sen för att hon kan komma tillbaka? Hur ska jag göra? Hur ska jag 

planera? Göra en handlingsplan för att hon ska komma tillbaka fattar jag att jag måste göra, 

men ingen aning om vad jag annars ska göra.” 

Det finns också ett behov att lära sig mer om de olika delmomenten som ingår i en 

sjukskrivning, vad regler säger och hur det går till rent praktiskt: 

”[...] bör man ta kontakt med läkare när man kommit såhär långt eller i det här fallet? En 

sjukskrivning går väl till så att efter 7 dagar så, om det är dödsfall då får du vara borta såhär 

många dagar och ja sen är det sjukskrivning som gäller. Eller ja det måste ju finnas massa 

regler. Eller jag vet inte vad man gör, jag har ingen aning.” 

För att få stöd vid sjukskrivning framför cheferna att de pratar med chefskollegor och rådslår . 

En av cheferna, som också har tillgång till HR-personal (HR: Human Resources) på 

arbetsplatsen, känner att den får mycket stöd från företaget och kan få hjälp med frågor kring 

ansvar och vad den borde göra: 

”Jag känner stöd och tillit till vår personalchef att hon skulle hjälpa.” 

Bland de chefer som inte har HR-personal tillgängligt upplevs det som en större utmaning att 

veta vad som ska göras. Om de har HR-personal eller ej har enligt dem själva också en 

betydelse när det kommer till behovet av hur mycket kunskap de behöver ha om sjukskrivning 
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och psykisk ohälsa. En chef berättar att en HR-ansvarig anställts och snart ska börja vilket gör 

att chefens bristande kunskaper och erfarenhet inte längre kommer vara ett problem. Den 

chefen anser också att anställda gemensamt ska ha kunskap och ett ansvar för att flagga för 

om någon på arbetsplatsen mår dåligt. Den anser vidare att den som är HR-ansvarig kan lära 

ut sin kunskap: 

”Det kanske räcker med att HR har kunskap och kan sprida det så att anställda kan hitta 

signaler och så vidare.” 

Vid frågor om chefernas kunskap om arbetsmiljölagen och vilket ansvar de har kring att 

arbeta preventivt och med rehabilitering vid sjukskrivning var svaren mycket blandade. Vissa 

anger att de har fått information om detta från utbildningar på arbetsplatsen och andra menar 

att de inte alls har kunskap om det. Två av cheferna menade att de hade fått lära sig en del om 

vilka skyldigheter de har på dessa utbildningar, men främst ur perspektivet att de inte ska 

bryta mot regler: 

”[...] det har framför allt varit om vilka skyldigheter vi har. Men det finns ju mycket i lagen 

man kan läsa, och det kunde vi inte läsa i utbildningen. Vi har ju inte fått lära oss om allt, men, 

det är mycket för att vi inte ska kunna åka dit på att vi gör fel och att vi inte ska göra fel mot 

våra medarbetare.” 

En annan chef uttrycker sig inte kunna mycket om varken arbetsmiljölagen eller sitt ansvar 

men påpekar att den planerat att framöver lära sig mer om arbetsmiljölagen genom utbildning. 

Chefen uttrycker sig ha personalansvar över cirka 30 stycken men tar hjälp av gruppchefer 

som exempelvis har enskilda samtal med de anställda med fokus på ”prestation och 

kompetens” samt att ”fånga upp hur de mår”. Gruppcheferna har inte fått utbildning inom 

arbetsmiljölagen och har inte uttalat något personalansvar. Chefen uttrycker själv att det är en 

brist för företaget att de inte alltid har rutiner eller kunskap om vad de ska göra vid 

sjukskrivningar. Även den otydliga ansvarsfördelningen menar chefen borde förbättras. Vid 

ett tillfälle nyligen hade denne inte vetat vad de skulle göra när en som varit sjukskriven 

återgick i arbete och efter två veckor började må dåligt igen. Det resulterade i att en reflektion 

startade kring vilka rutiner de borde ha. Chefen nämner också ”hygienfaktorer” och menar att 

det är faktorer som måste uppfyllas för en bra arbetsmiljö. Chefen beskriver hur de tänkte vid 

tillfället då personen som varit sjuk arbetat i två veckor och börjat må dåligt igen:  

”Det var ju liksom en sån här ’aa vi får nog börja kolla på det här och hur det ska gå till’. Det 

är problematiken att man inser i efterhand att, fan, det här behöver jag nog hjälp med. Så det 

som vi gör nu under våren framför allt är att vi går igenom hygienfakorer för personalen och 

har anställt HR-kompetens som börjar snart.” 
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Sammanfattningsvis finns det alltså olika attityder till vilket behov de själva anser sig ha när 

det kommer till kunskap om sjukskrivningsprocessen och det beror till stor del på erfarenhet 

och om de har HR-personal. Ett generellt fynd vad gäller kunskap är att samtliga chefer 

uttryckte att de under intervjun insett att de kan och borde lära sig ännu mer.  

4.2 Behov av att enklare kunna identifiera när någon mår dåligt 

Cheferna har ett behov av att enklare kunna identifiera när någon mår dåligt. Det framkommer 

under intervjuerna att cheferna är osäkra kring hur de kan prata med sina anställda för att 

förstå om någon mår dåligt, hur dåligt den mår och på vilket sätt den mår dåligt. En god 

relation till de anställda ses som en grundförutsättning för att lyckosamt kunna identifiera 

ohälsa, men det uppfattas också svårt att avväga vad som är privat och vad som är 

arbetsrelaterat, vilka signaler och symptom som kan indikera psykisk ohälsa och hur bra man 

som chef egentligen är på att ”gå på känsla”. För vissa personligheter är det också svårare att 

identifiera ohälsa. Flera chefer önskar en referensram för när de borde misstänka att en 

anställd lider av psykisk ohälsa och inte ”bara mår dåligt för dagen”.  

En viktig aspekt när det kommer till att kunna identifiera psykisk ohälsa är enligt cheferna 

relationen mellan chef och anställd. Genomgående upplever cheferna att om grundrelationen 

mellan dem och de anställda är god så känner de större säkerhet kring att kunna både 

identifiera och motverka ohälsa. Det gjorde det enklare att förstå när någon mår dåligt:   

”Det handlar mycket om att bygga upp en relation med personerna så man kan förstå.”  

Cheferna menar att de för att motverka ohälsa aktivt arbetade med relationen med de anställda 

genom att bland annat vara lyhörda, skapa ömsesidigt förtroende och ha regelbunden kontakt. 

Den regelbundna kontakten sker på olika vis vid till exempel fikarummet eller på 

gruppmöten. Alla chefer utom en förklarar att de har planerade enskilda möten med sina 

anställda för att prata om främst kompetensutvecklingsfrågor och trivsel. Dessa möten ses 

bland annat som ett verktyg för att ta reda på hur personen mår: 

”Sen har jag enskilda samtal där jag sitter med en medarbetare och där jag har frågar med 

syftet att jag ska fånga upp hur den mår. Och då är det inte bara jobbet utan också hur 

personen mår privat.” 

Regelbunden kontakt berättas också vara bra för att upptäcka om mönster bryts. För flera av 

cheferna ser de detta som ett verktyg för att märka om något är fel. De uppmärksammar om 

personer inte agerar eller mår som de brukar och ser det som varningssignaler. De menar att 

de genom att känna de anställda väl, bättre kan förstå när de inte mår så bra. En chef beskriver 
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hur den på så sätt och genom att lägga tid på att lyssna kan lägga märke till om anställda 

ändrar beteende: 

”Jag ska inte vara så självsäker att jag har koll på varenda en, men oftast så känner man folk 

och man märker av att de inte beter sig på samma sätt som innan. Det kan vara små signaler 

som att man inte varit och klippt sig på länge eller… Ja, jag tror att det är viktigt att som chef 

se till att man har tid att lyssna och se signaler” 

Trots att alla chefer ser relationen och regelbunden kontakt som viktig, framkommer också att 

det enligt erfarenhet inte alltid räcker. En intervjuperson beskriver att trots faktorer som 

regelbunden kontakt, öppet klimat, lyhördhet, bra relation och förtroende så inträffade en 

sjukskrivning där ingen identifierade att den anställda mådde dåligt fören den mådde så pass 

dåligt att ”det var försent” och personen diagnostiserades med depression och direkt 

sjukskrivning: 

”Jag tror ju att om man är en tillräckligt lyhörd och bra chef som har en bra relation och 

förtroende med sin anställda, fast ja det behöver ju inte vara sant, men då kan det lösa en hel 

del. Samtidigt så vet jag, som i det fallet vi hade här, så hade vi ju det och det hjälpte ju 

inte…” 

Intervjudeltagaren som sa det ovan närmast nämnda citatet fortsätter vidare också beskriva 

problematiken med att psykisk ohälsa inte alltid syns eller är enkel att identifiera: 

”För problemet är väl att många personer inte förstår själva och då är det mycket begärt att nån 

annan ska förstå. Men jag tror mycket på att grundrelationen är en bra förutsättning för en 

öppen dialog, och har man också en process och rätt verktyg att göra nånting så är det bra.” 

Det finns därför ett behov av stöd för hur man identifierar att någon mår dåligt även om den 

inte själv inser att den mår dåligt. Ett annat behov är att kunna identifiera ohälsa hos någon 

som har en personlighet som gör det svårare att upptäcka: 

”Sen har man ju individer som är extroverta och utåtagerande, och dom kanske man märker 

mer om de liksom slutar synas eller leverera men sen finns det en kategori som är mer tyst där 

förändring kan vara svårare att upptäcka. 

Vid tillfällen då cheferna talar om vikten av relationen till de anställda uppkommer det också 

ofta att det finns stora svårigheter i att bedöma vad som är för privat för att man som chef ska 

lägga sig i och fråga om det: 

”Den personen som mådde dåligt i det privata, där tyckte jag det var svårt att veta hur långt jag 

kan gå för att jag inte känner personen helt.” 

Cheferna upplever att det ibland var svårt att vara chef och produktionsansvarig samtidigt som 

de skulle stötta och bry sig om de anställdas välmående. En chef nämner att den inte vill 
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riskera att bli ”hobbypsykolog” på de enskilda samtalen de har, men vill samtidigt säkerställa 

att personen mår bra. Överlag upplever flera att det var svårt att veta om man ska ta upp något 

med en anställd och riskera att ”trampa någon på tårna” och göra saken värre . En chef 

beskriver detta och poängterar att det är svårt att veta när man kommer ”för nära”: 

”Det är inte bara om jobbet, utan också hur personen mår privat. Det kan vara svårt att väga 

hur mycket man kan fråga och vad som är privat. Jag har det nu med en medarbetare som 

berättade mycket privat vid ett tillfälle, men nästa gång vi sågs visste jag inte om jag skulle ta 

upp det och följa upp. Det var kring ett instabilt förhållande och, ja, så jag kände mig osäker 

på om jag kom för nära genom att ta upp det.” 

En aspekt till när det kommer till vad som är arbetsrelaterad eller privat vid ohälsa är vem 

som bär ansvaret. Vissa chefer uttrycker att de inte alls visste vilket ansvar de hade vid ohälsa 

som berodde på privata orsaker. Det handlar till exempel om relationsproblem eller 

medicinska orsaker. Andra chefer menar dock att de inte tycker det spelar någon större roll 

om orsaken är privat eller arbetsrelaterad om den går ut över arbetet för personen. En chef 

poängterade också kostnaderna sjukskrivning innebär för arbetsplatsen och att det därför inte 

spelar någon roll av vilken anledning personen mår dåligt:  

”Och det är egentligen inte så mycket jobbrelaterat utan det är mer relaterat till privata saker. 

Men funkar det inte privat så funkar det inte på jobbet. [...] Oavsett anledning så kommer det 

kosta mycket för företaget så oavsett om anledningen från början är arbetsrelaterad eller ej så 

vill man ju motverka. Det kostar ju galet mycket med sjukskrivna personer. Man kan inte 

underskatta kostnaderna för det.” 

En intervjuperson uttrycker också att den tycker det är svårt med specifikt ”individuell” hälsa 

på arbetsplatsen. Med det syftar denne till att företaget ofta mäter av den generella nivån av 

stress och annat relaterat till psykisk ohälsa, men inte enskilda anställdas välmående. Detta 

tycks ofta vara för intimt och det finns en bild av att chefen inte alltid har rätt till att få veta 

hur olika personer mår på arbetsplatsen.  

En av de största svårigheterna när det kommer till att identifiera ohälsa är enligt cheferna att 

veta när en person mår dåligt ”på riktigt” eller ”bara för dagen”. Det finns här ett behov av att 

få stöd i hur man som arbetsgivare ska avgöra när insatser bör göras: 

”Att ha bättre verktyg att identifiera när någon mår dålig vore bra. Det är svårt att avgöra var 

gränsen går för den går olika för olika människor på nåt sätt. [...] Det här jobbet kan vara 

väldigt tufft och jag har varit i situationer där jag inte vet var jag ska ta vägen i tre dagar, men 

sen lugnar det ner sig.” 

Sammanfattningsvis finns det alltså ett behov av att mer tillförlitligt och enklare kunna 

identifiera när någon mår dåligt. Cheferna kan genom exempelvis regelbunden kontakt och 
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lyhördhet märka när någon mår dåligt, men känner också att det inte alltid är tillräckligt. Det 

finns flera svårigheter för cheferna i bedömningen kring hur en person mår dåligt och hur de 

ska prata med personen om det är ”för privat”.  

4.3 Behov av stöd för bedömning av insatser 

Flera av cheferna uttrycker tydligt att de vill ha och behöver hjälp med vad de kan göra för att 

motverka psykisk ohälsa när den väl har identifierats. De vill ha stöd över vad den bästa 

insatsen är utifrån situationen och känner en frustration och osäkerhet över att deras insats 

snarare ”stjälper än hjälper”. Sammanfattningsvis vill de ha tydligt stöd i vad som ska göras, 

när det ska göras och hur det ska göras. 

De fem intervjuade cheferna skiljer sig i vilken kunskap, erfarenhet och intresse de har av 

psykisk ohälsa. En chef berättar att den gjort preventiva insatser när den förstått att en person 

börjat må dåligt och det var exempelvis att byta arbetsplats med den anställda och låta den 

arbeta i ett eget rum istället för i kontorslandskap där den tyckte det var jobbigt och blev störd 

av arbetsmiljön. Detta var ett tydligt exempel, och en insats som enligt chefen gjorde skillnad, 

men ibland är det inte så enkelt. När cheferna identifierat att någon mår dåligt agerar de olika, 

men gemensamt är att de vill prata med personen. Det finns dock en stor osäkerhet i vad som 

faktiskt är det bästa att göra och vägledning i insatser och hur man ska bete sig mot den som 

mår dåligt önskas: 

”Jag kan ju ofta märka att nån mår dåligt [...] Men här skulle jag vilja veta liksom, hur ska jag 

göra? Vad är bästa? Vägledning om jag märker att nån mår dåligt.” 

Vidare om att känna osäkerhet kring vad som hjälper uttrycker en chef att den inte känner att 

det tillhör dennes yrkesroll att veta:  

”Eh, dom här grejerna jobbar ju inte jag med, jag kan ju inte veta om det här hjälper min 

medarbetare eller stjälper den? Det kanske är helt fel? Liksom det kan ju inte jag bedöma, det 

måste nån professionell bedöma om medarbetaren ska gå in i det här programmet som var nåt 

som vi gjorde eller om nåt annat behövs.” 

Samma chef fortsätter också att berätta om svårigheterna kring hur den agerat med en anställd 

med sömnbesvär. Denne beskriver att den hört från en kollega som också lidit av 

sömnproblem att läkaren hade sagt att det är bra att inte fråga en person som lider av 

sömnproblem för mycket om hur den sover och mår. Utifrån denna information hade chefen 

försökt att inte prata för mycket om det men uttryckte samtidigt en desperation kring om det 

egentligen är rätt: 

”Hennes läkare hade sagt det, men egentligen vet jag inte? […]”  



 

 

29 

Chefen fortsätter sen med en önskan om att ha mer kunskap om vad som borde göras och stöd i att 

insatser blir rätt för just dennes anställda: 

”[…] Hur man ska agera, där hade jag velat ha mer kött på benen. Är det väldigt individuellt, 

eller går det generellt till på ett visst sätt?” 

Det finns alltså ett behov av att få stöd i hur man ska agera beroende på symptom 

(sömnbesvär till exempel) och även att det är ”rätt” och faktiskt ger önskvärd effekt. Att 

insatser görs rätt anses generellt vara viktigt och en chef hade exempelvis läst en bok om 

depression för att veta vad som hjälper bäst. En annan chef uttrycker återigen att den inte har 

tillräcklig kunskap för att kunna bestämma insatser, men förstår samtidigt att det inte finns så 

många andra val än att ”gissa” vad som är bäst utifrån den kunskapen den har och kan söka 

fram.  

De flesta chefer uppmanar också sina anställda att kontakta sjukvården, både för att de anser 

att den anställda skulle kunna få hjälp för att motverka hur den mår men också för att bli 

sjukskrivna när de mår så dåligt att de inte klarar av sitt arbete. En chef som är väldigt mån 

om att agera ”ordentligt” uttrycker också att den har uppmanat till sjukskrivning men att det 

finns en svårighet i det. Det kan nämligen vara dåligt att sänka en persons stolthet vilket kan 

riskeras vid sjukskrivning enligt chefen: 

”[…] och så ledde hon ett tufft projekt på distans. Vi har tydligt sagt att vi är för att hon 

sjukskriver sig och att det är lika bra att hon gör det nu. Och jag tror att det är bättre. Sen ska 

man inte ta ifrån folk sitt, faran är jaha ’är det här projektet för tufft för henne’ så man får vara 

försiktig så man inte tar ifrån henne hennes stolthet.” 

Kring detta lyfter också en annan chef en problematik med att de anställda ibland känner ett 

för stort ansvar för vad de gör för företaget och inte inser att de själva mår dåligt av det:  

”[...] många känner ett ansvar och ett ägarskap av produkten och vill göra nåt av mervärde 

vilket också kan vara en stor källa till utmattning. Just att man känner ett stort ansvar men man 

ror inte på alla faktorer som påverkar [...]” 

När en sjukskrivning väl inträffar för en anställd berättar cheferna att det kan bli enklare att 

förstå vad som kan göras för att förbättra hälsan för den som mår dåligt än innan 

sjukskrivningen beslutats. Detta hänger dock helt på om de får veta diagnos på sjukintyget 

och de tenderar att inte göra insatser fören den som är sjukskriven delvis eller helt återgår i 

arbete. Generellt skiljer sig bilden av vilken roll chefen har när en sjukskrivning sker. En chef 

berättar att den inte varit varken varit delaktig eller kommunicerat med den sjukskrivna fören 

sjukintyget sa att personen skulle återgå i arbete och då fördes en dialog med denne. En annan 
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chef däremot fick när den klev in i rollen som chef veta att en anställd var heltidssjukskriven 

och kontaktade den då för att prata om hur en återgång skulle kunna ske:  

”[…] jag har varit i kontakt med henne om hur vi ska göra det men jag var ju inte med i 

förloppet, utan såhär ’Okej, nu då? Hur ska vi tänka nu och hur ska vi hantera att komma 

tillbaka och skala upp?’” 

Ett problem för cheferna är dock om den med sjukskrivning väljer att i sjukintyget inte dela 

med sig av varför den är sjukskriven med diagnos. Detta eftersom de upplever det svårt att 

veta hur de ska motverka att personen blir sjuk igen vid återgång. En chef hade kontaktat den 

sjukskrivna som hade dolt sin diagnos men inte fått något svar om vad som kunde göras för 

att underlätta rehabiliteringen. Chefen hade då pratat med den gruppchef som ansvarat för den 

anställda innan den blev sjukskriven men upplever det svårt:  

”Sen är det ju så också att vi får ju inte se diagnosen i arbetsintyget [...] Det som har gjorts är 

att jag har pratat med gruppchefen och om vad som kan ha legat bakom men det är svårt.” 

Cheferna tenderar ofta att vilja veta både diagnos och vilka orsaker det finns för att de ska 

veta hur de ska planera insatser vid återgången i arbetet. En chef hade exempelvis lärt sig hur 

en rehabilitering bäst sker vid depression just för att den fick veta att det var depression som 

var diagnosen. Att hitta orsaker är annars en strategi för att kunna skapa en förändring som 

hjälper den som är sjuk. Orsaker kan dock vara svårdefinierade och därför finns ett behov av 

insatser riktade specifikt utefter vilka symptom eller diagnos en person har. För att kunna 

planera återgång anser en intervjudeltagare att det är viktigt, men svårt, att försöka ha 

orsakerna i åtanke för att se vad man kan förbättra: 

”Systemet är en del av det hela, hela omgivningen liksom. Man skulle vilja ta ett större grepp 

och försöka hitta varför hamnade vi där vi hamnade och vilka faktorer kan vi påverka av de 

orsakerna, så att det blir bättre. Men det är nog inte alltid så lätt.”  

Som nämnt tidigare är det viktigt för cheferna att veta att de gör rätt och för att försäkra sig 

om detta vill de gärna ha medicinskt korrekt information. En chef utrycker att den skulle 

förlita sig mycket på ”den ansvariga läkare eller psykologen” om hur den ska agera vi 

återgång i arbete. En annan chef, som har erfarenhet av att en anställd återgått i arbete, gjorde 

dock inget specifikt insatsmässigt när den fick reda på att en person skulle återgå i arbete. 

Chefen hade inte varit med när personen blev sjukskriven och när den skulle börja arbeta 50% 

märkte chefen efter ”2-3 veckor” att ”det inte funkade” och bestämde sig för att ha ett möte 

och samtala om att göra ”en plan för att koppla in företagshälsovården och jaa komma på rätt 

köl med det här”. Företaget har dock inte företagshälsovård och denna händelse blev en 

påminnelse om att detta kanske vore bra att ha, och ännu en gång nämns att det önskas råd 
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från sjukvården. Chefen menar också att den insåg att de saknar rutiner för återgång i arbete 

för en som varit heltidssjukskriven och vet inte riktigt hur de ska gå tillväga för att hjälpa den 

som mår dåligt.  

När chefen som ovan nämns har ett möte med den anställda efter 2-3 veckor får chefen veta 

att personen vill säga upp sig på grund av att arbetsuppgifterna inte var stimulerande nog. 

Detta förlopp och chefens inställning tyder på att det finns ett behov av att veta när insatser 

kan göras och chefen säger i detta fall också att de borde ha diskuterat arbetsuppgifter med 

personen innan den blev sjukskriven då detta ”högst sannolikt” var orsaken. Utifrån detta 

konstateras också att chefer behöver förstå tidigt vad som är fel när en person mår dåligt för 

att kunna göra tidiga insatser som i bästa fall motverkar att ohälsan kräver sjukskrivning.  

Bilden av vad man som chef borde, måste och kan både ansvara för eller själv göra vid 

rehabilitering är otydlig för en del av cheferna och det speglas också i hur de resonerar kring 

vilka insatser som ska göras. Chefen som insett att de saknar rutiner fortsätter berätta att det är 

viktigt att det finns kunskap och någon som kan hur man hjälper någon att må bra. Det finns 

dock en otydlighet i hur den ser sig själv ha en roll i detta eftersom dennes fokus ska ligga på 

den anställdas ”välmående” samtidigt som den inte är ”proffs på att få folk att må bra”. Att 

vara proffs är dock det som enligt chef behövs vid sjukskrivning:  

”Jag skulle fokusera på att den anställdes välmående och producerande så fort som möjligt 

(vid sjukskrivning), både för vår och deras skull. Det ultimata är 100% produktiv och att den 

mår bra. Och då finns det ju proffs på att få folk att må bra och det är inte jag, inte utifrån ett 

sjukvårdsperspektiv. Vi tar ju hjälp av ekonomer som gör ekonomi, databasspecialister som 

gör databaser, så självklart ska vi ta hjälp med den biten också.” 

Flera av cheferna pratar om svårigheterna att veta vad en som återgår i arbetet ska jobba med 

och vissa vill ha stöd i detta, andra inte. En chef uttrycker att det kan vara svårt att ta bort 

vissa arbetsuppgifter för någon som återgår i arbete när personen känner stor stolthet och 

glädje i att ha haft just dem uppgifterna. Det blir därför en problematik kring om det hjälper 

eller stjälper att till exempel ta bort ansvaret för ett projekt från en person som tidigare haft 

det och arbetat hårt för det. En aspekt av att göra insatser som flera av cheferna nämner är 

också att de ifrågasätter om den anställda som är psykiskt sjuk verkligen är på rätt arbetsplats 

och har rätt typ av arbete. De menar att de inte är rädda för att öppna upp för om personen 

kanske skulle må bättre av att vara på en annan arbetsplats: 

”Men jag är också öppen för, asså ska hon jobba här? Vi vill jättegärna att hon ska jobba här 

men är det rätt för henne?” 
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”Om personen inte tror på riktningen som företaget har eller liksom, det kan ju vara sånt som 

ger upphov också till det och då ger man ju tipset att skaffa ett nytt jobb för att jag helt enkelt 

inte tror att personen nånsin kommer trivas här.” 

Sammanfattningsvis vill cheferna ha tydligt stöd i vad som ska göras, när det ska göras och 

hur det ska göras. Vissa chefer har dock svårt att första att de behöver göra insatser och 

kommer på det i efterhand vilket också är ett problem som bör behandlas.  

4.4 Behov av hjälp med kommunikation och samverkan 

Detta tema behandlar hur cheferna är i behov av hjälp med hur man ska kommunicera och 

agera, både med den som är sjuk, men också med andra parter i sjukskrivningsprocessen.  

Det finns en osäkerhet kring hur man bäst pratar med den som är sjukskriven och främst är det 

för att det saknas kunskap om vad som är rätt sorts kommunikation och vad som faktiskt 

hjälper. Vissa chefer ser också sig själva i chefsrollen som en representant av det som orsakat 

sjukdomen när det handlar om exempelvis utmattning och stress vilket ytterligare försvårar 

kommunikationen. De kan därför känna att de gör mer dåligt en bra för personen vid kontakt, 

men vill fortfarande anstränga sig och försöka göra rätt:  

”Jag antar att jag får ringa men jag kanske inte ska jaga för det kanske är det sista den vill ha 

och behöver. Det är en svår gränsdragning för samtidigt vill jag visa att vi bryr oss och en 

arbetsgivare som gör det vi kan för att det ska bli bra samtidigt så klart, i vissa fall är det 

kanske bäst att arbetsgivaren inte ens finns i medvetandet, kanske framför allt vid utmattning.”  

En chef berättar om hur den agerat vid en anställds kortare sjukfrånvaro på grund av dödsfall i 

nära relation. Denne upplever att den inte har haft mycket att gå på, men önskar veta det i 

dessa situationer: 

”Man kanske, om nån går bort såhär som det blev så kanske man ska tänka på att höra av sig 

men man vill inte höra av sig för mycket heller. Jag har ju gjort vad jag tror är bäst liksom.” 

Två av cheferna uttrycker en önskan om exempelvis checklistor för att veta när och hur 

kommunikation bör ske och vill ha en plan: 

”Så ja överväganden eller checklista som säger sätt upp en plan för kommunikationen när 

personen är sjukskriven. ” 

Det finns också en osäkerhet kring hur kollegor och arbetsplatsen ska agera, vara och 

kommunicera med en anställd som återgår i arbete. En chef känner sig dock rätt säker i detta 

och har aktivt arbetat för ett öppet klimat där de generellt pratar mycket om psykisk ohälsa 

och hur man ska agera. Denne påpekar dock att detmycket handlar om att prata med kollegor 

så att de inte beter sig ”för annorlunda mot personen” eftersom det också kan vara dåligt.   
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Bland de intervjupersoner som har mindre erfarenhet av sjukskrivningar och rehabilitering 

finns en bild av att sjukvården kan hjälpa mycket och kan förmedla vad som är bäst för att 

individen ska må bättre och kunna arbeta. De hade lyssnat mycket på sjukvården: 

”Jag hade tytt mig mycket till den ansvariga läkaren eller psykologen eller vad det nu är.”  

”Inför att den kommer tillbaka så skulle jag ta hjälp av de jag behöver om det är så är läkare 

och min chef och fråga hur jag gör det här på bästa sätt.” 

En chef som däremot har mer erfarenhet av sjukskrivning och rehabilitering har inte tagit 

hjälp av sjukvården:    

”[…] hon har gått till läkare och vi har fått intyg som vi verifierat. Så det är ju det vi har gjort. 

Vi har inte pratat med läkaren.” 

Det finns en vilja att prata med sjukvården men det sker oftast inte när det väl gäller. Det 

mesta som beslutas om åtgärder och är enligt cheferna istället endast i samråd med personen 

som är sjuk och ibland med andra chefskollegor. Den anställda som mår dåligt har också ofta 

en mycket viktig roll för samverkan mellan olika aktörer. Flera chefer menar att de i första 

hand frågar den som mår dåligt vad som kan göras och hur kommunikation kan ske med 

Försäkringskassan eller sjukvården. Det finns alltså ett behov av att tydliggöra och möjliggöra 

samverkan och kommunikation mellan arbetsgivaren och andra involverade i en sjukskrivning 

både under sjukskrivningen och vid återgång i arbetet. Okunskap kring hur ansvar är fördelat 

och vad som är bra vid en sjukskrivning gör att flera av cheferna också undrar och är i behov 

av hur och när de ska kommunicera med exempelvis läkaren: 

”Ska jag vara med på ett möte med hennes läkare sen för att hon kan komma tillbaks, hur ska 

jag göra? Hur ska jag planera? Göra en handlingsplan för att hon ska komma tillbaka fattar jag 

att jag måste göra men ingen aning om vad jag annars ska göra. […] Bör man agera på det här 

sättet och bör man ta kontakt med läkare när man kommit såhär långt? Hur?” 

Sammanfattningsvis finns det ett behov av att få hjälp, resurser och verktyg för hur man som 

chef samtalar och samverkar med både den som mår dåligt, arbetskollegor och sjukvården.  

4.5 Behov av riktad information och verktyg 

Sammantaget är cheferna i behov av kunskap om både psykisk ohälsa och sjukskrivning, stöd 

i hur de ska agera och hjälp och verktyg för samverkan, kommunikation och insatser. Under 

intervjuerna framkom också hur de själva önskar ta del av information och hur de idag 

inhämtar kunskap vilket presenteras i detta tema. Cheferna uttrycker nämligen att de vill lära 

sig mer om psykisk ohälsa och sjukskrivning men tycker att utbildningar de genomgått har 

varit bristfälliga. De anser också att det är svårt att inkludera arbete kring att lära sig mer om 
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psykisk ohälsa, symptom och hur sjukskrivningsprocessen går till  i det dagliga arbetet. 

Exempelvis bör information vara tydlig, samlad, lättförstådd, motiverande och lättillgänglig.  

Flertalet gånger nämner tre av cheferna att de söker information om sjukskrivning, rutiner och 

regler kring sjukfrånvaro på arbetsplatsens intranät utan större framgång. Även information 

om vilka resurser arbetsplatsen erbjuder i form av friskvård är svårt att hitta. De önskar att det 

fanns tillgängligt där eller på en liknande sida och att det var samlad information om hur en 

sjukskrivning går till. I och med att det också finns en osäkerhet om förloppet och vilket 

ansvar de har i sjukskrivningsprocessen finns det ett behov av att veta vad en chef kan och bör 

göra vad gäller sjukskrivningens olika delar, samt när i processen vad sker. En chef berättar 

om hur den önskar stöd själv i hur den ska hantera och ha vetskap om 

sjukskrivningsprocessen: 

”[…] jag har inte fått så mycket stöd eller stöttning i hur JAG ska hantera det. Jag har själv 

tittat lite på intranätet och det var där jag läste det här med en dag som man får vara ledig, men 

annars vet jag inte.” 

En chef som skiljer sig från de andra när de kommer till tillgänglig information och hur en 

agerar vid sjukskrivning berättar att den har en chefshandbok tillgänglig där det finns 

information om mycket. Denna handbok använder chefen dock inte ofta utan menar istället att 

den HR-ansvariga på arbetsplatsen ger ett så bra stöd att det knappt behövs.  

När de misstänker att någon mår dåligt känner flera av cheferna ofta osäkerhet och söker på 

symptom och signaler online. De gör det oftast med syftet att ta reda på vad de kan göra för 

att motverka vad de märkt, hur de ska agera och hur allvarligt det kan vara för personen som 

visat tecken på ohälsa. De upplever dock att de ibland får gissa och anta en diagnos som kan 

stämma överens med symptomen vilket kan vara problematiskt. De upplever det också svårt 

att bedöma insatser och vill enklare kunna söka upp dessa efter symptom och situation. 

Främst handlade det om Google och 1177 Vårdguiden som källor vid sökningar online, men 

en chef nämner att det ofta känns ansträngande och osäkert vad den ska söka på. Det är också 

lätt hänt att det inte blir av och att den istället låter tiden gå eller gör insatser ”utifrån den 

kunskapen man har” trots att denne känner att den borde ha bättre kunskap. Detta indikerar ett 

behov av att chefer ska motiveras av och kunna ha tillgång till tillgänglig information som 

varken känns svår eller ansträngande. Det finns också behovet av att kunna söka upp 

information om hur den ska agera vid just en specifik situation. Utöver detta anser flera chefer 

också att de vill agera utifrån tillförlitliga fakta och har en uppfattning om att de saknar detta 

och mycket görs istället utifrån vad de hört eller diskuterat:  
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”[…] det blir mer att man pratar med folk man känner om vad de har gjort och inte gjort. Inte 

mycket faktabaserad information. Lyssna och prata med folk. Jag upplever att många pratar 

om det men det är ju mycket tyckande hit och dit även om man diskuterar det ofta. Men jag 

har ingen utbildning och kunskap!” 

Det framkommer också att det finns en problematik i att olika chefer är olika bra på att 

identifiera. Flera av cheferna berättar att de ofta pratar med kollegor och hjälps åt men att 

olika personer är olika bra på att känna av och märka om något är fel. En chef menar dock att 

om det fanns mer information om psykisk ohälsa och hur den identifieras tillgänglig skulle det 

kunna hjälpa: 

”Det skulle vara jättebra på intranätet till exempel. Det menar jag att vi behöver för vi kan ju 

inte de här sakerna. Och sen att vi är olika duktiga på att känna av och märka. Jag satt senast 

med en [chefskollega] i förra veckan och sa att hörrudu den där personen verkar inte liksom... 

’Va? Varför det? Jaha ja men då ska jag kolla det’” 

Samma chef fortsätter också med att det är bra om man öppet kan prata med sina kollegor och 

hjälpa varandra. Cheferna ”bollar” generellt mycket med andra chefer och kollegor vid 

svårigheter. Chefen berättar att det är en resurs att kunna komplettera varandra: 

”Vi är ju olika och även om vi visste mer kanske man inte skulle märka eftersom vi är så olika 

som personer. Det är därför vi ska hjälpa varandra liksom, ibland tar jag hjälp om vissa saker 

och ibland hjälper jag.” 

Vid frågan om var de hämtar information för när en anställd ska återgå i arbete skiljer sig 

svaren något men flera menar att oavsett var de hämtar informationen har de svårt att veta vad 

de kan göra i rollen som arbetsgivare. Det finns alltså ett behov av information som är 

specifikt riktad mot arbetsgivare och och chefer med personalansvar. Vad chefer anser 

lyckosamt för att få stöd är dock att prata med kollegor, HR-personal eller andra i 

chefsposition om hur de eventuellt har gjort eller skulle göra:  

”Mer sådär att när nånting har hänt så har jag bollat jättemycket med min kollega och sen har 

jag pratat med andra som varit i samma situation, så jag har mer gått den vägen.” 

”Vi har en egen personalchef som gör det superbra. Hon har ingen direkt kontakt med min 

personal men man kan koppla in henne om man har nåt konstigt läge eller när man behöver 

hjälp.”  

Vad gäller utbildning berättar en del av cheferna att de har genomgått dessa och att de till viss 

del innehållit information om att arbeta mot psykisk ohälsa och sjukskrivning. Mer om detta 

finns under temat 4.1 Behov av kunskap om sjukskrivningsprocessen. Vad som framkommer 

om dessa utbildningar är dock att de har varit olika bra och haft brister. Till exempel har de 

inte handlat om arbetsgivarens roll och möjligheter vid en sjukskrivning utan har snarare tagit 
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upp det allra viktigaste för att cheferna ”inte ska göra fel”. Två chefer berättar dock att de har 

fått material i form utav länkar till mer information, men dessa har aldrig läst eller prioriterats 

i det dagliga arbetet. Utifrån detta identifieras ett behov om att utbildning måste vara mer 

täckande för att cheferna ska känna sig säkra och tydligare följas upp så att det är färskt vid 

behov. En chef önskar tydligt mer utbildning om psykisk ohälsa trots att en utbildning delvis 

tagit upp det och erbjudit länkar: 

”Jag kan säkert läsa mig till på den lilla utbildningen vi hade, det ibland alla dessa länkar jag 

fått, men jag sa det till min chef att jag tycker vi borde få mer kött på benen kring psykisk 

ohälsa.” 

När en av cheferna berättar om utbildningen den haft blir den frustrerad och beskriver 

sammanfattningsvis hur cheferna önskar mer grundkunskap om psykisk ohälsa av en person 

som har kompetens. Detta visar åter igen på behovet om att ha tillgång till tillförlitlig och 

medicinsk kunskap: 

”Jo men vi hade en utbildning men den var inte så bra. […] Kan inte en HR-ansvarig berätta? 

Eftersom psykisk ohälsa är så stort. Liksom såhär går man till väga, ser man symptom, 

symptomen skulle kunna vara det här, då bör man agera på det här sättet. Och man bör ta 

kontakt med läkare när man kommit såhär långt eller i det här fallet. En sjukskrivning går till 

så att efter 7 dagar så, om det är dödsfall då får du vara borta såhär många dagar […] Eller ja 

det måste ju finnas massa regler. Eller jag vet inte vad man gör, jag har ingen aning. Man 

behöver inte kunna allt men man måste ha ett hum om det.” 

Vidare om hur cheferna önskar sig kunna hantera sjukskrivning, hur de ska kommunicera med 

olika parter och hur de ska utforma en handlingsplan är med hjälp av verktyg som mallar och 

checklistor. De nämner checklistor som något som vore bra för att täcka alla delar av en 

sjukskrivning om vad arbetsgivaren får och bör göra: 

”Så ja överväganden eller checklista som säger sätt upp en plan för kommunikationen när 

personen är sjukskriven. […] Nån form av checklista, mycket handlar det om ’Vad får jag 

göra?’ ’Och vad får jag inte göra?’” 

Sammanfattningsvis behövs helt enkelt information som är riktad mot arbetsgivare för att de i 

sin tur ska känna sig säkra och motiveras till att hjälpa den som mår dåligt.  
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5 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka behov arbetsgivare har när det kommer till 

utmaningar kring sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa och att notverka den psykiska 

ohälsan. Det huvudsakliga resultatet i denna studie är att arbetsgivare för att kunna öka en 

individs arbetsförmåga och arbeta preventivt mot psykisk ohälsa har behov av (1) mer 

kunskap om sjukskrivning, (2) att enklare kunna identifiera när någon mår dåligt, (3) att få 

stöd för bedömning av insatser, (4) att få hjälp med samverkan och (5) att ha tillgång till 

verktyg och information riktad mot arbetsgivare.  Detta innebär att studien ger en djupare 

förståelse för hur arbetsgivare kan hjälpas i sin roll i sjukskrivningsprocessen och motverka 

psykisk ohälsa. Ett generellt fynd utifrån både genomgång av tidigare forskning och resultatet 

av denna intervjustudie är att det är många delar som i samverkan utgör en större helhet som 

har betydelse för en individs arbetsförmåga.  

5.1 Reflektion över de identifierade behoven i relation till tidigare forskning 

Fokus vid framtagandet av resultat har i denna studie varit att identifiera de behov cheferna 

har utifrån kunskap, önskningar, erfarenheter och utmaningar. Det innebär att behoven är 

framtagna ur chefernas perspektiv om hur de vill, känner och tänker kring sjukskrivning och 

psykisk ohälsa. De vet inte nödvändigtvis om vilka friskfaktorer som identifierats på 

arbetsplatser med låg sjukfrånvaro i tidigare forskning eller hur arbetsgivare bör agera vid 

sjukskrivning för att en anställd ska få en så bra rehabilitering som möjligt. En reflektion 

kring de identifierade behoven och tidigare forskning kommer därför att föras i detta avsnitt.  

Det identifierade behovet av kunskap om sjukskrivningsprocessen visar på hur cheferna 

känner att de inte kan tillräckligt för att kunna öka en individs arbetsförmåga. Det framkom 

att de tror att det skulle underlätta för dem själva att veta mer om hur en sjukskrivning går till 

och vad de som arbetsgivare ska, förväntas och kan göra för att underlätta för den anställda. 

Det finns också ett behov och önskan om att få tillgång till och veta om företagets rutiner för 

sjukskrivning och rehabilitering. Det kan ses som en stor fördel att cheferna uttrycker att de 

förstår att de är en aktör i sjukskrivningsprocessen eftersom det tyder på att de är medvetna 

om att de har en påverkan på en persons sjukskrivning och hälsa. Dock vet de inte vad rollen 

innebär vilket är en brist. Friskfaktorer för arbetsplatser med låg frånvaro pekar på att 

arbetsgivare ska vara informerade och delaktiga om hur en sjukskrivning går till (Ahlberg et 

al., 2008) vilket tyvärr en del av de intervjuade inte var. Om SRS i framtiden skulle kunna 
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hjälpa arbetsgivare med detta skulle det därför kunna medföra att sjukfrånvaro minskar. Vad 

gäller kunskap om rutiner på företaget skriver Ahlberg et al. (2008) också att det är bra om det 

finns tydliga strategier och rutiner som chefer kan förhålla sig till och utgå ifrån. Resultatet 

visar dock att det finns en risk att det på företag inte ens finns tydliga strategier för cheferna 

att faktiskt kunna ta del av. Cheferna hade exempelvis sökt på intranät och frågat högre 

chefer. Av detta skäl borde SRS inte bara arbeta för att arbetsgivare ska få tillgång till 

eventuella strategier utan att företagen också uppmanas utveckla dem. Slutligen bör tilläggas 

att det under detta tema även framkom att det finns en bristande intern ansvarsfördelning 

enligt en av cheferna. Även detta är något som bör eftersträvas en förbättring kring eftersom 

en friskfaktor på arbetsplatser enligt Ahlberg et al.a (2008)  innebär just ”tydligare 

ansvarsfördelning för arbetet med hälsa och sjukfrånvaro”.  

Det andra temat i form av behov som identifierades var att enklare kunna identifiera när 

någon mår dåligt. Det innebär att cheferna tycker det är för svårt att kunna förstå när någon 

mår dåligt och detta behov behandlar även tiden innan sjukvården har kontaktats och en 

eventuell sjukskrivning sker. Det framkommer under intervjuerna att cheferna är osäkra kring 

hur de kan prata med sina anställda för att förstå om någon mår dåligt, hur dåligt den mår och 

på vilket sätt den mår dåligt. Att kunna hjälpa arbetsgivare med att förenkla detta skulle 

potentiellt sätt kunna göra stora förändringar. En av de största faktorerna för att motverka 

psykisk ohälsa på grund av arbetsrelaterad stress och att en person därför blir 

långtidssjukskriven är nämligen att tidiga insatser görs (Holmgren et al., 2010). Här ligger ett 

stort ansvar på arbetsgivaren eftersom andra aktörer som sjukvård inte ännu är involverade.  

En grund för att kunna identifiera ohälsa anser cheferna är en god relation till den anställda. 

De anser det dock svårt att avgöra vad som är för privat att prata om med sina anställda i 

rollen som chef och om de bör diskutera ohälsa när den beror av främst privata anledningar. 

Samtidigt menar de att om en person mår dåligt privat går det ofta ut över arbetslivet och det 

är därför relevant att hantera. Intressant kring detta är att cheferna helt utgår från att 

privatlivet kan gå ut över arbetslivet och resonerar inte över att det är ett problem när 

arbetslivet går ut över privatlivet. En faktor som identifierats för friska arbetsplatser är att den 

anställda har hög kontroll över både arbete och tid för att minska risken att arbetslivet går ut 

över privatlivet (Vingård, 2015). När arbetslivet går ut över privatlivet finns alltså en risk och 

det är något som borde uppmärksammas av en chef med personalansvar. Om SRS på något 

sätt kan hjälpa arbetsgivare att veta hur och vad de borde prata om med sina anställda skulle 
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det i sin tur kunna stötta dem i arbetet att avväga om en person har en balans mellan arbetsliv 

och privatliv. 

Att en god relation till de anställda och mellan de anställda ansågs vara en viktig faktor för att 

kunna motverka och identifiera ohälsa går i linje med hur tidigare forskning menar att friska 

arbetsplatser fungerar. Friskfaktorer som identifierats är exempelvis chefskap genom 

direktkontakt (Svartengren et al., 2013) och personalorienterat ledarskap där chefen är 

stödjande (Vingård, 2015).  

Det identifierade behovet av stöd för bedömning av insatser innebär att cheferna inte känner 

sig säkra nog för att veta vad de ska göra i olika situationer för att motverka och rehabilitera 

psykisk ohälsa. Det finns också en uppfattning hos cheferna att det inte hör till deras roll att 

göra dessa bedömningar och att de saknar kompetens för det. Enligt arbetsmiljölagen 

(Arbetsmiljöverket, 2016) och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket har tagit fram (se 2.4.1) 

är det dock tydligt att mycket ansvar ligger på just arbetsgivaren när det kommer till att 

förebygga ohälsa hos individer på arbetsplatsen och även möjliggöra för rehabilitering. 

Arbetsgivaren ska ”vidta alla åtgärder som behövs” och på ett ”lämpligt sätt” organisera 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet samt anpassa arbetsförhållandena till ”olika 

förutsättningar i både fysiskt och psykiskt avseende” (Arbetsmiljöverket, 2016). Eftersom 

studier visat att tidiga insatser på arbetsplatsen också spelar stor roll vid både prevention och 

rehabilitering (Günzel & Zanderin, 2012) är det av vikt att arbetsgivarna kan göra 

bedömningar om insatser tidigt för att motverka psykisk ohälsa. I resultatet framkommer dock 

att det är svårt mest på grund av bristande kunskap om vad som hjälper och behovet av stöd 

för bedömning av insatser skulle därför behöva vara utformat så att cheferna kan hjälpas i att 

identifiera vad de ska göra och om det passar, oavsett deras kunskap om psykisk ohälsa. En 

potentiellt orealistisk lösning till problemet skulle vara att alla chefer lär sig mycket om 

psykisk ohälsa och hur de ska arbeta effektivt för att öka arbetsförmågan hos sina anställda. 

Idag finns flera böcker och hemsidor som ger arbetsgivare information om hur de kan arbeta – 

men trots det var de bara en av de intervjuade som hade läst på vad den skulle göra för 

insatser när en anställd blivit sjukskriven. Det tyder på att det är orealistiskt att en arbetsgivare 

ska kunna lära sig allt nödvändigt vid exempelvis ett utbildningstillfälle. En mer realistisk 

lösning skulle därför vara att motivera och lära arbetsgivare hur de själva kan lära sig mer och 

vilken betydelse det har.    

Utifrån chefernas berättelser om hur de inhämtar information och hur de saknar trovärdigt 

stöd som inte är baserat på vad de hört i fikarummet borde dock ett stöd utformas för att de 
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ska kunna söka fram hjälp utifrån symptom och signaler. En svårighet som cheferna ser med 

bedömning av insatser är att det finns individuella skillnader och att insatserna som passar 

bäst kan skilja sig efter situation och beroende på vem som mår dåligt och varför. Detta borde 

också inkluderas som faktorer vid bedömningen av insatser.  

I flera studier som tagit fram frisk- och framgångsfaktorer för ökad arbetsförmåga hos 

anställda framkommer det att de anställda behöver få sina röster hörda, ha stort inflytande 

över sina arbetsuppgifter och kontroll i arbetet (Ahlberg et al., 2008; Ahlborg et al., 2016; 

Svartengren et al., 2013; Vingård, 2015). Detta indikerar att ett stöd som utvecklas för 

arbetsgivare för att hjälpa i deras arbete mot psykisk ohälsa borde vara framtagen så att det 

används i samverkan med den anställda för inkludering i vilka insatser som borde/kommer 

göras. Bland de rekommenderade insatser som idag tagits fram i SRS råd och 

åtgärdsrekommendationer är flera sådana att de går ut på att exempelvis ”Stötta patienten i att 

identifiera och använda egna hälsofrämjande åtgärder för att hantera stress” (läs mer i Bilaga 

1 under ”F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress”). Detta innebär att 

arbetsgivaren kan göra insatser som indirekt leder till mer individualiserade insatser där den 

anställda är mycket involverad. Dessa typer av rekommendationer skulle därför vara av stor 

nytta, och både den anställda och arbetsgivaren bör vara delaktig från början.  

Att chefen och den anställda för en framgångsrik rehabilitering bör agera i samverkan är även 

en ytterligare validering till det identifierade behovet av hjälp med samverkan, kommunikation 

och planering. Detta behov har en stor förankring i tidigare forskning och det är därför ett 

viktigt fynd (för en god hälsa) att även cheferna känner frustration över att det är svårt att 

samverka med andra aktörer i en sjukskrivningsprocess. Det är i sig inte bra att de känner en 

frustration, men det tyder på att de vill nå förändring även om de behövs ett tydligt stöd för 

detta. Samverkan kring att planera en sjukskrivning med när återgång ska ske och hur insatser 

ska göras skulle underlätta för att arbetsgivaren ska känna sig säkrare i sin roll . Tidigare 

studier visar också på att denna samverkan kan innebära att sjukfrånvarodagar minskar och 

återgången förbättras (Ståhl, 2009). 

Det sista temat som identifierades rör den faktiska utformningen av ett eventuellt stöd för 

arbetsgivare. I frågeguiden lades ett fokus på hur de idag tar hjälp, insamlar information och 

önskar sig få stöd för att möjliggöra för ett framtida stöd som arbetsgivare faktiskt använder 

och passar målgruppen. Det största fyndet vad gäller detta är hur information måste vara 

riktad och anpassad för arbetsgivare för att de ska känna sig säkra i att använda det. Ett 

exempel som var tydligt var också att arbetsgivare ofta behöver kunna söka efter stöd, råd och 
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insatser efter symptom och signaler snarare än diagnoser som ofta representeras på nätet, i 

utbildningsmaterial och även i SRS råd och åtgärdsrekommendation utifrån hur det ser ut 

idag.  

5.2 Att arbeta preventivt och med systematiskt arbetsmiljöarbete 

I tidigare forskning framkommer systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en 

återkommande friskfaktor på arbetsplatser med låg sjukfrånvaro (Lindberg & Vingård, 2012) 

och dessutom är SAM en författning och rekommendation av arbetsmiljöverket (AFS 

2001:01). SAM innebär att det finns en helhetssyn på arbetsmiljön och hur man arbetar för en 

friskare arbetsplats kontinuerligt. Det innefattar också ett preventivt tänkande där arbetsmiljön 

ständigt undersöks. Risker ska bedömas, åtgärder genomföras och sedan ska en uppföljning 

ske. Utifrån resultatet i denna studie arbetar de olika arbetsgivarna med SAM på olika sätt. En 

aspekt att anmärka är att de själva är olika medvetna om vad de gör och hur de gör det, men 

ett exempel på hur en chef undersökte arbetsmiljön var genom att ha möten både enskilt och i 

grupp med sina anställda regelbundet. Samma chef hade också bedömt vad som kunde göras 

och gjort insatser som att till exempel byta arbetsplats med en anställd som ville komma bort 

från kontorslandskapet (se sida 26). En annan chef hade däremot inte varken undersökt eller 

bedömt risker på samma sätt och beskriver hur den i efterhand, när personen som mådde 

dåligt själv sa att den inte trivdes, hade insett att den borde haft en dialog med den anställda 

tidigare för att planera insatser (se sidan 23 och 30). Överlag kan temat behov av stöd för 

bedömning av insatser tydligt kopplas till hur arbetsgivare har svårt för att klara av steg 2 och 

3 i rekommendationerna för hur SAM bör göras (AFS 2001:01, n.d.; Arbetsmiljöverket, 

2018), nämligen att bedöma risker och genomföra åtgärder. Detta leder i sin tur till att det 

kontinuerliga arbetet inte blir komplett och det blir även svårt att följa upp hur 

arbetsmiljöinsatser påverkar hälsan för anställda. Slutsatsen kring detta blir att SRS borde 

hjälpa arbetsgivare att inte bara göra bedömningar, utan också att förstå hur de kan göra 

insatser förebyggande och att det kan ha en positiv inverkan. Detta istället för att de i 

efterhand inser att de hade kunnat, och borde ha gjort något tidigare, samt att de ska motiveras 

till att göra insatser.  

5.3 HR-personal 

Något som visat sig i denna studie är att upplevelserna, kunskapen och säkerheten kring att 

både hantera en sjukskrivning och förebygga ohälsa verkar bero mycket på vilken erfarenhet 

chefen beskriver sig ha av sjukskrivningar och psykisk ohälsa. Ansvarsfördelningen av 

personalrelaterade frågor och om företaget hade HR-personal var också aspekter som tydligt 



 

 

42 

skilde sig åt mellan de intervjuade och verkade ha en effekt på hur säkra cheferna kände sig, 

och hur viktigt de tycker det är att själva ha kunskap om psykisk ohälsa och sjukskrivningar.  

Utifrån denna reflektion är ett behov att undersöka ytterligare därför om företag har stor nytta 

av en person som är utpekat ansvarig för personalrelaterade frågor. Det kan vara positivt att 

ha en HR-ansvarig på företaget utifrån studiens resultat, men jag ser också en risk i att 

cheferna själva kan tro att de då inte behöver ta lika stort ansvar för personalens välmående. 

Flera av friskfaktorerna talar nämligen för att det är en direktkontakt och ett personalorienterat 

ledarskap som är viktigt (Ahlberg et al., 2008; Svartengren et al., 2013; Vingård, 2015) och 

det kan vara svårt att uppnå om inte chefer och gruppchefer har ett relativt stort 

personalansvar. Cheferna berättar även själva i denna studie att de ser regelbunden kontakt 

som viktig och att de fångar upp någon mår dåligt genom att lära känna dem, men att de vill 

ha mer kunskap i hur de ska agera när någon faktiskt mår dåligt. Detta tyder på att om en 

personalansvarig finns på arbetsplatsen har den en viktig roll när någon mår dåligt och för att 

utbilda, men cheferna som arbetar mest regelbundet och nära de anställda måste förstå hur 

viktig deras roll är i att identifiera när någon behöver stöd och insatser. En av cheferna hade 

en HR-ansvarig och uttrycker tydligt att den uppskattar att kunna vända sig till denne när det 

är något som känns svårt (se sida 22).  

5.4 Små företag och sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa 

En viktig aspekt att anmärka i denna studie är att de intervjuade cheferna kommer från mindre 

företag och att det kan påverka hur de arbetar och resonerar kring sjukskrivningar. För mindre 

företag är det exempelvis inte alltid möjligt att ha en personalansvarig på grund av 

ekonomiska kostnader. Detta är ett gott skäl till varför just dessa företag skulle ha nytta av ett 

framtida stöd som möjliggör för cheferna att kunna hantera sjukskrivningar med större 

framgång utan en personalansvarig.  

En chef nämner också tydligt de stora kostnaderna en sjukskrivning innebär för företaget och 

menar att det är ett incitament för att motverka psykisk ohälsa oavsett anledning (se sida 26). I 

denna studie intervjuas inga arbetsgivare från större företag att jämföra med men detta resultat 

går i linje med Barmby och Stephens (2000) teori om att arbetsgivare på små företag har en 

stor vilja arbeta för en bättre arbetsmiljö och hälsa på grund av det ekonomiska incitamentet. 

Lindgren (2012) kommer i sin studie fram till att små företag har färre, men längre 

sjukskrivningar än större företag och att detta kan ha att göra med att det kostar mycket för 

mindre företag specifikt i början av en sjukskrivning. Detta är för att exempelvis produktionen 

kan utebli och ny personal måste anställas och läras upp. Större företag har däremot en lägre 
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kostnad eftersom de har större interna resurser när en sjukskrivning sker och även vid 

rehabilitering. Att sjukskrivningarna är längre på små företag har Lindgren (2012) en teori om 

som innebär att det inte finns något tydligt incitament till att investera i en anställds snabbare 

återgång då det finns en stor risk att de åter igen kan sjukskrivas. Ett fynd från resultatet i 

denna studie är att arbetsgivarna faktiskt ifrågasätter om en anställd som återgår i arbete 

verkligen är på rätt arbetsplats (se sida 30). Det kan tyckas vara av välvilja men kan också 

visa på hur arbetsgivare inte har en inställning om att arbetsplatsen ska anpassas efter de 

anställda utan att de anställda måste passa in på arbetsplatsen. Detta även när de varit 

sjukskrivna. Detta relaterar vidare till hur viktigt det är att rehabiliteringen görs med en 

involverad arbetsgivare så att den sjukskrivna rehabiliteras till att kunna arbeta på det 

företaget den är anställd på, eller åtminstone på en arbetsplats överhuvudtaget. Om 

rehabiliteringen inte sker i samråd med arbetsgivaren finns en risk att sjukvården och 

myndigheter rehabiliterar individen till en miljö eller yrke som inte finns (Ståhl, 2009).  

Med det sagt behöver det inte betyda att en som varit sjukskriven inte mår bättre av att byta 

arbetsplats. Cheferna menar trots allt att de tror att sjukskrivningarna ibland beror på att de 

anställda inte jobbar på ett sätt som är hälsosamt för dem, exempelvis med stress eller att leda 

för stora projekt (se sida 28). En utmaning för cheferna är nog att förstå vad de kan göra för 

att anpassa arbetsuppgifter så att företaget tjänar på att ha den anställda anställd och att denne 

samtidigt trivs och inte mår dåligt av sina arbetsuppgifter.  

Vidare om arbetsuppgifter framkommer det i resultatet att chefer upplever att de anställda 

känner stort ansvar och stolthet för vad de gör på företagen vilket kan ha en negativ baksida 

(se sida 28). En chef beskriver hur det kan vara svårt att göra insatser som inbegriper att ta 

ifrån anställdas arbetsuppgifter om de känner en stolthet i att ha dem. Det kan enligt chefen 

göra att andra anställda tänker att ”är det här projektet för tufft för henne” vilket kan ha en 

negativ påverkan. Jag vill dock sätta detta resultat i ett perspektiv där jag tror att finns ett 

problem med stigmatisering av psykisk ohälsa på arbetsplatser och att de kan verka som att 

man är en sämre människa för att man mår dåligt. Chefen nämner här att denne måste tänka 

på vilka konsekvenser det kan ha när det kommer till vad folk tycker när insatser görs för att 

motverka psykisk ohälsa. Risken är att insatsen som innebär byte av arbetsuppgifter medför 

ytterligare psykisk ohälsa med minskat självförtroende i vad man klarar av och vad andra 

tycker om en. Att aktivt arbeta för att minska stigmat kring psykisk ohälsa borde därför vara 

en central del vis utvecklandet av ett stöd för arbetsgivare.  
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Vad gäller att känna ansvar för och identifiera sig med sitt arbete menar Ingham (1970) att 

detta är ett skäl till att anställda på små arbetsplatser i lägre grad inleder en sjukskrivning. På 

små företag är anställda mer benägna att just identifiera sig med sitt arbete och får en stärkt 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse vilket kan resultera i bättre hälsa och färre 

sjukskrivningar. I resultatet av denna studie tyder dock resultatet snarare på att en anställd kan 

må dåligt trots att den känner ansvar och stolthet, men att den själv inte förstår och förminskar 

att den mår dåligt. En chef lyfter nämligen att känslan av ansvar och ägarskap till en produkt 

de arbetar med snarare medför utmattning (sida 28). Den chefen menade att den var rädd för 

att de anställda negligerade sin eventuella psykiska ohälsa för att produkten var så viktig. 

Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till varför sjukskrivningar också blir längre på 

små företag. Studier visar nämligen att tidiga insatser kan gynna att det blir en kortare 

sjukskrivning. På stora företag där en anställd inte känner samma ansvar kanske det är mer 

okej att söka vård och sjukskrivas tidigare.  

Företagen som intervjupersonerna kom ifrån i denna studie var alla inom IT-branschen vilket 

innebär att resultatet inte nödvändigtvis kan representera andra företag i samma storlek inom 

privat sektor generellt. Det kan också ha en inverkan på sjukskrivningsmönster att det var just 

IT-branschen.  

5.5 Resultatets betydelse 

I och med att sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar i Sverige och nu står för cirka 

hälften av alla sjukskrivningar har det blivit ett ämne som är aktuellt. I led med Sveriges 

aktuella digitaliseringsstrategi ses också stora möjligheter inom fältet e-hälsa. Med journaler 

på nätet och pågående projekt som SRS, Sjukskrivningskollen och Samarbetsytan arbetar 

Sverige med lösningar där fördelar om hållbarhet, förbättring och tillgänglighet eftersöks. 

Denna studie och dess kunskapsbidrag är därför mycket relevant och bör ses som en del av ett 

arbeta att förstå olika aktörers behov och hur dessa behov kan tillgodoses när framtidens 

digitala tjänster skapas för ett friskare Sverige.  

Resultatet som tagits fram kan ha en praktisk betydelse för kommande forskning inom fältet 

och vara vägledande för vad som bör undersökas vidare. Arbetet gjordes i samverkan med 

digitalbyrån NetRelations som inom projektet SRS har en viktig roll. Förhoppningen är att 

resultatet kan vara dem till glädje och ge en utökad och kompletterande bild av vad olika 

aktörer är i behov av.  
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I denna studie har eventuella designlösningar eller liknande inte behandlats men syftet var att 

skapa en bild av hur arbetsgivaren kan hjälpas för att projektet SRS i framtiden ska kunna 

utvecklas för fler aktörer. Utifrån resultatet kan redan en nytta av SRS för arbetsgivare 

identifieras genom stöd för hur insatser ska göras. De insatser som idag finns framtagna inom 

SRS är värdefulla även för arbetsgivaren och framförallt när en sjukskrivning är ett faktum 

och insatser behöver göras för rehabilitering. En första anpassning för att arbetsgivare skulle 

ha ännu mer nytta av de insatser som SRS tagit fram skulle exempelvis vara att även koda 

dem efter symtom och signaler. Detta är dock ett framtida arbete att genomföra och genom 

denna studie har en grund lagts. 

Viktigt att anmärka när det kommer till hur resultatet från denna studie kan komma att 

användas är att det är utifrån arbetsgivarens perspektiv dessa behov är framtagna. Det här är 

vad cheferna vill ha och behöver. Studien redogör ej i detalj vad andra parter har för viljor, 

utmaningar och behov vilket också har en inverkan. De mest utsatta i sjukskrivningsprocessen 

är inte arbetsgivaren utan de som lider av psykisk ohälsa och dessa personer få bli hörda. 

Behov som arbetsgivare har kan vara komplicerade och motstridiga till andra behov som de 

sjukskrivna har kring arbetsmiljön, sina chefer och arbetsgivaren. Ytterligare en aspekt att ta i 

beaktande vad gäller resultatet är att det behandlar psykisk ohälsa generellt och inte specifikt 

en viss typ av diagnos. Diagnoser och situation kan vara skäl till att arbetsgivare upplever 

olika svårigheter och detta har inte vidare uppmärksammats i denna studie. Med det sagt 

betyder det inte att resultatet inte är ett bidrag till forskningen, tvärtom bidrar den med 

arbetsgivarens syn vilket självklart är av intresse vid utvecklandet av ett stöd för dessa med 

det större syftet att förbättra för alla parter involvera i sjukskrivningsprocessen. 

5.6 Metoddiskussion 

Min initiala tanke med detta arbete var att undersöka vilken nytta SRS råd och 

åtgärdsrekommendationer kan ha för arbetsgivaren. Jag tänkte att det var en bra begränsning 

att undersöka hur den framtagna data med insatser från SRS skulle kunna komma till nytta för 

den här användargruppen. Emellertid ändrade jag mig dock och insåg att det inte kändes 

givande att utgå från redan existerande material utan ville istället mer brett undersöka vad 

arbetsgivarna faktiskt behöver och vilka utmaningar de har. Jag har aktivt försökt tänka bort 

det som redan finns utvecklat inom SRS när jag tagit fram behov till resultatet för att inte 

begränsa mig till vilka behov som eventuellt skulle vara möjliga att möta med det befinliga 

inom SRS.  
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Metoden som valdes för denna studie lämpade sig bra och gav ett fylligt resultat. För 

datainsamlingen genomfördes semi-strukturerade intervjuer vilket gav berikade svar och tillät 

både mig som forskare och intervjupersonerna att avvika från frågeguiden för att prata om det 

som verkade intressant och relevant under intervjun. En nackdel med detta är att intervjun 

riskerar frångå frågeguiden så mycket att data inte längre är relevant för studiens syfte. Jag 

upplevde dock att detta inte skedde och att det var en styrka för denna studie att 

intervjupersonerna tilläts ta upp sådant som tidigare inte varit påtänkt av mig som forskare. 

Vad jag tror skulle vara ett bra alternativ till min studie, om syftet hade varit att få en bredare 

uppfattning med kvantitativa mått, är att utifrån intervjuerna skapa en enkät med fler deltagare 

för ytterligare datainsamling. Detta skulle exempelvis ha kunnat visa på skillnader mellan 

stora och mindre företag eller olika sorters chefer och med hjälp av statistik få ett er 

generaliserbart resultat. Intervjuerna var dock mycket givande för att undersöka och förstå hur 

arbetsgivare inom privat sektor arbetar med sjukskrivning och vilka behov de har.  

En förbättring av studien hade varit om frågeguiden till intervjuerna innehållit fler frågor som 

berör hur cheferna själva upplever och använder SAM. Att vara medveten om hur man kan 

använda SAM tas upp som en viktig del för att kunna identifiera och motverka psykisk ohälsa 

och hade varit intressant för studiens syfte att vidare undersöka. Intervjuerna behandlade detta 

övergripligt och det framkom genom andra frågor, men en fråga mer specifikt om vilken 

kunskap de har om SAM och om de anser det användbart hade varit givande.   

En kritik till tematisk analys är att den inte har en tydlig bakgrund eller uttalat 

tillvägagångssätt trots att det är en av de vanligaste metoderna för kvalitativ dataanalys. Den 

kan skilja sig mycket i hur den genomförs och för att försvara reliabiliteten av min studie har 

jag därför här valt att öppet och tydligt beskriva mitt tillvägagångssätt. Den tematiska 

analysen gör också att resultat som presenteras är av deskriptiv karaktär samtidigt som en viss 

analys och påverkan oundvikligen sker utifrån forskarens teoretiska bakgrund, fördomar och 

vad den vill få fram. Jag har därför aktivt försökt utgå endast från data vid framtagandet av 

teman. 

Att genomföra intervjuer och en tematisk analys med deltagare som har varierande kunskap 

och erfarenheter av sjukskrivning är en styrka för denna studie. Resultatet visar på behov som 

skapats utifrån flera olika sorters chefer (gruppchefer och mellanchefer) med olika mycket 

erfarenhet och olika uttalat intresse om psykisk ohälsa och sjukskrivning.  
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Intervjudeltagarna var i övrigt mycket positiva till att ställa upp på intervju när de 

kontaktades. Utöver de fem som intervjuades kontaktades bara ett till företag som svarade på 

mailet men avböjde. Att intervjudeltagarna var mycket positiva till att prata om sjukskrivning 

och psykisk ohälsa kan innebära att resultatet påverkades genom att de representerade 

arbetsgivare som bryr sig mycket om eller har ett intresse av sjukskrivningar och psykisk 

ohälsa. I övrigt var intervjudeltagarna representativa för studiens avgränsning om privat 

sektor på företag med mellan 19 och 250 anställda.  

En ytterligare aspekt av detta arbete som har påverkat resultatet är dess iterativa karaktär. Vid 

varje intervju fick jag som forskare nya lärdomar som dels har påverkat kommande intervjuer, 

men också gjort att jag läst och lagt till mer teori. Även vid genomförandet av den tematiska 

analysen gjordes upptäckter som gjorde att teori lades till. Jag ser det som en fördel att vara 

flexibel kring arbetsprocessen och anpassa studien efter resultatet i detta fall eftersom jag som 

utomstående har gett mig in på ett område jag inte har erfarenhet av och gjort tolkningar. En 

fördel med att jag som aldrig har arbetat på heltid på en arbetsplats kan ha är att jag ger ett 

perspektiv som utgår från datan mer än min erfarenhet av chefers uppfattning om psykisk 

ohälsa eftersom jag inte har sådan. Detta kan dock också vara en nackdel eftersom jag inte 

innan denna uppsats kan något eller har en förförståelse för hur arbetslivet, kontor, 

arbetsrelationer eller sjukskrivning fungerar.  

5.6.1 Val av avgränsningar 

För att avgränsa arbetet valdes sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa eftersom det är den 

typen av ohälsa som ökar mest och för att jag som forskare personligen har ett intresse och 

viss kunskap om psykisk ohälsa från tidigare studier. Att jag valde företag med fler än 19 men 

färre än 250 anställda var för att det intresserade mig att dessa företag har färre 

sjukskrivningar som startar men varar längre (Lindgren, 2012) samt att jag ville utforska hur 

SRS kan hjälpa arbetsgivare som inte nödvändigtvis har HR-personal utan istället mycket 

personalansvar på de enskilda cheferna.   
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6 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning vad gäller utvecklandes av SRS är att undersöka hur de olika 

aktörernas behov kan jämföras och eftersträvas gemensamt utifrån utgångspunkten om en 

samverkanslösning. Jag tror att det finns mer kvar att undersöka vad gäller detta och jag tror 

att de olika digitaliseringsprojekten inom e-hälsa bör sträva efter att gemensamt ta fram 

lösningar.  

Ett sätt för cheferna att identifiera om någon mår dåligt är också att se om mönster bryts. 

Detta kan göras på många sätt enligt cheferna men en av cheferna nämnde under intervjun att 

en strategi för att se om någon mår dåligt är om deras sjukfrånvaro förändras. Genom att 

godkänna tidrapporter fick chefen en bild av om någon varit hemma extra mycket. Det kan 

som chefen själv uttrycker det ”ha tusen skäl” men anses ofta värt att i alla fall kolla upp. 

Kanske kan denna typ av identifiering vara en välbehövd del av ett kommande stöd och något 

att vidare studera effekterna av. I denna studie valde jag dock att avgränsa mig och inte 

djupdyka i om detta kan indikera psykisk ohälsa och vilka effekter det skulle ha om ett stöd 

utifrån data om frånvaro användes för att ge varningssignaler om psykisk ohälsa. Oavsett är 

det dock intressant och värt att vidare utforska.  

En av cheferna som intervjuades hade HR-personal, chefshandbok och någorlunda tydliga 

rutiner för att hantera sjukskrivning. Intressant nog upplevde denna chef sig mest säker kring 

att både förebygga och hantera psykisk ohälsa. Den chefen hade också självmant valt att läsa 

på mer om den sjukdomsdiagnos dennes anställda hade. Detta går inte att dra några slutsatser 

ifrån mer än att det i detta fall visade sig vara så men det vore intressant att göra vidare 

forskning om vad HR-personal har för effekt på enskilda chefers intresse och arbete kring 

sjukskrivning och psykisk ohälsa.  

I övrigt identifierar jag en kunskapslucka i tidigare forskning när det kommer till att göra en 

intervjustudie om hur både arbetsgivare och arbetstagare anser att arbetsplatsen arbetar för en 

god hälsa och jämföra med friskfaktorer. Specifikt vore det intressant att vidare forska hur 

stor roll arbetsgivarens och arbetstagarens attityd till psykisk ohälsa och sjukskrivning är samt 

ta reda på vilka stigma som finns och hur det påverkar. En fundering som uppkommit i och 

med denna studie är nämligen vilken attityd och vilket incitament chefer faktiskt ser till att 

arbeta för en god hälsa.  
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7 Slutsats 

Syftet med denna studie var att ta reda på utifrån vilka behov SRS bör utvecklas för att hjälpa 

arbetsgivaren med sina utmaningar kring arbetstagares sjukskrivning på grund av psykisk 

ohälsa. Frågeställningarna var:  

• Vilka behov har arbetsgivare för att öka en individs arbetsförmåga och arbeta 

preventivt mot psykiska ohälsa innan en sjukskrivning eventuellt behöver ske?  

• Vad efterfrågas av arbetsgivare för att öka en individs arbetsförmåga vid psykisk 

ohälsa under en sjukskrivning och vid återgång i arbetet? 

För att besvara frågeställningarna genomfördes fem intervjuer med chefer anställda inom den 

privata sektorn i Sverige. Genom tematisering av intervjudata kunde fem välgrundade teman 

identifieras. Det huvudsakliga resultatet i denna studie är att arbetsgivare för att kunna öka en 

individs arbetsförmåga och arbeta preventivt mot psykisk ohälsa har behov av (1) mer 

kunskap om sjukskrivning, (2) att enklare kunna identifiera när någon mår dåligt, (3) att få 

stöd för bedömning av insatser, (4) att få hjälp med kommunikation och samverkan och (5) att 

ha tillgång till verktyg och information riktad mot arbetsgivare. Några av arbetsgivarens 

största utmaningar kring arbetstagares sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är 

kunskapsbrist, osäkerhet över sitt ansvar, att veta vad som kan hjälpa och när samt 

avsaknaden av resurser och verktyg framtagna för dem som användandare. 

Behoven har stöd i tidigare forskning om vad som skapar en frisk arbetsplats och kan, om 

tillgodosedda i framtiden, innebära att anställdas arbetsförmåga ökar. Ett behov som 

identifierats utifrån tidigare forskning i kombination med fynd från resultatet i denna studie är 

att arbetsgivare måste förstå hur de kan göra insatser förebyggande och att det kan ha en 

positiv inverkan för att motverka ohälsa och förkorta sjukskrivningstiden. Ett fynd är också att 

cheferna trots sin okunskap och osäkerhet om vad som är bäst för sina anställda vill lära sig 

mer för att kunna både förebygga och rehabilitera bättre när det kommer till psykisk ohälsa. 

Detta indikerar att ett stöd som utvecklas kommer att användas om det utformas med 

arbetsgivaren som användare. 

En generell slutsats utifrån både genomgång av tidigare forskning och resultatet av denna 

intervjustudie är att det är många delar som i samverkan utgör en större helhet som har 

betydelse för en individs arbetsförmåga. Kunskap hos arbetsgivare verkar här vara centralt för 

att nå en förändring eftersom de med sin roll i sjukskrivningsprocessen är en viktig del av 

helheten.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – SRS råd och åtgärdsrekommendationer för Anpassningsstörningar och 

reaktion på svår stress hämtad från rattsjukskrivning.se.  

 

http://rattsjukskrivning.se/radochatgarder/psykiskasjukdomarochsyndrom/f43anpassningsstorningarochreaktionpasvarstress.1982.html
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Bilaga 2 – Frågeguide 

Intervjufrågor för chef med personalansvar 

Allmänna startfrågor om intervjupersonen och dess erfarenheter: 

• Vilken ålder har du?  

• Vill du kort beskriva din arbetsroll? 

• Hur många är du chef över? 

• Hur länge har du haft en chefsposition? 

• Hur skulle du beskriva din arbetsplats (struktur, storlek, arbetsmiljö, trivsel, 

personalomsättning, sjukfrånvaro, ledarskap)?  

• Vilka typer av friskvård erbjuder ni (Friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, 

företagshälsovård – vad innehåller det? Möjlighet till pauser)?  

• Hur ser dina erfarenheter kring utmattningssyndrom/psykisk ohälsa ut 

(Närstående/arbetsplatsen)? 

Kunskap och att identifiera ohälsa 

Utbildning och hur information inhämtas om psykisk ohälsa och sjukskrivning: 

• Har du fått några utbildningar kopplat till din roll som chef där psykisk ohälsa varit ett 

inslag?  

• Har du i din roll som chef fått utbildning i /information om arbetsmiljölagen och de 

arbetsmiljöregler som finns på din arbetsplats? Ja, i vilken mån? Vilket ansvar? 

• Har du själv sökt information om psykisk ohälsa? Om ja: Hur söker du information 

om psykisk ohälsa? Om nej: Hur skulle du gå tillväga för att söka information om 

psykisk ohälsa? (på arbetsplatsen?) 

Att identifiera psykisk ohälsa 

• Vet du vilka tidiga signaler/symptom som är vanliga vid utmattningssyndrom eller 

andra psykiska sjukdomar?  

• Vet du vilka diagnoser det rör sig om oftast vid sjukskrivning?  

• Var eller vem har du fått informationen ifrån?  Skulle du vilja veta mer om symptom 

och hur man kan identifiera dem? (Hur?) 

• Vilka möjligheter, eller verktyg, har du som chef att identifiera om någon på 

arbetsplatsen har börjat må sämre, påvisa symptom på psykisk ohälsa/utmattning? 

(utvecklingssamtal, medarbetsundersökningar etc.) 

• Vilka är dina största utmaningar? (Vad skulle hjälpa dig som chef i att identifiera om 

någon mår sämre? Hur vill du kunna hjälpa till? ) 

Vad gör chefen: 

• Om du misstänker att någon på din arbetsplats börjat få symtom vad gör du då?  

• Om någon kommer till dig och informerar om att de börjar må dåligt, vad gör du då?  

• Finns det rutiner eller tydliga arbetsprocesser om det sker?  

• Hur väl känner till hur en sjukskrivningsprocess går till? 

• Vilka åtgärder anser du är viktigast för att en anställd ska må bättre igen? Vid det här 

stadiet, fråga igen: Har du någon erfarenhet? Hur vill du ta del av information och 

åtgärder? 
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Under sjukskrivningen 

➢  Om erfarenhet finns: 

• Hur får du information om att någon blivit sjukskriven?  

• Hur arbetar du för att få sjukskrivna att komma tillbaka i arbetet?  

• Vilken information får du under sjukskrivningsförloppet och n är? Från vem? Hur 

involverad är du som chef? 

• Hur ser kontakten mellan den sjukskrivne och dig som chef ut under frånvarotiden 

(vilka är dina största utmaningar och vad skulle hjälpa dig som chef i detta läge)? 

 

➢ Om erfarenhet ej finns: 

• Hur skulle du agera om du blir informerad om en sjukskrivning? Vilka möjligheter har 

du och vilka begränsningar ser du?  

• Om du skulle kunna få mer information om hur du som arbetsgivare borde agera, hur 

skulle du vilja att den informationen nådde dig? (Hemsida, utbildning, 

företagshälsovård) 

Återgång i arbetet (om erfarenhet finns, annars målas ett scenario upp) 

• När en sjukskriven anställd ska återgå i arbete, hur skulle du gå till väga för att göra 

det på bästa sätt?  

• Vad tror du är den viktigaste åtgärden för att en anställd inte ska bli sjukskriven på 

nytt? 

• Vilka parter skulle vara involverade? Vet du vad en rehabkoordinators roll är?  

• Var skulle du söka stöd eller mer information om hur du skulle gå tillväga?  

• Känner du att du som mellanchef har makt att påverka hur processen för sjukskrivning 

ska se ut? (Skulle det hjälpa med statistik?) 

• Känner du dig säker och trygg med att hantera sjukskrivning om det skulle inträffa? 

  



 

 

62 

Bilaga 3 – Samtyckesformulär 

Till dig som är arbetsgivare eller chef med personalansvar –  

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie för examensarbete på kandidatnivå 

Psykiatriska sjukdomar är sedan 2014 den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Individer 

med sjukskrivning på grund av psykisk sjukdom är också de som i lägst grad återgår i arbete och oftast 

drabbas av återfall i ny sjukskrivning. Jag vill i denna studie undersöka hur arbetsgivarens preventiva 

arbete mot anställdas sjukskrivning på grund av psykisk sjukdom kan underlättas. Jag kommer därför 

genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan bidra till att visa på behov 

som arbetsgivare har och hur framtagna åtgärder inom projektet Stöd för rätt sjukskrivning skulle 

kunna ge nytta.  

Arbetsgivare och chefer med personalansvar med eller utan erfarenhet av sjukskrivning inom psykisk 

ohälsa har tillfrågats om deltagande i denna intervjustudie.  

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller en annan avskild plats som du väljer. 

Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter.  

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. NetRelations kommer att äga den 

anonymiserade intervjudatan när arbetet är genomfört. Inga enskilda personer eller företag kommer att 

kunna identifieras i examensarbetet.  

Jag som genomför studien heter Alice Rosberg och går på Linköpings universitet och läser till en 

kandidatexamen i kognitionsvetenskap. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete på 

kandidatnivå (18 hp) vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer att göras. Jag har valt att 

göra mitt arbete med digitalbyrån NetRelations i Stockholm som bidrar med en extern handledare och 

kunskap inom området i och med deras pågående arbete med projektet Stöd för rätt sjukskrivning på 

uppdrag av Stockholms Kommuner och Landsting. Har du några frågor så hör gärna av dig. 
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