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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver resultat från en studie där Norrköpings kommuns användning av 
företagshälsovårdens tjänster för sjuk- och friskanmälan undersökts. Syftet med rapporten 
är att beskriva sjukskrivnas erfarenheter av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, 
med särskilt fokus på av användningen av företagshälsovård och hur detta hänger samman 
med kontakten med övriga aktörer. Studien bygger på intervjuer med femton deltagare 
som arbetar inom vård- och omsorgssektorn i Norrköpings kommun som har analyserats 
genom kvalitativ innehållsanalys.  
 
Kontakten med företagshälsovården upplevs generellt som positiv, både i relation till 
sjuk- och friskanmälan och till olika åtgärder som initierats. Deltagarna uppskattar särskilt 
att kunna prata med en tredje part. Utformningen av avtal med företagshälsovården tycks 
dock ha betydelse för vilken typ av insatser som kan sättas in. Några problem med tjänsten 
för sjuk- och friskanmälan lyftes, exempelvis missvisande rubriceringar av 
sjukfrånvaroorsak, och upplevelser av onödig kontroll.  

Betydelsen av chefens stöd lyfts av samtliga deltagare. En optimal kontakt med chefen 
karaktäriseras av en aktiv chef som sätter den sjukskrivne medarbetaren i fokus och i 
samråd med medarbetaren planerar och lägger upp återgången i arbete. Den ambivalenta 
chefen initierar anpassningar och åtgärder, men detta sker ibland utan involvering av 
medarbetaren. För sjukskrivna med en mera passiv chef är kontakt med 
företagshälsovården ibland det enda stöd som initierats för att främja återgång till arbete.  

Resultatet pekar på att chefens roll och stöd vid sjukskrivning och återgång i arbete inte 
är utbytbart mot insatser från andra aktörer, såsom företagshälsovården. Kontakten med 
arbetsplatsen är viktig, och sjukskrivna betonar framför allt betydelsen av chefens 
kontakt, närvaro, och att denne anpassar kontakten utifrån sjukskrivningsorsak. Dialog 
mellan chef och medarbetare behövs kring hur kontakten med arbetsplatsen på lämpligast 
sätt bör läggas upp och på så vis anpassas efter den individuella situationen.  

Företagshälsovården kan användas för att stödja arbetsgivaren i arbetet med att förebygga 
och hantera sjukfrånvaro, och de insatser som erbjuds upplevs ofta som uppskattade och 
effektiva. Insatserna från företagshälsovården och arbetsgivaren bör dock initieras i 
samråd med den sjukskrivne för att öka möjligheterna att insatserna upplevs som 
hjälpsamma och rättvisa.  
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Inledning 
Företagshälsovården beskrivs ofta som en strategisk resurs som har en unik möjlighet att 
stödja rehabiliteringsprocesser vid sjukskrivning. I egenskap av en medicinsk verksamhet 
i nära samarbete med arbetsplatsen har företagshälsovården potential att agera som ett 
stöd för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Arbetsplatsbaserade åtgärder för återgång i 
arbete har starkt stöd i forskningen (Cullen et al., 2018), och det finns ingen annan aktör 
som har samma närhet till både medicinsk behandling och tillgång till arbetsplatsen 
(Ståhl, 2015).  

Denna rapport är ett utdrag från en analys i ett examensarbete (Lundmark, 2019) där det 
övergripande syftet var att undersöka sjukskrivnas erfarenheter av sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. I arbetet fanns användningen av företagshälsovårdstjänster med 
som ett fokusområde, specifikt en tjänst för sjuk- och friskanmälan. Detta låg till grund 
för urvalet av deltagare – vissa arbetade på arbetsplatser där tjänsten användes, och andra 
inte. Rapporten fokuserar särskilt på resultaten som berör användningen av 
företagshälsovård.  

Datainsamlingen är en del av ett större projekt inom ramen för HELIX, ”Utveckling av 
arbetsgivarstöd för förebyggande av sjukskrivning” där syftet är att kartlägga praxis kring 
sjukskrivning och rehabilitering, och att integrera detta med förebyggande arbete.   

 

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser 
Sjukskrivning och återgång i arbete är komplexa processer som påverkas av individens 
fysiska, psykiska och sociala situation, samt interaktionen mellan individ, arbetsplats, 
vård, sjukförsäkring och andra aktörer. Labriola (2008) menar att processen kan sägas 
börja redan när individen är frisk och i arbete, då olika fysiska, psykiska och 
organisatoriska aspekter på arbetet interagerar med olika individers egenskaper och 
förutsättningar. Om problem uppstår vid interaktionen som påverkar individens 
arbetsförmåga till det negativa kan det leda till enstaka eller upprepade kortare 
frånvarotillfällen. Ju längre en individ är frånvarande från arbetet på grund av nedsatt 
arbetsförmåga, desto större är risken att en långtidssjukskrivning blir aktuell (Labriola, 
2008), vilket även påvisats i andra studier (Stapelfeldt et al., 2014; Hultin et al., 2012). 
Konsekvensen av en långtidssjukskrivning kan vara att individen permanent exkluderas 
från arbetslivet (Labriola, 2008; Kivimäki et al., 2004).  
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Socioekonomi, arbetsmiljö, lagar och regelverk samt hälso- och sjukvårdsystemet är 
några av de faktorer som kan ha en inverkan på processen. Faktorerna kan vara av 
främjande karaktär och få individen att röra sig i en positiv riktning från sjukfrånvaro till 
återgång i arbete likväl som att hämmande faktorer kan föra individen i motsatt riktning 
(Labriola, 2008).  

Under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens gång är ett antal olika aktörer i 
samhället med olika ansvarsområden involverade. En viktig aktör för individer som blir 
sjukskrivna från sitt arbete är arbetsgivaren och arbetsplatsen. Rent juridiskt har 
arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen ett rehabiliteringsansvar och förebyggande arbete 
ska bedrivas för att medarbetarna inte ska utsättas för ohälsa (Arbetsmiljölag, SFS 
1977:1160). Vidare har arbetsgivaren även skyldigheten att betala ut sjuklön de två första 
veckorna av sjukskrivning, vilket regleras i lagen om sjuklön (Lag om sjuklön, SFS 
1991:1047). Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid en sjukskrivning kan innebära att 
olika typer av anpassningar behövs för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete. 
Arbetslivsinriktad rehabilitering innebär åtgärder riktade mot arbetsplatsen eller 
arbetssituationen med syfte att en individ som har drabbats av skada eller sjukdom 
antingen ska kunna behålla eller återfå sin arbetsförmåga och återgå i arbete (Bäck et al., 
2009). Åtgärder och anpassningar kan genomföras på många olika sätt för att möjliggöra 
återgång i arbete. Exempel på anpassningar riktade till arbetsplatsen kan vara 
ergonomiska anpassningar och åtgärder relaterat till arbetsinnehåll och 
arbetsorganisation, så som förändrade arbetsuppgifter (Günzel, 2009). Kjellberg et al. 
(2014) fann i sin studie att vanligt förekommande anpassningarna vid arbetslivsinriktad 
rehabilitering var ergonomiska åtgärder kopplade till arbetsplatsens utformning och den 
enskilde individens arbetsuppgifter (Kjellberg et al., 2014). Åtgärder som riktas direkt till 
den enskilde individen kan exempelvis vara arbetsträning och anpassade arbetstider. 
Ytterligare ett sätt att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering är åtgärder riktade mot 
övriga medarbetare på arbetsplatsen för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön 
(Günzel, 2009). Ytterligare en viktig aspekt som forskning har påvisat kan påverka 
återgång i arbete är arbetsgivarens attityd och stöd (Hansen-Falkdal et al., 2006). 

Utöver arbetsgivaren är Försäkringskassan och hälso- och sjukvården centrala aktörer i 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser, och samspelet mellan dessa är ofta 
avgörande för huruvida en person ska kunna återgå till arbete eller inte (Ståhl, 2015). I 
vissa fall är företagshälsovården en ytterligare aktör som blir involverad på arbetsgivarens 
initiativ.  

 

Företagshälsovård 
Företagshälsovårdens övergripande syfte är att skapa trygga och säkra arbetsplatser för 
medarbetarna (Sveriges Företagshälsor, 2012a). I Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 
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fastställs det att arbetsgivaren ska se till att den företagshälsovård som 
arbetsförhållandena kräver finns till handa. Det finns däremot ingen ytterligare 
beskrivning av vad ”arbetsförhållandena kräver” innebär, utan det är en bedömning gjord 
av den enskilda arbetsgivaren. Vidare beskrivs det i lagen att företagshälsovårdens roll 
innebär en expertkompetens inom rehabilitering och arbetsmiljö (Arbetsmiljölag, SFS 
1977:1160) och Sveriges företagshälsor (2012b) redogör för att vanligt förekommande 
yrkeskategorier är företagssköterskor, företagsläkare, beteendevetare, ergonomer, 
hälsovetare, arbetsmiljöingenjörer och administratörer. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) anges i 12 § att ”När kompetensen inom 
den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för 
arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita 
företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån”. Företagshälsovård 
behöver utifrån detta inte anlitas om kompetensen finns inom företaget eller kan fås 
genom ett annat företag som inte är kopplat till branschorganisationen Sveriges 
företagshälsor. Exempelvis kan HR-avdelningen användas som resurs vid 
arbetsmiljöarbetet och Schmidt et al. (2017a) fann i sin studie att företagshälsovården 
användes på vissa arbetsplatser som en expertresurs för HR-personalen i sitt arbete med 
arbetsmiljöfrågor (Schmidt et al., 2017a). Risken finns att den typen av organisering 
skapar ett filter mellan företagshälsovården och medarbetarna, vilket kan innebära att ett 
framgångsrikt preventivt arbete försvåras eller hindras (Schmidt et al., 2017b).  

Företagshälsovården kan vara organiserad externt eller internt. En internt organiserad 
företagshälsovård innebär att den är inbyggd i företaget och drivs ofta som en egen 
avdelning. En externt organiserad företagshälsovård är däremot ett enskilt bolag som 
finns på en öppen marknad och som säljer sina tjänster till de företag som avtal finns med. 
Ett företag kan upphandla olika typer av avtal med leverantörer av företagshälsovård där 
längd, innehåll, medarbetares möjligheter till att kontakta företagshälsovården, priser 
m.m. kan variera (Kjellberg et al., 2014). Externa bolag är idag den absolut vanligaste 
formen för organisering av företagshälsovård.  

Företagshälsovården erbjuder olika tjänster på både individ- och gruppnivå. Tjänsterna 
kan vara av hälsofrämjande, förebyggande och/eller rehabiliterande karaktär (Sveriges 
företagshälsor, 2012c). Enligt statistik framtaget av Sveriges företagshälsor (2015) ökar 
efterfrågan på tjänster kopplat till psykosociala och livsstilsrelaterade frågor samtidigt 
som de ser en minskad efterfrågan av hälsoundersökningar och frågor som berör 
systematiskt arbetsmiljöarbete (Sveriges företagshälsor, 2015). En litteratursökning och 
utvärdering av hälsofrämjande insatser utförda av företagshälsovården visar på att 
individuell rådgivning, personlig hälsoprofil, rådgivning till arbetsgivaren, bedömning av 
arbetsmiljön, träningsprogram och utbildning var vanligt förekommande (Kwak et al., 
2014) vilket även överensstämmer med de exempel på tjänster som presenteras av 
Sveriges företagshälsor (2012c). Däremot presenteras det i en studie av Schmidt et al. 
(2017a) att inom den offentliga sektorn i Sverige används sällan företagshälsovården för 
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preventiva insatser. Det vanligaste är att företagshälsovården kopplas in när ohälsa eller 
skada redan uppstått (Schmidt et al., 2017a). Här tycks även avtalsformer och hur 
organiseringen av samarbetet ser ut spela roll – ju närmare relation, desto mer 
förebyggande tycks företagshälsovården kunna agera (Ståhl et al., 2015). 

En specifik tjänst som erbjuds av företagshälsovården är den så kallade sjuk- och 
friskanmälan. Tjänsten innebär att när en medarbetare sjukanmäler sig ringer denna direkt 
till företagshälsovården och anmäler sin frånvaro till en företagssköterska som vid behov 
kan ge lämpliga medicinska råd. Syftet med tjänsten är att tidigt kunna identifiera och 
fånga upp medarbetare som kan vara i behov av insatser för att minska risken för 
långtidssjukskrivning. Tanken är att exempelvis mönster av korttidsfrånvaro lättare ska 
kunna uppmärksammas, vilket kan leda till en handlingsplan och eventuella åtgärder för 
att undvika framtida sjukskrivning. Det framkommer dock vissa argument mot tjänsten, 
exempelvis att chefen fråntas den direkta kontakten med medarbetaren vid en 
sjukskrivning och att tjänsten upplevs kostsam (Kjellberg et al., 2014).  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med rapporten är att undersöka hur företagshälsovården använts i sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocesser i Norrköpings kommun. I rapporten redovisas svar från en 
datainsamling som omfattar personer med erfarenheter av att använda tjänster från 
företagshälsovården, och personer där sådana tjänster inte använts. Specifika frågor av 
intresse har varit hur tjänsterna upplevs, och hur de påverkar den övergripande processen, 
exempelvis avseende kontakt med arbetsgivaren och andra aktörer.  För att sätta in 
användandet av dessa tjänster i en helhet har också frågor kring andra aktörers agerande 
under sjukskrivningen utforskats.  
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Metod 
För att svara på syftet med studien har en kvalitativ design med induktiv ansats använts. 
Kvalitativ forskning syftar till att utforska mänskliga upplevelser och tankar och är 
lämplig för att fånga individers erfarenheter av olika fenomen. Kvalitativa metoder inom 
forskning kan på ett systematiskt sätt ge insyn i hur olika system i samhället interagerar 
med och påverkar de människor som finns och verkar inom systemen (Patton, 2015). För 
att samla in data har semistrukturerade individuella intervjuer genomförts. Styrkan i vald 
datainsamlingsmetod är möjligheten att tillägna sig andra människors perspektiv av ett 
visst fenomen (Patton, 2015) och fånga deltagarnas egna levda upplevelser (Malterud, 
2014). Den kvalitativa intervjun är ett bra verktyg för att försöka förstå mänskliga 
upplevelsers mångfald. Analysen har genomförts utifrån konventionell kvalitativ 
innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). 
 

Urval 
Femton deltagare har inkluderats i studien. Inklusionskriterierna för deltagande i studien 
var att vara anställd inom vård- och omsorgssektorn i aktuell kommun samt ha erfarenhet 
av att ha varit sjukskriven från sitt arbete minst två veckor i följd. Tolv arbetsplatser valdes 
ut för datainsamling av en representant på kommunen. Arbetsplatserna bestod både av de 
som använt företagshälsovårdstjänstens sjuk- och friskanmälan, och de som inte använt 
tjänsten. Initialt kontaktades enhetscheferna på arbetsplatserna av forskargruppen och 
förmedlades information om studien. Enhetscheferna informerade sina medarbetare om 
forskningsstudien och lämnade kontaktuppgifter för intresseanmälan. Då detta inte 
resulterade i några deltagare togs ytterligare kontakt med enhetscheferna med en 
förfrågan om att få komma ut till arbetsplatserna och ge information om studien direkt till 
medarbetarna. Efter muntlig information om studien, syftet och deltagande lämnades ett 
informationsbrev samt en intresselista vid arbetsplatsbesöken. Endast en deltagare 
rekryterades på detta sätt. Efter ett påminnelsemail till samtliga enhetschefer kunde 
ytterligare fjorton deltagare inkluderas. Medarbetarna anmälde intresse för deltagande 
direkt till intervjuande forskare eller via aktuell chef som förmedlade vidare 
kontaktuppgifter till forskargruppen och intervjuande forskare tog kontakt för bokning av 
intervju.  
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Datainsamling och analys 
För att samla in data genomfördes individuella semistrukturerade intervjuer mellan mars 
och november 2018 utifrån en intervjuguide. Vid varje enskild intervju informerades 
deltagaren ytterligare en gång kort om studien, vad ett deltagande innebar samt 
tillfrågades om inspelning av intervjun var accepterat. Samtliga deltagare godkände 
inspelning av intervjun. Innan varje intervju påbörjades fick deltagarna skriva under en 
samtyckesblankett. Intervjuernas längd varierade mellan 28 och 66 minuter. I direkt 
anslutning till varje intervju överfördes ljudfilen till dator för transkribering. Samtliga 
intervjuer fick ett kodnummer som sammanställdes till en kodnyckel. Kodnyckeln 
förvarades inlåst. Deltagarna bestod av två män och fjorton kvinnor med varierad längd 
på och orsak till sjukskrivning (Tabell 1). Åtta deltagare hade erfarenhet av att använda 
företagshälsovårdens tjänst för sjuk- och friskanmälan.  
 
 
Tabell 1 Deltagaröversikt  

Intervju Arbetsplats Sjukskrivningsorsak Sjukskrivningslängd 
1 Förskola Utbränd 2 år 
2 Förskola Knäoperation 3 månader 
3 Förskola Karpaltunnelsyndrom 5 månader (2,5 + 2,5) 
4 Förskola Frozen shoulder 5,5 månad* 
5 Förskola Trauma 8 år* 
6 Hemsjukvård Akut stressreaktion 5 veckor* 
7 Personlig assistans Utbränd 15 månader* 
8 Hemtjänst Cancer 12 månader* 
9 Personlig assistans Utbränd, ryggbesvär 2 år* 
10 Hemtjänst Utbränd, bruten fot 13 månader* (8+5) 
11 Personlig assistans Depression, panikångest 20 månader* 
12 Personlig assistans Inflammation i bröstbenet 2 veckor 
13 Personlig assistans Panikångest 4 månader (2+2) 
14 Personlig assistans Trauma 1 månad 
15 Personlig assistans Handskada/IBS 3 veckor 

* Inklusive upptrappning 
() Olika sjukskrivningstillfällen 

 
 
Dataanalysen av samtliga intervjuer har genomförts utifrån konventionell kvalitativ 
innehållsanalys i enighet med Hsieh & Shannon (2005).  
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Etiska ställningstaganden 
Forskning som involverar människor ska ta hänsyn till den enskilde deltagarens intressen. 
Att inte utsätta deltagarna för risker samt att ha respekt för den personliga integriteten är 
ur ett forskningsetiskt perspektiv väsentligt (Helgesson, 2015). Den aktuella studien har 
genomförts i enlighet med Nürnbergkoden och Helsingforsdeklarationen (CODEX, 
2018), Dataskyddsförordningen och Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 
gällande informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav 
(Vetenskapsrådet, u.å.) har tagits i beaktning vid studiens genomförande. Personuppgifter 
har behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen och de enskilda svaren från 
intervjuerna har enbart varit tillgängliga för involverade forskare. Alla intervjuer har 
avidentifierats innan resultatet har presenterats. Projektet har etikprövats och godkänts 
med diarienummer 2017/427-31.  
 
  



 

12 

 

Resultat 
Resultatet är indelat i fyra olika huvudområden: 1) chefens agerande; 2) kollegornas stöd; 
3) kontakter med vård och myndigheter; samt 4) användning av företagshälsovård, med 
särskilt fokus på tjänsten sjuk- och friskanmälan och dess fördelar och nackdelar. 
Resultatet avslutas med en sammanfattande rubrik kring relationen mellan användning av 
företagshälsovård och chefens agerande.  

 

Chefens agerande 
En central aspekt för hur sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen upplevs är hur 
kontakten med chefen har fungerat under sjukskrivningen och vid återgång i arbete. 
Samtliga utom en deltagare var heltidssjukskrivna och alla utom en av deltagarna som var 
sjukskrivna på heltid beskriver någon form av kontakt med chefen under sjukskrivningen. 
Åtta av femton svarar att de haft en regelbunden kontakt med chefen under hela 
frånvaroperioden. Kontakten med chefen beskrivs av de flesta deltagarna bestå av telefon- 
och mailkontakt, fem deltagare har även haft fysiska möten med sin chef under 
sjukskrivningen. Tre olika huvudkategorier har identifierats: den aktiva, den ambivalenta 
och den passiva chefen.  

 

Den aktiva chefen 

Den aktiva chefen håller kontakten med den sjukskrivne och den sjukskrivne själv 
upplever generellt att kontakten med chefen varit tillfredsställande. Samtliga deltagare 
vars chef inkluderas i kategorin beskriver att chefen har utgjort en viktig och central del 
i hela sjukskrivningsprocessen.  

Sex av femton deltagare beskriver kontakten med chefen under sjukskrivningen och vid 
återgång i arbete som optimal. Samtliga utom en deltagare har haft en regelbunden 
kontakt med chefen, och beskriver att kontakten med chefen har varit viktig. Deltagarna 
beskriver att chefen har lyssnat och erbjudit ett kontinuerligt stöd. Den deltagare som inte 
haft regelbunden kontakt beskriver ändå att kontakten varit tillräckligt frekvent utifrån 
sjukskrivningsorsak och att hen är nöjd med hur chefen har förhållit sig under 
frånvaroperioden.  
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”Alltså, jag kände lite, alltså av den anledningen som jag var sjukskriven, så 
kändes det bara skönt att slippa förklara eller alltså diskutera situationen 
med folk/…/ jag ville bara att dom (chef & kollegor) skulle veta att jag är 

sjukskriven och jag kommer inte på länge” (11) 

 

Samtliga sex deltagare beskriver att chefen var lösningsfokuserad på olika sätt och kom 
med förslag på hur man kan få tillbaka den sjukskrivne i arbete och upprätthålla en 
fungerande arbetssituation. Det framkommer även att chefen har varit mån om att skapa 
en gemensam plan och se till att inkludera den sjukskrivne i planeringen av sin 
arbetsåtergång och att chefen har sett till att medarbetaren fått vara delaktig i processen.  

 

”Ja, hur, hur man mådde och vad framstegen är och planeringen 
framåt/…/tänk liksom utifrån arbetssituationerna, vad kan vi göra för att 
underlätta det, kan någon avlasta dig med det/…/såna saker, titta på vad, 

vad man kan undvika för att det inte ska upprepas” (3) 

 

Under tiden som deltagarna var sjukskrivna beskriver flera att chefen tog sig tid att 
uppdatera medarbetaren om vad som hände på arbetsplatsen och inkludera denne i olika 
arbetsplatsrelaterade aktiviteter. Vid återgång i arbete igen efter sjukskrivningen har 
chefen sett till att medarbetarna fått en långsam och försiktig upptrappning. Det 
framkommer att möjligheten till att få arbeta i sin egen takt till en början har funnits. 
Chefen anpassade arbetssituationen efter den sjukskrivnes förmåga och några deltagare 
beskriver att det fanns utrymme att gå utöver ordinarie personal till en början för att sakta 
men säkert få komma in i arbete igen och att möjligheten till att få de anpassningar som 
deltagaren själv kände behov av fanns. 

 

”Så det var ju inte så här stora anpassningar som gällde samma varje dag, 
men i stunden när jag behövde, så kunde vi alltid göra anpassningar” (2) 

 

Den ambivalenta chefen 

Den ambivalenta chefen har haft kontakt med den sjukskrivne och mycket i kontakten 
och med stödet från chefen har fungerat. Däremot beskrivs olika aspekter av chefens 
bemötande och agerande som lyfts fram som centrala och som influerat 
sjukskrivningsprocessen till det negativa.  
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Fem av femton deltagare beskriver kontakten med chefen under sjukskrivningen och vid 
återgång i arbete som ambivalent. Flera deltagare beskriver att chefens stöd har fluktuerat 
under sjukskrivningsprocessen. I vissa fall har chefen erbjudit ett adekvat stöd under 
frånvaroperioden i form av kontakt med den sjukskrivne, men stödet beskrivs inte ha varit 
lika hjälpsamt vid återgång i arbete. Deltagarna beskriver att kontakten varit betydelsefull 
då det inneburit att de känt sig uppskattade och som viktiga medarbetare på arbetsplatsen.  

 

”Ja men att hon (chef) visade att hon faktiskt, att det spelade roll hur jag 
mådde. Att det är viktigt för verksamheten att jag mår bra och kan göra 

mitt jobb. Och också att hon brydde sig om mig, att jag skulle må bra” (6) 

 

För en deltagare var situationen däremot den omvända. Chefens stöd fungerande inte 
under själva sjukskrivningen då deltagaren kände sig jagad när chefen frekvent tog 
kontakt och att hen inte fick utrymme att vara hemma och bli frisk. Däremot upplevdes 
stödet från chefen vid återgång i arbete som bra och hjälpsamt. Deltagaren beskriver att 
väl åter i arbete lyssnade chefen och genomförde de anpassningar som behövdes för en 
fungerande arbetssituation. 

 

”Min första, långtidssjukskrivningen då ringde hon (chef) ungefär en gång i 
veckan och frågade när jag kommer tillbaka. Men då som sagt, då var jag 
ju hemma för att jag hade gått i väggen, så det var riktigt irriterande att 

hon ringde då faktiskt” (10) 

 

Chefen hade i vissa fall initierat olika preventiva åtgärder när medarbetarna väl hade 
återgått i arbete igen efter en sjukskrivning. Åtgärderna beskrivs som initierade på chefens 
initiativ, utan involvering av medarbetaren själv. Det framgår av intervjuerna att 
medarbetarna själva inte upplevde åtgärderna som särskilt hjälpsamma och i vissa fall 
benämns åtgärderna även som stjälpande. En deltagare beskriver att chefen gått in och 
hjälpt till med vissa arbetsuppgifter för att avlasta medarbetaren, men att en sån liten 
avlastning inte var tillräcklig för att deltagaren själv skulle uppleva att det gjorde någon 
skillnad. En annan deltagare förklarar att chefen utan förvarning bestämt att ett 
förstadagsintyg ska lämnas in vid varje frånvarotillfälle, vilket deltagaren beskriver en 
oro inför då risken finns att hen inte vågar sjukskriva sig.  
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Ytterligare en aspekt som lyfts fram är chefens bemötande gentemot den sjukskrivne. 
Deltagarna beskriver upplevelser av att chefen inte lyssnat på medarbetaren när problem 
uppstått och att det upplevs finnas en ovilja att ta tag i problem på arbetsplatsen. Även 
om sjukskrivningsprocessen i stort har fungerat väl betonar deltagarna hur mycket 
chefens bemötande påverkar upplevelsen av sjukskrivningsprocessen till det negativa.  

 

”Men just när man kom i en sån här jobbig situation så behöver man ju 
verkligen lite stöttning och gärna av chefen tror jag. Att chefen ser det och 

kanske frågar varje dag, tar en stund. Det skulle ju jag ha önskat. För 
istället så var det ju här då att nej det vart jobbigt, jag vill inte prata med 

den här personen, då blir det bara jobbigt” (1) 

 

Den passiva chefen 

Den passiva chefen har haft ingen eller väldigt sparsam kontakt med den sjukskrivne. 
Avsaknaden av kontakt från chefens sida beskrivs som negativ och att en kontakt med 
arbetsplatsen genom kollegor inte ersätter kontakten som chefen önskas ta.  

Fyra deltagare beskriver att chefen har haft en passiv inställning till medarbetaren under 
sjukskrivningsprocessen. En deltagare beskriver att det inte fanns någon chef som hade 
ansvaret för kontakt och stöd under sjukskrivningen och att det ledde till att deltagaren 
själv fick försöka reda ut vem som hen skulle kunna vända sig till när det var dags att 
återgå i arbete igen.  

 

”Ja, för det första så visste jag ju inte vad jag hade för chef, så jag höll ju på 
att krångla med det med, ringde kontoret och “Ja, men du har den chefen”. 

Ja, då försökte jag få tag i den, “Nej, det är inte jag”. Så där höll dom på 
hela, hela tiden och bolla mig fram och tillbaka/…/ ingen tog ansvar för 

någonting” (7) 

 

Avsaknaden av stöd vid återgång i arbete beskrivs även i form av brist på återkoppling 
från chefens sida och en upplevelse av att chefen inte lyssnat på medarbetaren. En 
deltagare berättar att hen hade ett samtal med chefen inför återgång i arbete och 
förmedlade en oro över att behöva köra bil i tjänsten direkt efter sjukskrivningen, men att 
oron inte besvarades av chefen och att deltagaren blev satt på arbete som krävde bil. En 
annan deltagare beskriver även att chefen inte brytt sig om att följa upp hens mående och 
behov av stöd efter sjukskrivningen.  
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”Jag får ett sms på telefonen: ”Krya på dig!” Och sen har jag inte hört nåt 
mer, ja ingen återkoppling eller nånting så. Jag skriver själv att: ”Nu är jag 
tillbaka till jobbet.” ”Ja, kul att du är frisk!”, får jag som svar, typ så. Neej, 
det är ingen återkoppling på det sättet, neej/…/ Nej, det känns ju inte så 

bra.” (12) 

 

Det framkommer att flera deltagare upplever att orsaken till sjukskrivningen var starkt 
arbetsrelaterad. Det handlade om rutiner, arbetsuppgifter och scheman. Deltagarna 
beskriver även att väl åter i arbete efter en period av sjukfrånvaro initierades ingen 
anpassning eller åtgärd för att förändra det som orsakade sjukskrivningen från första 
början och därmed förhindra ytterligare frånvaro. Istället fick kollegor kliva in och stötta 
där chefen var frånvarande.  

 

”Jag har en bra kontakt med en tjej, eller dam, hon ringer, hon var med, det 
var hon som skjutsade upp mig till sjukhuset/…/det är hon som ringer, men 

hon är en kollega, det är ingen chef” (12) 

 

Kollegornas stöd 
Majoriteten av deltagarna beskriver någon form av kontakt med kollegorna under 
frånvaroperioden. Kontakten beskrivs av vissa som enbart telefonkontakt, andra beskriver 
även fysiska träffar. Hur pass frekvent kontakten med kollegorna har varit varierar, men 
ca hälften beskriver en kontinuerlig kontakt under sjukskrivningen.  

Kollegorna har framförallt bidragit med ett emotionellt stöd under sjukskrivningen. Flera 
deltagare förklarar att det faktum att kollegorna tog kontakt på olika sätt när deltagaren 
var sjukskriven var väldigt betydelsefullt. Kontakten gjorde att deltagarna kände sig 
saknade och uppskattade.  

 

”Ja, men jättemycket, jag blir varm om hjärtat. Jag blir varm om hjärtat när 
jag tänker på det” (5) 

 

Även förståelsen från kollegorna vid återgång i arbete beskrivs som betydande. Att inte 
kunna utföra precis samma arbetsuppgifter eller inte orka med samma tempo som innan 
sjukskrivningen kunde upplevas som frustrerande, men att kollegornas inställning och 
stöd vid de tillfällena betydde mycket för deltagarna. 
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Flera deltagare beskriver även att kollegorna utgjorde ett instrumentellt stöd och hjälpte 
till med olika arbetsuppgifter eller moment som den sjukskrivne inte klarade av vid 
återgång i arbete. Det framkommer att på vissa arbetsplatser fanns en kultur att hjälpas åt 
i arbetet i vanliga fall, vilket deltagarna menar på underlättade återgången i arbete då 
stödet från kollegorna föll sig mer naturligt. Den konkreta avlastningen av vissa 
arbetsmoment från kollegorna beskrivs som betydelsefull för den som varit sjukskriven 
för att orka med kraven i arbetet. Att känna att kollegorna värnade om medarbetaren som 
återgick i arbete igen genom att hjälpa till med vissa arbetsmoment lyfter en deltagare 
som betydande för återgångsprocessen.  

 

”…för att vi har ju väldigt mycket det här av, vi kallar det för hjälpande 
kultur, alltså att vi hjälper varandra, så att det var ganska självklart, tror 
jag, för alla, att göra dom här sakerna. Och det tror jag också gjorde det 

lättare för mig, för hade det varit en sån arbetsplats där det inte är 
självklart att hjälpas åt och dom hade blivit tvingade till det, då hade det ju 

inte varit lika lätt för mig heller” (2) 

 

Inom vissa arbetslag fanns det en flexibilitet som innebar att kollegorna strukturerade om 
sina dagar och fördelning av arbetsuppgifter för att stötta medarbetaren som kom tillbaka 
till arbetet från en sjukskrivning. 

Några deltagare beskriver istället en upplevelse av att viss personal på arbetsplatserna inte 
förstod den sjukskrivnes situation, varken när deltagarna var frånvarande från arbetet eller 
vid återgång i arbete. En anledning till bristen på förståelsen som framkommer i 
deltagarnas berättelser är det faktum att den sjukdom som gett upphov till sjukskrivningen 
inte var fysisk, och därmed inte syns med blotta ögat. En deltagare beskriver även en oro 
över att behöva berätta för kollegorna vad som hänt och hur hen mår. 

 

”Det enda som är det är ju svårt för folk… sjuk, eller sjukdomen syns ju inte 
utanpå, för det är ju så jag haft, mina sjukdomar syns inte utanpå och då är 

det så svårt för folk att förstå/…/ du ser ju inte det och dom har lite svårt 
att förstå ”Ja, men det är (hen) som är borta så ofta”” (15) 

 

Kontakter med vård och myndigheter  
Nästan alla deltagare har varit i kontakt med både hälso- och sjukvården och 
Försäkringskassan under sjukskrivingen. Upplevelsen av hur kontakten har fungerat med 
myndigheterna skiljer sig åt mellan deltagarna och för vissa har kontakterna fungerat helt 
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utan svårigheter. Hälften av deltagarna beskriver att kontakten med både hälso- och 
sjukvården och Försäkringskassan har fungerat bra. De insatser som initierats från 
vårdens sida beskrivs som tillräckliga och att deltagarna fått den hjälp de anses ha behövt. 
Även vårdens bemötande beskrivs som bra och att deltagarna känt sig välkomna. 

 

”Alltså, jag kände att jag blev bra bemött och att jag fick starta, alltså i den 
takten som jag behövde och som funkade för mig/…/jag upplever verkligen 

att jag fick den hjälp jag behövde och det är ju rätt sällsynt.” (11) 

 

Flera deltagare beskriver att de upplevt en välfungerande allians med behandlande 
vårdpersonal, där beslut skett i samråd med varandra. Deltagarna beskriver exempelvis 
att beslut om hur sjukskrivningsprocenten ska läggas upp har varit ett gemensamt beslut 
utifrån en dialog mellan parterna. Att det även funnits en öppenhet och ett klimat som 
tillåtit deltagarna att lyfta frågor och funderingar kring sin sjukdom med vården beskrivs. 

 

”Nej men det var nog kanske att jag ville prova själv också och kanske den 
läkaren som jag hade föreslog att jag skulle prova. För att känna hur det 

kändes. Så att det var nog liksom någon slags överenskommelse att skulle 
det inte gå så skulle man kanske kunna gå ner igen lite” (1) 

 

Även kontakten med Försäkringskassan beskrivs av flera som oproblematisk och att den 
överlag har flutit på som önskat med beviljad ersättning.  

 

”…jag ansökte ju om sjukpenning på hemsidan och läkarintyget skickas ju 
digitalt, men det var inga problem/…/ Så jag har bara bra erfarenheter av 

Försäkringskassan” (2) 

 

Några deltagare beskriver en initial oro inför kontakten med Försäkringskassan och hälso- 
och sjukvården. Deltagarna beskriver att utifrån tidigare erfarenheter och allmänna 
föreställningar om hur kontakten med Försäkringskassan fungerar en vaksamhet och oro 
inför att behöva ta kontakt.  

Vissa deltagare har dock upplevt problem vid kontakt med hälso- och sjukvården och 
Försäkringskassan. En frekvent förekommande beskrivning är att hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan har olika syn på begreppet arbetsförmåga och därmed olika syn 
på behovet av en sjukskrivning. Deltagarna beskriver att trots en egen vetskap om att en 
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sjukskrivning behövs för att senare kunna klara av de krav som ställs i arbetet och ett 
läkarintyg som pekar på detsamma, är det Försäkringskassan som har sista ordet och att 
det inte alltid stämmer överens med deltagarnas verklighet.  

 

”…så var ju min och läkarens plan att jag skulle vara sjukskriven 50% till 
sista februari. Då sa Försäkringskassan nej, så i januari fick jag börja jobba 

heltid eller söka mig ett annat jobb” (4) 

 

Det förekom även situationer där deltagarens egen uppfattning om sin arbetsförmåga och 
möjlighet att klara av de krav som ställs i arbetet inte stämde överens med läkarens 
bedömning av arbetsförmågan. Deltagarna upplevde själva en oförmåga att klara av sitt 
eget arbete och att sjukdomen begränsade funktionen så pass mycket att en längre 
sjukskrivning hade varit nödvändig. Däremot delade inte läkaren samma upplevelse utan 
ansåg att deltagarna hade tillräckligt god arbetsförmåga för att klara av arbetet. 

 

Användning av företagshälsovård 
Erbjudande om att få träffa någon på företagshälsovården i samband med en 
sjukskrivning gavs till tolv av femton deltagare. För samtliga deltagare som varit 
sjukskrivna för psykisk ohälsa har chefen initierat en kontakt med företagshälsovården. 
Majoriteten har fått en samtalskontakt med antingen en beteendevetare eller en psykolog, 
men det förekommer även ett par kontakter med fysioterapeut och läkare. Det faktum att 
chefen har erbjudit en kontakt med företagshälsovården beskrivs generellt som positivt 
av de flesta deltagare och att de känt att chefen har förstått behovet av att sätta in åtgärder. 
En deltagare poängterar även att hen på egen hand troligtvis inte hade ordnat med en 
samtalskontakt, så det faktum att chefen tog tag i det och förmedlade kontakten till 
företagshälsovården beskrivs som positiv. 

 

”Men, där känner jag ändå att den chefen hade en bra förståelse för och 
just det här att jag fick tid och gå på dom här samtalen, jag fick ta den tiden 
jag behövde liksom. Och det kändes ju väldigt, väldigt bra. Att få ur sig allt. 

Och träffa nån bra person och prata med” (1) 
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”Jag tyckte den funkade bra, tyckte det var jätteskönt och få gå och prata 
och så där /…/dels så skulle ju inte jag tagit det initiativet själv…alltså att 

skaffa mig en samtalskontakt, utan det här var ju (namn på chef) som 
ringde” (6) 

 
De flesta av deltagarna beskriver att kontakten med företagshälsovården har varit både 
stöttande och effektiv. En positiv aspekt som lyfts fram är att kontakten på 
företagshälsovården har haft en dialog med arbetsgivaren. Det har inneburit att 
medarbetaren själv inte behöver utgöra en länk mellan aktörerna samt att chefen 
involveras i medarbetarens återgång i arbete.  

 

”Och att jag visste också att hon (FHV) då höll kontakten med, med min 
arbetsgivare, så att inte jag behövde liksom vända ut och in på mig en gång 

till och berätta hur jag mådde, utan att, att jag visste att hon hade den 
kontakten” (6) 

 

Överlag beskrivs även de tips och råd som deltagarna blivit erbjudna som effektiva och 
hjälpsamma. För vissa deltagare har kontakten på företagshälsovården varit den som 
hjälpt till att initiera en deltidssjukskrivning. Några beskriver att de själva inte tänkt 
tanken på att varken initialt sjukskriva sig eller att trappa upp sjukskrivningsprocenten 
och därmed inte gå från en heltidssjukskrivning direkt till att arbeta heltid.  

 

”Och det var också hon (FHV) som rekommenderade mig att be och få en 
sjukskrivning och långsamt trappa upp, alltså sysselsättningsgraden då. För 
annars hade nog jag varit tillbaka på 100% direkt efter en vecka 50%, men 
det va hon som sa "ska du ta det lite lugnare" och, det var väldigt snabbt 

att gå upp i heltid igen. Så det var på hennes initiativ jag ringde 
vårdcentralen och fick då en 25%-ig sjukskrivning två veckor till/…/ För det 
hade jag nog inte tänkt, så, utan jag tänkte att "det här fixar jag", sen så 

här i efterhand var ju det jättebra” (6) 
 

Ett par deltagare beskriver kontakten som chefen initierade hos företagshälsovården som 
påtvingad och ineffektiv. En deltagare förstod inte syftet med att få en kontakt på 
företagshälsovården och upplevde att de insatser som gjordes inte genomfördes utifrån 
hens bästa. En annan deltagare beskriver att kontakten initierades som en åtgärd som 
upplevdes opassande utifrån den problematik som fanns och som gav upphov till mycket 
sjukfrånvaro. 
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”Ja… typ ju, nästan. Jag har blivit ivägskickad till Previa för… få 
sjukgymnastik./…/ Jag tyckte väl att dom verkade arbeta mer för, mer för 

arbetsgivarens intressen än för patientens välbefinnande liksom” (10) 

”…man har en period, jag hade på ett år tror jag det var eller om det var ett 
halvår, så fick jag kontakta (Previa) varje gång jag var sjuk/…/ det tyckte 
jag hjälpte mig ingenting./…/ dom kontakterna tycker jag är värdelösa” 

(15) 

 

Kontakten med företagshälsovården beskrivs som otillräcklig av flera deltagare utifrån 
ett behov av en längre kontakt och mer stöd. Det förekom deltagare som själva upplevde 
behov av att träffa sin kontakt vid fler tillfällen och att deltagarna själva inte kände sig 
redo att klara av sitt arbete igen efter kontakten på företagshälsovården. Dessa problem 
lyfter flera deltagare som en upplevelse av avtalsmässiga begränsningar i kontakten med 
företagshälsovården. 

 

”…då gick jag hos den här kris- och traumapsykolog, hon visste liksom att 
jag kommer inte få fortsätta att träffa dig av ekonomiska skäl, så att det 

dagades ju ut och sen skulle jag stå på egna ben då, vilket jag inte gjorde” 
(5) 

”…så att jag fick lite hjälp här ifrån och fick gå och prata med nån på Previa 
ett par gånger, men sen kostade det väl lite för mycket kanske, så att det 

vart ju inte så att ”Ja, men nu känner jag mig stark och redo för att gå 
vidare själv liksom och jobba på det” utan det var att nu har du fått dom 

här fyra tiderna och sen är det bra” (13) 

 

För majoriteten av deltagarna som beskrivit en passiv chef var en kontakt med 
företagshälsovården det enda stöd som chefen hade initierat för att främja återgång i 
arbete. Kontakten i sig upplevs som positiv av flera deltagare. Den utgjorde ett stöd i form 
av ökad förståelse för sin situation, och att få någon att prata med som lyssnar på vad som 
hänt beskrivs som positivt. 

 

”Jag fick ju gå till Previa då, några gånger och fick en beteendevetare då, 
som var jättebra och hjälpte och stöttade mig mycket. Hon förstod ju varför 

jag har gått i väggen, det är ju inte så underligt, som hon sa” (7) 
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Fördelar med sjuk- och friskanmälan 

Åtta av femton deltagare hade vid intervjutillfället erfarenhet av att genomföra sjuk- och 
friskanmälan via företagshälsovårdens tjänst sjuk- och friskanmälan. Det framkommer 
blandade erfarenheter av att använda tjänsten och de flesta deltagare menar att tjänsten 
både har fördelar och nackdelar.  

Den främsta fördelen som deltagarna beskriver med att vända sig direkt till 
företagshälsovården vid sjukdom istället för att kontakta arbetsplatsen är att 
företagshälsovården utgör en oberoende part. Flera deltagare beskriver att det är positivt 
att inte hela kontoret behöver få reda på varför man är sjuk och att man inte behöver 
nämna anledningen till frånvaro till någon som man känner. Det upplevs också som 
positivt att slippa förklara sig inför chefen och därmed slippa irritation och ifrågasättande 
som annars kan uppstå.  

 

”…det tycker jag bara är positivt, för att det är inte så roligt att behöva 
ringa till sin arbetsgivare /…/och säga att: ”Ja, men nu är jag sjuk igen”, 

eller ”nu VAB:ar jag igen”, för att det är så lätt att man, att man känner att 
man behöver förklara sig/…/ så därför tycker jag att det känns jätteskönt 

att ringa till en annan människa som man inte har en aning om vem det är, 
som bara förmedlar informationen” (11) 

 

Ytterligare en positiv aspekt som lyfts fram angående sjuk- och friskanmälan via 
företagshälsovården är erbjudandet om medicinsk rådgivning från en sjuksköterska. De 
deltagare som beskriver att de tackat ja till rådgivningen beskriver dessutom att råden 
varit bra och hjälpsamma. 

 

”…och då erbjuder dom ju ändå att en sjuksköterska eller vad det är ska 
ringa upp och ja prata eller ge rådgivning eller vad som helst. Och det är väl 

nån gång som jag har använt mig av det där, för jag tänkte att nånstans 
måste man ju kanske få lite hjälp och då har det ju funkat bra” (13) 

 

Att ringa till företagshälsovården istället för direkt till arbetsplatsen beskrivs även som 
positivt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Några deltagare lyfter att till 
företagshälsovården kan sjukanmälan göras oavsett tid på dygnet, vilket inte är möjligt 
när sjukanmälan ska göras direkt till arbetsplatsen.  
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”…vi ringer ju till samordningen då när vi sa att vi var sjuka och bara det var 
ju ett projekt i sig att komma fram, för dom öppnar ju vad är det sju, och då 
ska man försöka ringa dit klockan sju när man börjar klockan åtta. Så… Nej, 

det är världens skillnad och till Previa kan man ju ringa dygnet 
runt/…/jättebra tillgänglighet” (14) 

 

Nackdelar med sjuk- och friskanmälan 

Ett antal negativa upplevelser av tjänsten för sjuk- och friskanmälan rapporterades, vilket 
kan ses som områden för förbättringar. Den aspekt som främst lyfts av deltagarna är 
företagshälsovårdens system för att klassificera sjukfrånvaro. Deltagarna upplever att de 
kategorier som används för att registrera frånvaron är otillräckliga och opassande, vilket 
leder till att chefen förmedlas en inkorrekt orsak till medarbetarens sjukfrånvaro. Ett 
vanligt förekommande exempel är att deltagarna sjukanmält sig för migrän, vilket 
kategoriseras som huvudvärk. Deltagarna beskriver en känsla av att arbetsgivarens tilltro 
och förtroende kan påverkas till det negativa av detta.  

 

”…det är ju fel bara helt och hållet. För att om du är sjukskriven i, nej, jag 
vet inte men om man, om man har migrän och ligger mer eller mindre 
halvblind hemma och kräks så fort du försöker resa dig upp och så får 

chefen ett meddelande från Previa där det står huvudvärk. Då tänker väl 
chefen förmodligen, ja varför tar (hen) inte bara två Alvedon” (10) 

 

En konsekvens av detta är att personen ändå behöver ringa till chefen för att förklara 
varför hen är sjuk, eller vänta på att chefen ska höra av sig.  

Påminnelsefunktionen som dels innebär sms-påminnelser och dels telefonsamtal beskrivs 
av några deltagare som stressande och att dessa inte fyller någon egentlig funktion. Detta 
beror också på typ av sjukdom, där exempelvis en person med depression upplever sådana 
påminnelser som mera stressande än en person med brutet ben.  

 

”Jag vet inte varför dom ringer och kollar om man kan komma till jobbet” 
(8) 

”Och sen att man får sms där det står: ”Ja, snart närmar du dig den åttonde 
dagen och du måste du ha sjukintyg.” Jo, tack jag vet det. Jag behöver inte 

bli påmind, det kan jag känna lite då/…/ för mig är det stressande” (9) 
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Slutligen framkommer det även att deltagarna upplever det svårt att svara på frågan som 
ställs av företagshälsovården gällande när man kan tänkas vara tillbaka igen på arbetet 
efter sjukdom.  

 

”Och likadant att jag tycker att det är lite svårt att säga när man beräknas 
vara tillbaka, när tror du att du är tillbaka? ”Jaa, jaa. Jag sitter här med 
magsjuka, jag ska väl sluta kräkas först och sen är det väl 48 timmar, så 

jag, neej, jag vet inte. Men fem dagar kanske då?”” (9) 

”…dom brukar vilja att man sätter ett datum när man tror att man är 
tillbaka och det tycker jag är det svåraste av allt” (15) 

 

Företagshälsovården och chefen 
I Tabell 2 beskrivs hur upplevelsen av sjuk- och friskanmälan ser ut i relation till de olika 
kategorier avseende hur chefen agerat i sjukskrivningsärendet. Det blir i denna tabell 
tydligt hur den aktiva chefen sätter in flera åtgärder i arbetsmiljön, exempelvis 
arbetsträning, minskad arbetstid eller lättare arbetsuppgifter, och att företagshälsovården 
används främst som ett komplement för att hantera sjukskrivningen, eller som ett extra 
stöd. Här upplever de sjukskrivna kontakten med företagshälsovården som ganska neutral 
– det tycks positivt att de kan agera som en oberoende part och ge rådgivning, men det 
upplevs som mindre värdefullt att de ringer och kontrollerar när personen förväntas vara 
tillbaka på arbetet. Den ambivalenta chefen gör färre åtgärder på arbetsplatsen men 
upplevs ändå oftast som en positiv kontakt av den sjukskrivne. 

Som kontrast agerar den passiva chefen i princip inte alls för att underlätta på 
arbetsplatsen; åtgärderna handlar här om samtal och uppföljning via företagshälsovården. 
I dessa fall nämns å andra sidan fler fördelar med denna kontakt, vilket kan ses som att 
kontakten i någon mån används som ett komplement i brist på en närvarande chef. Dock 
leder det inte till den typ av åtgärder som kan förväntas underlätta återgång i arbete.  
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Tabell 2 Åtgärder och användning av företagshälsovård, uppdelat på upplevelse 
av chefs agerande, baserat på svar från personer som använt tjänsten för 
sjuk- och friskanmälan  

Chefs agerande Åtgärder Positivt med tjänst Negativt med tjänst 
Aktiv chef Lättare uppgifter 

Minskad arbetstid 
Arbetsträning 
Stöd i vårdkontakter 
Samtalskontakt FHV 

Rådgivning 
Oberoende part 

Ringer upp och 
kontrollerar 

Ambivalent chef Minskad arbetstid 
Schemaändring 
Förstadagsintyg 
Stöd i vårdkontakter 
Fysioterapi FHV 
Samtalskontakt FHV 

Rådgivning 
Oberoende part 
Uppringning 
Tillgänglighet 
 
 

Ringer upp och 
kontrollerar 
Påminnelser 
 

Passiv chef Samtalskontakt FHV 
Uppföljning via FHV 

Rådgivning 
Oberoende part 
Uppringning 
Tillgänglighet 
Flexibilitet 

Svårt att veta när man är 
frisk igen 

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att chefens agerande är fortsatt viktigt, och resultaten tyder 
på att denna kontakt inte kan ersättas med enbart kontakter med företagshälsovården. 
Eftersom chefens engagemang och möjligheten att anpassa arbetet lyfts fram, såväl i detta 
material som i tidigare forskning, krävs att chefen är närvarande och involverar den 
sjukskrivne i åtgärder, där företagshälsovården kan användas som ett extra stöd.  
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Diskussion 
Överlag beskrivs kontakterna med företagshälsovården som positiva, både i relation till 
tjänsten för sjuk- och friskanmälan och till andra åtgärder som initierats. Främst lyfter 
deltagarna fördelen med att prata med en tredje part som de inte har någon direkt relation 
till. Det framkom fördelar med att inte behöva förklara sig varför man var hemma, utan 
bara förmedla konkret information om aktuellt hälsotillstånd, vilket återspeglar en oro 
över bristande förståelse från arbetsplatsen under sjukskrivningen. Resultatet pekar på att 
när en distans skapas till arbetsplatsen vid sjukanmälan uppkommer inte samma känslor 
av oro inför vad chef och kollegor ska tycka och tänka om situationen. Denna typ av oro 
har i tidigare studier visat sig kunna hämma en effektiv återgång till arbete (White et al., 
2019).  

Dock lyfts ett antal negativa aspekter av sjuk- och friskanmälan, som behöver beaktas i 
fortsatt utveckling av tjänsten. En återkommande punkt som lyfts av deltagarna var 
missvisande rubriceringar av sjukfrånvaroorsak. För att minska upplevelsen av att chefen 
potentiellt ifrågasätter varför medarbetaren inte är på arbetet och därmed riskera ett 
försämrat förtroende för medarbetaren kan tjänsten behöva utvecklas för att bättre möta 
både arbetsgivarnas och medarbetarnas behov. Företagshälsovården ringer också upp den 
sjukskrivne vilket av flera deltagare upplevs som en onödig kontroll, vilket också 
rapporterats i tidigare studier där även användningen av förstadagsintyg kritiserades som 
en kontrollerande och misstänkliggörande åtgärd (Kjellberg et al., 2014).  

Indikationer finns också på att ansvarsfördelningen mellan företagshälsovården och 
arbetsgivaren kan påverka sjukskrivnas upplevelser av stöd. Underlaget i rapporten är inte 
tillräckligt för att dra några konkreta slutsatser kring detta, men tidigare studier har pekat 
på en risk att chefen använder denna typ av tjänst som ett sätt att slippa ta ansvar för 
sjukskrivningsprocessen (Kjellberg et al., 2014). Resultatet i föreliggande rapport pekar i 
samma riktning – de flesta deltagare som beskriver en passiv chef menar på att det enda 
stöd som initierats av chefen för att främja återgång till arbete var kontakt med 
företagshälsovården. Ur deltagarnas perspektiv beskrivs kontakten som övervägande 
positiv, men det framkommer även ett missnöje med chefens agerande och stöd under 
sjukskrivningen och vid återgångsprocessen. Vi kan dock här inte uttala oss om huruvida 
den passiva chefen varit mera aktiv utan denna typ av tjänst.  
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Resultatet pekar även på att det kan vara intressant att undersöka vidare hur olika 
avtalsformer påverkar medarbetarnas upplevelser av kontakten med företagshälsovården 
och om det finns skillnader i hur pass framgångsrik återgången till arbete efter en 
sjukskrivning är beroende på arbetsgivarens avtal med företagshälsovården. Vissa 
deltagare i studien upplevde att kontakterna med företagshälsovården var otillräckliga, 
vilket relaterades till att priset på tjänsterna styrde vad som erbjöds. Tidigare forskning 
har undersökt arbetsgivares och företagshälsovårdens upplevelser av olika avtalsformer 
(Kjellberg et al., 2014), och studier har rapporterat att ett nära samarbete med 
företagshälsovård via långsiktiga avtal leder till mer tillitsfulla relationer, och där 
kostnader inte behöver hanteras av respektive chef och övervägas vid varje tillfälle (Ståhl 
et al., 2015). När åtgärder stramas åt på grund av avtalsutformning, så som resultatet 
antyder, kan man ifrågasätta hur pass individanpassade åtgärderna från 
företagshälsovården är och därmed hur effektiva dessa är för att möjliggöra en optimal 
återgång till arbete för medarbetarna.  

Chefen, kollegorna, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och företagshälsovården 
utgör alla viktiga aktörer vid en sjukskrivning och återgång till arbete. Betydelsen av 
chefens stöd lyfts av samtliga deltagare, antingen utifrån positiva erfarenheter av de 
deltagare som haft kontakt med och upplevt stöd från chefen eller utifrån känslor av 
frustration och ensamhet av de deltagare som inte upplevt ett tillräckligt stöd (jfr. Strunin 
& Boden, 2000). Den optimala kontakten med chefen karaktäriseras av en aktiv chef som 
sätter den sjukskrivne medarbetaren i fokus och i samråd med medarbetaren planerar och 
lägger upp återgången i arbete. Flera deltagare lyfter betydelsen av att inte bli exkluderad 
från arbetsplatsen och fortfarande känna sig som en del i arbetslaget trots frånvaron.  

Alla deltagare utryckte däremot inte ett behov av tidig och frekvent kontakt med 
arbetsplatsen – kontakten mellan den sjukskrivne och chefen är således inte är helt 
okomplicerad. Trots att de flesta deltagare betonar att kontakten med arbetsplatsen är 
viktig ur flera aspekter framkommer det även ett behov av att anpassa tid för och frekvens 
på kontakt med den sjukskrivne utifrån sjukskrivningsorsak. Även Tjulin et al. (2011) 
fann i sin studie att tidig kontakt med den sjukskrivne medarbetaren inte alltid är optimalt 
för att främja återgång till arbete. Hur, när och av vem kontakt tas med den sjukskrivne 
beskrivs av Tjulin et al. (2011) som ett område där hänsyn till den specifika situationen 
behöver tas, vilket stämmer överens med deltagarnas beskrivning.  

Chefernas arbete med att genomföra anpassningar på arbetsplatsen visade på en del 
variation. Den aktiva chefen initierade mer eller mindre lyckade anpassningar för att 
främja återgång i arbete. Den passiva chefen däremot beskrevs inte som lika aktiv och 
positivt inställd till att genomföra anpassningar, trots att flera deltagare menade på att 
sjukskrivningen orsakades av arbetsrelaterade problem. Resultatet visar på en viss 
skillnad i hur anpassningarna initierats och genomförts. För deltagarna som beskrivit en 
optimal kontakt med sin chef finns ett återkommande mönster av delaktighet. För gruppen 
som beskriver en ambivalent kontakt med sin chef visar resultatet att anpassningar och 
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åtgärder förekommer, men att dessa vid flera tillfällen skett utan involvering av 
medarbetaren. Resultatet indikerar att det inte alltid är så enkelt som huruvida möjligheten 
att kunna genomföra anpassningar och åtgärder på arbetsplatsen finns eller inte. Individen 
behöver få vara delaktig och involverad i de beslut som tas kring processen att återgå till 
arbete igen efter en sjukskrivning. Buys et al., (2019) visar att sjukskrivna medarbetare 
som haft en gemensam diskussion med sin chef om anpassningsmöjligheter för att 
möjliggöra återgång till arbete upplevde bättre stöd från sin chef än medarbetare som inte 
haft en liknande diskussion. 

Forskningen pekar på betydelsen av anpassningar på arbetsplatsen för att främja en 
effektiv återgång i arbete efter en sjukskrivning orsakad av både fysisk och psykisk 
problematik (Cullen et al., 2018; Johansson et al, 2006). Johansson (2009) beskriver dock 
hur olika arbeten innebär olika anpassningsmöjligheter. Utifrån sjukflexibilitetsmodellen 
beskrivs arbetsplatser med goda möjligheter till anpassningar som positiva för att öka 
sannolikheten att kunna arbeta trots ohälsa (Johansson & Lundberg, 2004). Deltagarna 
som beskriver avsaknad av anpassningar arbetar samtliga inom yrken som karaktäriseras 
av ensamarbete och arbete i brukares hemmiljöer. Risken att exponeras för riskfaktorer i 
arbetsmiljön så som fysisk belastning och stress kan vara stor inom samtliga yrken som 
inkluderats. I yrken som däremot innebär att kraven är höga men möjligheten till kontroll 
liten finns en ökad risk att exponeringen för olika riskfaktorer leder till ohälsa (SBU, 
2017).  

De flesta deltagare som beskriver effektiva anpassningar i arbetet och en optimal återgång 
till arbete arbetar inom förskoleverksamhet i ett arbetslag med flera kollegor som närvarar 
dagligen. Deltagarna som kunnat anpassa sitt arbete och fått dagligt stöd från sina 
kollegor kan därmed tänkas ha haft större handlingsutrymme för att antingen hantera 
exponeringen för riskfaktorer eller under en period inte exponeras för dessa till lika stod 
grad. Vidare framkommer det att för flera av deltagarna som inte upplevde att några 
anpassningar genomfördes var sjukskrivningen orsakad av psykisk ohälsa. Gensby et al., 
(2019) beskriver att vid sjukskrivningar som orsakats av psykiska problem bör 
arbetsgivaren vara mer lyhörd för och uppmärksam på sjukskrivnas upplevelser av 
problem i arbetsmiljön. Detta för att med hjälp av adekvata åtgärder kunna minska risken 
för framtida sjukskrivningar. Dessutom, när fokus även läggs på orsaken till en 
sjukskrivning kan problem i arbetsmiljön så som obalans mellan krav och kontroll bli 
synliga. Att synliggöra och agera på problem i arbetet som leder till sjukskrivningar kan 
skapa förutsättningar för framgångsrik sjukskrivningsprevention.  
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Slutsatser 
Denna rapport pekar på att chefens roll och stöd vid sjukskrivning och återgång i arbete 
inte är utbytbart mot insatser från andra aktörer, såsom företagshälsovården. Kontakten 
med arbetsplatsen är viktig, och sjukskrivna betonar framför allt betydelsen av chefens 
kontakt, närvaro, och att denne anpassar kontakten utifrån sjukskrivningsorsak. Det är 
således centralt att ha en dialog mellan chef och medarbetare kring hur kontakten med 
arbetsplatsen på lämpligast sätt bör läggas upp och på så vis anpassas efter den 
individuella situationen.  

Företagshälsovården kan användas för att stödja arbetsgivaren i arbetet med att förebygga 
och hantera sjukfrånvaro, och de insatser som erbjuds upplevs ofta som uppskattade och 
effektiva. Insatserna från företagshälsovården och arbetsgivaren bör dock initieras i 
samråd med den sjukskrivne för att öka möjligheterna att insatserna upplevs som 
hjälpsamma och rättvisa.  
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