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SAMMANFATTNING  

Syftet med uppsatsen var att utveckla en modell som kan användas för analys av 

sjukfrånvaro. Detta skedde i kontexten av en landstingsverksamhet där modellen avsåg att 

bidra till utveckling och komma till användning. 

Som teoretiskt perspektiv användes systemteorin eftersom denna lyfter fram interaktionen 

mellan olika hierarkiska nivåer. Även Karaseks krav-kontrollmodell användes vilken visar att 

kombinationen av medarbetarnas kontroll, krav och stöd påverkar sjukfrånvaron.  

Empirin samlades in genom intervjuer med verksamhetschefer med frågor om vilka faktorer 

de upplevde påverkade deras medarbetares sjukfrånvaro. Resultatet av intervjuerna var 

fjorton påverkansfaktorer för sjukfrånvaro. Dessa delades därefter in i en modell under tre 

rubriker: yttre och inre organisatoriska faktorer samt rehabiliteringsarbetets påverkan på 

sjukfrånvaro. Detta utifrån vilken hierarkisk nivå som upplevdes kunna påverka 

sjukfrånvaron. 

Slutsatsen var att sjukfrånvarons påverkansfaktorer bör definieras tydligare utifrån 

vilken/vilka hierarkisk nivå/er som mest kan påverka sjukfrånvaron. Detta för att åtgärder 

ska genomföras på den nivå som har rådighet över påverkansfaktorn. Betydelsen av 

kommunikationen och interaktionen mellan nivåerna är en framgångsfaktor för att minska 

sjukfrånvaron.  
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ABSTRACT  

The purpose of this thesis was to find a model to analyze sick leave. That was made in the 

context of a county council where the model intends to contribute to the development and be 

of use. 

System theory was used as a theoretical perspective because it describes the interaction 

between different hierarchical levels. Karaseks demand-control model shows that the 

combination of control, demands and support the organization offer its employees affect sick 

leave. 

The empirical data were obtained through interviews with managers with questions about 

what factors they thought influenced their employee´s sick leave. The result was fourteen 

influencing factors for sick leave. These were divided into a model under three headings: The  

external and internal organizational factors as well as rehabilitation labor impacts of sick 

leave. 

The conclusion was that influencing factors upon sickness leave should be defined more 

clearly in terms of which hierarchical level that most affect sick leave. In order to undertake 

actions at appropriate level when it comes to preventing sick leave  it´s important to 

communicate and interact between the levels.  

 

Keywords: Sick leave, rehabilitation, influencing factors, organization, hierarchical levels  

 

 



  

Innehåll 

 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

1.1 Ett projekt om sjukfrånvaro i Landstinget X .......................................................... 1 

1.2 Landstingets hierarkiska nivåer ............................................................................. 2 

2 SYFTE .............................................................................................................................3 

2.1 Forskningsfrågor ..................................................................................................... 3 

3 TIDIGARE STUDIER OCH FORSKNING ........................................................................3 

4 TEORETISKT PERSPEKTIV ...........................................................................................7 

4.1 Systemteorin och dess hierarkiska nivåer ............................................................ 7 

4.2 Karaseks teori .......................................................................................................... 9 

5 METOD .......................................................................................................................... 11 

5.1 Val av strategi och metod ......................................................................................11 

5.2 Urval av verksamheter ...........................................................................................12 

5.3 Procedur..................................................................................................................14 

5.4 Databearbetning .....................................................................................................15 

6 RESULTAT AV INTERVJUER ...................................................................................... 15 

6.1 Organisationens påverkan på hälsa och sjukdom ...............................................15 

6.2 Rehabiliteringsarbetets påverkan på sjukfrånvaro och rehabilitering................18 

6.3 De utkristalliserade påverkansfaktorerna .............................................................18 

7 DISKUSSION................................................................................................................. 19 

7.1 Indelning av påverkansfaktorer i en modell .........................................................19 

7.2 Modellens påverkansfaktorer i förhållande till landstingets hierarkiska nivåer 21 



7.3 Yttre organisatoriska faktorer som påverkar medarbetares ohälsa och 

sjukfrånvaro ............................................................................................................22 

7.4 Inre organisatoriska faktorer som påverkar medarbetares ohälsa och 

sjukfrånvaro ............................................................................................................23 

7.5 Rehabiliteringsarbetets möjligheter att komma till rätta med ohälsa och 

sjukfrånvaro ............................................................................................................25 

7.6 Tänkt användning av modellen .............................................................................26 

7.7 Metoddiskussion ....................................................................................................28 

7.8 Forskarrollen ..........................................................................................................28 

7.9 Forskarens etiska krav ...........................................................................................29 

8 SLUTSATSER ............................................................................................................... 30 

 

 

REFERENSER…………………………………………………………………………………........31 

   

BILAGA A. STATISTIK INFÖR URVAL AV VERKSAMHETER I STUDIEN 

BILAGA B. ANALYS AV VERKSAMHETERNA I STUDIEN 

BILAGA C. INTERVJUFRÅGOR



 

 

1 

 

1 INLEDNING 

1.1 Ett projekt om sjukfrånvaro i Landstinget X 

För första gången på många år stiger sjuktalen i svenska landsting. Kurvan som stadigt har 

pekat nedåt ända sedan mitten av 2000-talet har brutits och det är framförallt i grupperna 

kvinnor och äldre anställda som sjukfrånvaron stiger. Sveriges Kommuner och Landsting 

sammanställer årligen de svenska landstingens sjukfrånvarotal och medelvärdet för 

sjukfrånvarotiden av den sammanlagda ordinarie arbetstiden år 2012 var 5,0% (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2013). Det var en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 

året innan. Denna uppsats kommer utgå från ett landsting som fortsättningsvis kommer att 

kallas Landstinget X. Detta landsting hade ökade sjuktal (5,5%) jämfört med året innan och 

hade bland de högsta sjuktalen i Sverige. Denna ökning oroade landstingspolitiker och 

ledande tjänstmän och i landstingsplanen för 2013 var målet att Landstinget X skulle sänka 

sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter under året.  

Landstingsplanens mål var upprinnelsen till att Landstinget X:s HR-direktör initierade ett 

internt sjukfrånvaroprojekt i vilket författaren var projektledare.  Målet med projektet var att 

sänka sjuktalen vid några utvalda verksamheter som hade hög sjukfrånvaro samt att lära av 

några utvalda verksamheter med relativt låg sjukfrånvaro. Ett annat mål med projektet var 

att öka kunskaperna om vilken effekt landstingets olika stödresurser hade på 

rehabiliteringsarbetet och om dessa kunde användas mer optimalt. Framförallt var projektets 

mål att skapa en modell för att analysera sjukfrånvaro innan åtgärder sätts in.  

Inför sjukfrånvaroprojektet studerades olika typer av tidigare forskning inom området.  

Framförallt ett forskningsprojekt finansierat av AFA-försäkringar med namnet Hälsa och 

Framtid bedömdes vara relevant. Det är en studie gjord av Karolinska institutet, Uppsala 

Universitet och Stockholms läns landsting och är publicerad vid Centrum för arbets- och 

miljömedicin vid Stockholms läns landsting. Det som var särskilt intressant med 

forskningsprojektet var att det delats in i fyra delstudier utifrån olika påverkansfaktorer på 

sjukfrånvaro. Delstudie 2 (Ahlberg m.fl., 2008) fokuserade på vilka organisatoriska faktorer 

som utmärkte företag som hade låg sjukfrånvaro jämfört med dem som hade genomsnittlig 

sjukfrånvaro och delstudie 4 (Ahlberg m.fl., 2007) jämförde företag med låg respektive 

genomsnittlig sjukfrånvaro utifrån på vilket sätt de bedrev sitt rehabiliteringsarbete. 

Indelningen i organisatoriska faktorer respektive rehabiliteringsarbetets påverkan på 

sjukfrånvaro  ligger till grund i det fortsatta uppsatsarbete.  
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1.2 Landstingets hierarkiska nivåer  

Landstinget X består av tre hierarkiska nivåer (se Figur 1) där den översta nivån har ett 

landstingsövergripande ansvar för ledning och styrning. Nästa nivå är förvaltningsnivån och 

inom varje förvaltning finns en stabs- och ledningsfunktion med bland annat 

förvaltningschef, personalchef och ekonomichef. De två största förvaltningarna bedriver 

någon form av vårdverksamhet inom specialistvård respektive primärvård. En av 

förvaltningarna utgör stöd och service till kärnverksamheterna och är funktionsindelade i 

olika centrum. Ett av dessa centrum är Centrum för HR (Human Resources) och där ingår 

HR-funktionen och företagshälsovården, Landstingshälsan, som två verksamheter. 

Förvaltningarna beskrivs fortsättningsvis som F1, F2 och F3. Human Resources kommer 

fortsättningsvis förkortas som HR och Landstingshälsan som LTH. 

I den nedersta hierarkiska nivån finns olika typer av verksamheter organiserade inom de 

olika förvaltningarna till exempel kliniker, familjeläkarmottagningar, olika typer av 

driftenheter m.m. Verksamheterna leds av  verksamhetschefer som i sin tur ibland har 

enhetschefer under sig.  

 

 

Figur 1: Landstingets hierarkiska nivåer bestående av  lanstingsövergripande  nivå, förvaltningsnivå 

och verksamhetsnivå. 

I Landstinget  X finns stödfunktioner för rehabilitering i form av HR-funktion och 

företagshälsovård, Landstingshälsan.  HR-funktionen stödjer chefer i arbetsrättsliga frågor 

samt i handläggningen av rehabiliteringsärenden och Landstingshälsan stödjer cheferna med 

medicinsk kompetens.  I Landstinget X finns policydokument inom området sjukfrånvaro 

och rehabilitering som stöd till chefer i deras rehabiliteringsarbete. Dessa dokument 

förtydligar hur chefernas praktiskt ska arbeta med rehabilitering, vilket ansvar de har samt 

vilket stöd de kan få. Landstinget har även en hälsorådgivningsfunktion som innebär att 

Landstingshälsan kontaktar medarbetaren vid den fjärde sjukdagen.  Även ett webbaserat 

rehabiliteringssystem för dokumentation och bevakning av sjukfrånvaro (Adato) finns vilket 

också ska underlätta för cheferna i deras rehabiliteringsarbete. HR-funktionen, 
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företagshälsovården, policydokumenten om sjukfrånvaro och rehabilitering, verktyget Adato 

samt hälsorådgivning vid sjukdag 4 är stödfunktioner och stödverktyg i chefernas 

rehabiliteringsarbete. 

2 SYFTE  

Syftet är att ta reda på vilka faktorer som påverkar medarbetares sjukfrånvaro samt hitta en 

modell för dessa påverkansfaktorer. Detta sker i kontexten av en landstingsverksamhet där 

modellen avser att bidra till utveckling och komma till användning. 

Syftestypen är lärande. Det innebär att svaren på frågeställningarna ska bidra till en ökad 

kunskap om vad som påverkar sjukfrånvaron för att därefter kunna arbeta mer riktat med 

förebyggande och åtgärdande insatser. 

2.1 Forskningsfrågor 

Vilka organisatoriska förhållanden och faktorer upplever verksamhetscheferna påverkar 

medarbetares ohälsa och sjukfrånvaro inom Landstinget X? 

Vilka förhållande och faktorer upplever verksamhetscheferna inverkar på 

rehabiliteringsarbetets möjligheter att komma till rätta med ohälsa och sjukfrånvaro? 

3 TIDIGARE STUDIER OCH FORSKNING 

Tidigare forskning om faktorer som påverkar sjukfrånvaro är mycket riklig och omfattande. 

Lindberg och Vingård (2012) beskriver att det är svårt, antagligen omöjligt, att hitta en enda 

alltäckande indikator till sjukfrånvaro utan det handlar troligare om en uppsättning 

indikatorer formade till ett index eller en profil. De menar att forskning om sjukfrånvaro ofta 

utgår från någon förklaringsmodell till hur sjukfrånvaro uppstår utifrån enskilda faktorers 

inverkan. Istället bör hänsyn tas till interaktionen mellan och den sammanslagna inverkan av 

flera faktorer (Lindberg & Vingård, 2012). Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU] (2003) har gjort en indelning av hur sjukfrånvaro kan uppstå utifrån vissa kriterier. 

Utifrån dessa kriterier har de kategoriserat forskningen om sjukfrånvaro i olika 

forskningsinriktningar: psykologiska, medicinska, sociologiska, ekonomiska och 
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organisatoriska. Denna uppsats har främst fokuserat på den organisatoriska 

forskningsinriktningen även om forskningsinriktningarna ofta är sammanflätade med 

varandra och inte renodlat kan skiljas ut. SBU (2003) beskriver att denna inriktning ofta 

handlar om hur organisatoriska förhållanden kan ändras för att minska produktionsbortfall 

på grund av sjukfrånvaro och det är hela företag, grupper av företag eller branscher som 

studeras. Slutsatserna handlar ofta om åtgärder på arbetsplatsen såsom aktivt 

arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbete för att bidra till god arbetsmiljö [SBU] (2003).  

  

Vilka arbetsmiljöåtgärder som ger effekt på sjukfrånvaron och vad som kännetecknar god 

arbetsmiljö har undersökts i både svenska och internationella studier med ganska likartade 

resultat. Till exempel har Grawitch, Gottschalk och Munz (2006) i den så kallade PATH-

modellen, kommit fram till att det finns fem hälsoinriktade strategier, åtgärder och 

aktiviteter för företag att använda för att få medarbetare att må bra och uppnå effektivitet i 

organisationen. Dessa strategier är: 

 - Hälsa och säkerhet - att fokusera på förebyggande åtgärder inom hälsa och arbetsmiljö 

samt på bedömning och åtgärdande av hälso- och säkerhetsarbete. 

 - Balans mellan arbete och fritid - att ha program och riktlinjer som hjälper medarbetarna 

att ha balans mellan arbete och fritid, såsom t ex flexibelt arbete, tillhandahållande av 

barnomsorg  och låta vänner och familj använda företagets fritidsanläggningar. 

 - Kompetensutvecklingsprogram - att ge anställda möjlighet att öka sina kunskaper och 

färdigheter t.ex. genom avancerad arbetsträning och fortbildning. 

 - Erkännande - att ha program och politik som ger monetära och icke monetära belöningar 

för anställda, såsom t. ex. ersättning och bonusar, firandet av milstolpar inom organisationen 

m.m. 

 - Inflytande och delaktighet - att ha program och politik som berör anställda i 

beslutsfattandet, med fokus på aspekter som autonomi, självförvaltande arbetslag och 

egenmakt. 

Det flesta punkterna i Gratwitch m. fl. (2006) forskning styrks av den svenska 

forskningsöversikt som är genomförd av Lindberg och Vingård (2012) om den goda 

arbetsmiljön och dess indikatorer. Forskningsöversikten har identifierat de faktorer som 

kännetecknar en god arbetsmiljö genom en systematisk litteraturgenomgång. De faktorer 

som identifierades är: positiva, tillgängliga och rättvisa ledare, utvecklad kommunikation, 

samarbete/teamarbete, positivt och socialt klimat, medinflytande/delaktighet, 

autonomi/empowerment, rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål, erkännande, att 

utvecklas och växa i arbetet, lagom arbetstempo samt bra relation till intressenterna d. v. s. 

kunder och patienter (Lindberg & Vingård, 2012). Det som framförallt är gemensamt i 

Grawitch m. fl.(2006) och Lindberg & Vingårds (2012) arbetsmiljöstudier är betoningen av 

medarbetarinflytande och delaktighet. Enligt Gratwitch m. fl. (2006) leder de fem 
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strategierna till att de anställdas engagemang och hälsa ökar vilket även leder till att 

organisationens produktivitet och effektivitet ökar. Det som skiljer dem åt är att Grawitch m. 

fl. lägger större vikt vid belöningar och företagens hjälp till medarbetare för balans mellan 

arbete och fritid.  I Lindberg och Vingårds (2012) studie betonas ledarskapets roll mer.  

Ahlberg m.fl. (2008) har i Hälsa och Framtids delstudie 2 intervjuat chefer och 

representanter för medarbetare vid 38 företag med låg respektive genomsnittlig sjukfrånvaro 

och kommit fram till att delaktigheten betonas mer i de friskare företagen. Det finns i dessa 

utvecklade rutiner för att ta till vara idéer från personalen som kan förbättra verksamheten. 

Studien visar att de friskare företagen har en utvecklad ledarfilosofi med ledarskapsprogram. 

Det framkom också att de friskare företagen också är tydligare med att ansvar och 

befogenheter följs åt och att det finns en ömsesidig dialog mellan ledning och medarbetare. 

Det innebar en tydlighet var gränsen går i det egna handlingsutrymmet, möjligheten att styra 

över det egna arbetet samt kunskapen om vilka befogenheter och begränsningar man har. 

Holmgren, Fjällström-Lundgren och Hensing (2013) har studerat ett antal yrkesarbetande 

kvinnor som sökt sig till en vårdcentral på grund av fysiska och psykiska besvär. Resultatet av 

deras studie visade att en otydlig organisation och otydligt ledarskap i kombination med höga 

individuella krav och stort engagemang fördubblar risken för sjukskrivning. Ett verktyg för 

att utveckla tydligheten mellan ansvar och befogenheter är enligt Brännström, Halvarsson 

och Lindskog (2011) verktyget Lean. Det går ut på att eliminera slöseri, analysera värdeflöden 

och effektivisera med hjälp av standardisering. Dessa forskare har granskat effekterna på 

arbetsmiljön när kommuner och landsting satsar på Lean och deras resultat visar positiva 

effekter på arbetsmiljön där Lean används genom att stressen minskar eftersom 

förväntningarna på arbetet blir tydligare. De negativa reaktioner de mött är att Lean-arbetet 

sällan är uthålligt och att arbetet med ständiga förbättringar kan hamna i kläm när 

arbetstrycket hårdnar (Brännström, Halvarsson & Lindskog, 2011).     

I de friskare företagen, enligt Ahlberg m.fl. (2008), har ledningen större medvetenhet om att 

organisatoriska problem kan vara orsak till ohälsa. Szücs (2004) har studerat hur de senaste 

årens verksamhetsförändringar påverkar hälsan och han ser att oro i samband med 

omorganisationer kan orsaka långvariga sjukskrivningar. Brännström, Halvarsson och 

Lindskog (2011) framhåller att det sättet man organiserar förändringsarbetet och hur 

delaktiga de anställda är minst lika viktigt som innehållet i förbättringsverktyget.  I forskning 

som berör den fysiska arbetsmiljön har det framkommit att det är graden av kraftutveckling 

och arbetsställning, hur ofta och hur många gånger något upprepas samt hur länge 

belastningen pågår som är avgörande om det är fysiskt belastande eller inte (Toomingas, 

Forsman, Mathiassen, Heiden & Nilsson, 2008). De menar att både för mycket och för lite 

belastning kan öka skaderisken och ge individen besvär och en trång, bullrig och mörk lokal 

kan påverka arbetsmiljön negativt. Det finns forskning och regler kring hur arbetsplatser ska 

vara utformade för att minska den fysiska belastningen men hur själva arbetsplatsen 

(lokalen) påverkar sjukfrånvaron är inte särskilt belyst (SBU, 2003). 
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När det gäller forskning om rehabiliteringsåtgärders effekt på sjukfrånvaron studeras ofta 

vikten av tidiga insatser. I en holländsk studie (Steenstra, Veerbeck, Heymans & Bonger, 

2005) där patienter med ländryggsproblem ingått har patienterna delats in i två grupper 

varav den ena gruppen fick tidig planering och anpassning till återgång i arbete. Slutsatsen 

var att en tidig arbetsplatsnära insats är det mest effektiva för återgång i arbete och också en 

preventiv åtgärd för att personer inte ska behöva vara sjukskrivna. Även en svensk studie har 

kommit fram till vikten av rehabiliteringsprogram för att tidigarelägga återgång i arbete på 

hel- eller deltid. Elwing, Åsell, Ropponen och Alexanderson (2009) har studerat 

långtidssjukskrivna över 90 dagar med smärta i hals, bröstkorg och/eller ländrygg och som 

ingått i ett multidisciplinärt rehabiliteringsprogram. Resultatet var att även patienter med 

lång tidigare sjukfrånvaro kan öka arbetstiden efter ett multidisciplinärt 

rehabiliteringsprogram, särskilt om de är under 40 år samt om de har lägre nivåer av 

aktivitetsbegränsning och smärta samt har bättre social funktion. Att inkludera information 

om deltidsarbete är framgångsrik vid bedömningen av arbetsförmågan efter 

rehabiliteringsprogram (Elwing m.fl., 2009). Tidiga åtgärder i form av avstämningsmöten 

och kartläggning genom Försäkringskassan har enligt Hetzler (2009) däremot inte lett till att 

sjukfrånvarons längd minskat. Inte heller Engström, Goine, Johansson, Palmer och Tollin 

(2010) från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering [IFAU] ser att 

dessa tidiga insatser av Försäkringskassan förkortar sjukfrånvaron. 

Rehabiliteringsinsatser vid enskilda arbetsplatser har studerats  i Hälsa och Framtids 

delstudie 4 (Ahlberg m.fl., 2007) där högsta ledningen vid 11 privata företag intervjuades om 

hur sjukfrånvaron påverkas av rehabiliteringsarbetet. Resultatet visar att snabbt insatta 

åtgärder påverkar sjukfrånvaron. I de friskare företagen i Ahlberg m.fl. studie finns det en 

större medvetenhet i ledningen om både korttids- och långtidssjukfrånvaro än i företag med 

högre sjukfrånvaro. Studien visade att de friskare företagen känner till hur många som är 

frånvarande, hur utvecklingen ser ut över tid och varför de är sjuka. Dessa företag har en god 

rehabiliteringsstruktur där företagsledning och arbetsledning har en överensstämmande bild 

över vilken rehabiliteringspolicy företaget har, använder sig av den och arbetsledare vet hur 

rehabiliteringen ska skötas, vem som gör vad och när. Företagen med låg sjukfrånvaro 

arbetar mer med underlättande åtgärder på arbetsplatsen vilket ökade möjligheten att inte 

hamna i långtidssjukskrivning och lättare återgå i arbete efter sjukperiod. Friska företag har 

även fler stöttande funktioner än genomsnittliga företag.  

Angelov, Johansson, Lindahl och Lindström (2011) vid Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering [IFAU]  har studerat om personalsammansättning kan ha 

betydelse för sjukfrånvaro. De har i en studie belyst skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor 

och män samt varför skillnaden ökat sedan 1980-talet Resultatet visade att förekomsten av 

barn är starkt förknippad med sjukfrånvaro för kvinnor men inte för män. Rapportens 

slutsatser är att det förändrade arbetsutbudet bland kvinnor i kombination med föräldraskap 

är den huvudsakliga skillnaden mellan män och kvinnors sjukfrånvaro över tid.  
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En sammanfattning av tidigare forskning är att det går att belysa sjukfrånvaroorsaker från 

flera håll och  även inom den valda forskningsinriktningen som fokuserar på organisatoriska 

faktorer finns uppsjö av faktorer som påverkar sjukfrånvaro. Faktorer som återkommer är 

ledarskapet och medarbetarinflytandets betydelse för att förhindra ohälsa och sjukfrånvaro. 

Flera studier visar att en otydlig organisation och ett otydligt ledarskap i kombination med 

höga individuella krav och stort engagemang ökar risken för sjukskrivning. Studier visar 

värdet med tidiga rehabiliterings- och anpassningsåtgärder. Flera studier av verktyget Lean 

visar att ett strukturerat förbättringsarbete  kan få goda effekter på arbetsmiljön då 

förväntningar på medarbetarens arbetsinsats förtydligas. Personalsammansättningen har 

också betydelse för sjukfrånvaron och framförallt i gruppen unga, kvinnor med barn har man 

sett en ökad sjukfrånvaro.  

4 TEORETISKT PERSPEKTIV 

4.1 Systemteorin och dess hierarkiska nivåer 

Grundare till systemteorin var von Bertalanffy (1968) som i sin tur hämtat idéerna från den 

biologiska världen. Von Bertalanffy menade att alla delar i en grupp är nödvändiga genom att 

det existerar ett ömsesidigt behov av alla delar inom gruppen. Han förklarade systemet som 

en självreglerande, cirkulär process som korrigerar sig själv genom återkoppling. 

Systemteorin är ämnesövergripande och har utvecklats vidare  inom flera discipliner, bland 

annat inom det sociologiska fältet.  

Öquist (2008) förklarar att det systemteoretiska tankesättet är en kritik mot det rationella 

tankesättet och att den går ut på att se världen som helheter där kombinationerna av delarna 

skapar system. Senge (1990) beskriver att systemteorins grundtanke är att man vid en 

undersökning av vissa fenomen bör se dessa som delar i en helhet och att varje komponent i 

sin tur är ett system av mindre enheter. Systemet är beroende av att få in nya tankar för att 

fungera så optimalt som möjligt (Senge, 1990; Öquist, 2008). Systemteorins poäng är att den 

bakomliggande strukturen inte handlar om organisationsschema eller någon modell som 

sker utanför människan utan skapas av de människor som själva ingår i systemet (Öquist, 

2008).  

Ett viktigt begrepp i systemteorin är feed-back (återkoppling). Begreppet feed-back beskrivs 

av Schjödt och Egeland (1994) som att en persons handlingar påverkas av en process 

bestående av återrapportering av ens handlingar som i sin tur påverkar de nya handlingarna i 

positiv eller negativ riktning. Positiv återkoppling innebär att beteendet förstärks och negativ 

att beteendet försvagas.. 
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Barnpsykologen Brofenbrenner (1979) beskriver samspelet i de sociala nätverken utifrån ett 

systemekologiskt perspektiv. Forsberg och Wallmark (1998) menar att människan befinner 

sig i ett samspel mellan medfödda egenskaper och de miljöer som människan lever i, allt 

utifrån den individuella nivån till det samhälleliga sammanhanget. Jacobsson och Nilsson 

(2011) beskriver modellen utifrån ett pedagogiskt perspektiv. De menar att individen (barnet) 

finns i centrum i den mittersta cirkeln, mikronivån. Där finns de viktiga personer som 

individen sampelar med varje dag. Nästa nivå i cirkeln, mesonivån, är den närmiljö som 

kommunicerar med mikronivån, t.ex skola, dagis, arbete m.m. Med denna nivå sker en 

växelverkan och det finns en kunskap om individens hemmiljö, familjesituation och liknande. 

Därefter sker en interaktion med förhållanden utanför barnets direkta vardagsverksamhet 

men som också påverkar barnet t.ex. skolans organisation, lokalpolitiken eller kommunala 

resurser (exonivå). Alla dessa faktorer samspelar dessutom med normer och värderingar på 

samhällsnivå (makronivå). 

Figur 2: Brofenbrenners modell om de hierarkiska nivåerna. (källa: Brofenbrenner, 1979) 

Öquist (2010) menar att i alla system (samhällen, organisationer och grupper) finns en 

hierarkisk uppbyggnad i nivåer och systemteorin hjälper till att lyfta fram interaktionen 

mellan dessa. En viktig systemteoretisk regel är att de olika nivåerna i ett hierarkiska system 

måste hållas åtskilda. Huvudprincipen är att varje nivå ska bevara sin autonomi i de 

situationer som gäller den egna nivån. De högre nivåerna är alltid överordnade de lägre 
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genom att de ställer in eller "kalibrerar" verksamheten på de lägre nivåerna. Därför får 

kommunikationen mellan nivåerna endast ske i syfte att styra mellan gränserna och en högre 

nivå ska aldrig gå in och försöka lösa det specifika fallet (Öquist, 2008). 

4.2 Karaseks teori 

En vanlig förklaringsmodell till arbetsrelaterad stress är Karaseks krav-, kontroll- och 

stödmodell. Modellen innebär att sjukfrånvaro påverkas av psykiska krav på de anställda i 

kombination med hur mycket kontroll och beslutsutrymme de har (Karasek & Theorell, 

1990). Karaseks krav-kontrollmodell introducerades för över trettio år sedan och sedan dess 

har flera forskare utvecklat teorin, bland annat Theorell och Johnsson. Theorell översatte 

modellen till fysiologiska förhållanden främst vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar (Theorell, 

1990). Modellen har beskrivits av många forskare under årens lopp och uppsatsen kommer 

främst utgå från Eriksson (1998) och Eriksson och Larssons (2002) beskrivningar av 

modellen. 
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Figur 3. Karasek och Theorells tredimensionella krav-kontroll-stöd-modell.  (källa: Karasek & 

Theorell, 1990). 

Karaseks modell går ut på att reaktionerna på arbetsvillkoren påverkas av de krav som 

arbetet ställer på medarbetaren och de möjligheter denne har att kunna påverka sitt eget 

arbete (Eriksson & Larsson, 2002). Den ursprungliga krav-kontrollmodellen består av fyra 

situationer med olika kombinationer av hög eller låg kontroll (beslutsutrymme) och höga 

respektive låga krav. Kombinationen av höga krav och hög egenkontroll leder ofta till att 

medarbetaren känner sig aktiv vilket påverkar både förmåga till utveckling och inlärning. 
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Möjligheterna att påverka sin arbetssituation kombinerat med ett stort ansvar kan leda till 

motivation och personlig utveckling. Om däremot en person under lång tid utsätts för  höga 

arbetskrav men små möjligheter att kontrollera den egna arbetssituationen uppstår ett spänt 

läge vilket påverkar personens fysiska och psykiska hälsa. Anställda med höga krav och låg 

kontroll i sitt arbete löper större risk att bli sjuka än andra. Som ett exempel på ett sådant 

arbete är det klassiska löpandebandsarbetet. Situationer med låga krav men hög kontroll gör 

att medarbetaren känner sig avspänd men kan leda till att medarbetaren inte får tillräckligt 

med utmaningar. Låg kontroll och låga krav gör medarbetaren passiv och kan ge en låg 

arbetsmotivation (Eriksson, 1998). 

Det finns en tredje dimension i modellen som framförallt utvecklats av Johnsson och det är 

dimensionen socialt stöd (Johnsson & Hall, 1988). Effekterna av psykiska krav påverkas även 

av hur mycket stöd som organisationen ger de anställda och det är upplevelsen av socialt 

stöd som påverkar hur en individ bedömer en stressande situation. Detta stöd kan utgöra 

chefen, arbetskamrater eller andra stödfunktioner i organisationen. Ett svagt 

medmänskligt stöd från medarbetare och chefer inverkar negativt på individers hälsa 

(Angelöw, 2000). Krav-kontroll-stödmodellen innebär att medarbetare med höga krav och 

låg kontroll kan klara av en stressig situation så länge de har stöd från chef och/eller 

arbetskamrater (Eriksson, 1998). Stödet kan vara socialt t.ex. om medarbetaren upplever att 

stämningen på arbetsplatsen är god. Stödet kan även vara tekniskt, administrativt eller 

konsultativt. Om medarbetare upplever höga krav, låg kontroll och lågt stöd kan detta leda 

till sjukskrivning  

Begreppen krav och kontroll har ytterligare utvecklas. Dimensionen Krav har delats upp i 

fysiska och psykologiska krav. Dimensionen Kontroll består av två typer av kontroll: ”kontroll 

i” och ”kontroll över” arbetssituationen. Kontroll i arbetet handlar om de små sakerna som 

ligger nära oss själva såsom vilka arbetsuppgifter man ska utföra, i vilken ordning, när de ska 

utföras och när man får en paus m.m. Kontroll över arbetet är av mer övergripande karaktär 

som ligger längre ifrån själva arbetsuppgiften men som ändå påverkar  t.ex. ekonomiska 

ramar, övergripande beslut och lagstiftning (Karasek & Theorell, 1990). Eriksson (1998) 

beskriver att kontrollen eller beslutsutrymmet kan delas upp i två delar. Den ena är 

kvalifikationsgraden, det vill säga medarbetarens möjlighet att lära sig nya saker i arbetet 

utveckla sig. Den andra är möjligheten att kunna fatta egna beslut och hur mycket 

medarbetaren har att säga till om i de verksamhetsfrågor som denne berörs av. 



 

 

11 

 

5 METOD 

5.1 Val av strategi och metod 

Den forskningsmetod som används i uppsatsarbetet är kvalitativ, vilket innebär att vikten 

läggs på hur individerna (verksamhetscheferna) uppfattar och tolkar sin sociala verklighet  

(Bryman, 2008). Anledningen till att den kvalitativa metoden valdes var för att den i högst 

grad och mest nyanserat bedömdes kunna öka kunskapen om vad som påverkar 

sjukfrånvaron. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att kvalitativ forskningsmetod lyfter 

fram det unika och karaktäristiska hos subjektet. Detta till skillnad mot kvantitativ metod 

som i högre grad eftersträvar generaliserbarhet genom att forskaren systematiskt insamlar 

empiriskt och kvantifierbar data (Bryman, 2008). Kvalitativ forskning ser verkligheten som 

föränderlig och att individerna har en skapande förmåga (Bryman, 2008) och med den 

kvalitativa metoden kan kunskap erhållas om problem man inte direkt ställt frågor omkring 

samt fånga upp nyanser (Vedung, 2009). De viktigaste aspekterna när det gäller kvalitativ 

forskning är att det finns en pålitlighet (trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet) 

genom hela forskningsprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Vikten av att belysa och 

lyfta fram deltagarnas egna upplevelser och behov är således författarens främsta skäl till 

valet av metod.  

Intervjumetoden som användes var i form av semistrukturerade intervjuer. Det innebar att 

samma frågor ställdes till alla respondenter och att svarsmöjligheterna var öppna. Denna 

form av intervju fokuserar på kunskap om specifika situationer och har inte kvantifiering 

som mål (Kvale & Brinkmann, 2009). Semistrukturerade intervjuer medför en låg grad av 

standardisering vilket gör att jämförelse mellan verksamheterna är svårare att göra (Levin & 

Trost, 2001) men det kunde förbises då intervjuerna inte skulle jämföras med varandra. 

Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att en nackdel med intervjuer är att kringliggande 

faktorer riskerar att influera undersökningen och störas av en mellanmänsklig relation då 

intervjuaren och intervjupersonen interagerar med varandra. För att minska risken för alltför 

fritt tolkningsutrymme valdes den ostrukturerade intervjumetoden bort. Även strukturerade 

intervjuer valdes bort som lättare hade kunnat kategoriserat svaren i specifika svarsgrupper. 

Att valet föll på semistrukturerade intervjuer berodde på att de har hög variationsgrad hos 

respondenterna vilket kan ge en djupare och bredare bild av deras verklighet och öppnar för 

nyanserade svar och beskrivningar.  

Vad avser analysering av materialet var ambitionen att kategorierna skulle uppstå ur det 

insamlade materialet och inslag av tekniken innehållsanalys användes. Innehållsanalys är 

oftast en teknik för analysering av kvantitativa beskrivningar och kodningen går ut på att 

kvantifiera hur många gånger specifika teman tas upp i texten (Kvale & Brinkman, 2009). 

Innehållsanalys användes inte helt enligt regelboken då intervjumaterialets kategorier inte 

bestämdes  i förväg utan efteråt. Även inslag av tematisk analys användes vilket innebär att 
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orden inte väljs ut utifrån hur ofta de uppkommer utan vilka ord  som uppkommer utifrån 

temat (intervjufrågorna) och hur de hör ihop med liknande ord (Bryman, 2008). Ibland 

användes i intervjuerna olika benämningar för samma sak och som efter analysering fördes 

samman under en kategori. 

Den vetenskapliga ansatsen har varit induktiv. Det betyder att valet av teori har gjorts först 

efter att det empiriska materialet insamlats. Det empiriska resultatet har fått styra vilka 

teorier som sedan valts för att användas som analysredskap till skillnad från den deduktiva 

metoden då begrepp och teorier styr empirin (Bryman, 2008). Valet av induktiv strategi 

gjorde det möjligt att först invänta det empiriska materialet. Det var alltså resultatet av 

intervjuerna som ledde fram till att de båda teorierna, systemteorin och Karaseks teori, 

användes i uppsatsen som teoretiska perspektiv. Ett visst inslag av abduktivt 

tillvägagångssätt förelåg också eftersom kunskap användes från en av teorierna, Karaseks 

teori, redan under intervjuerna med verksamhetscheferna. Abduktiv metod är enligt Kvale 

och Brinkman (2009) ett samspel mellan induktiv och deduktiv metod och låter forskaren 

röra sig mellan teori och empiri för att förståelsen successivt ska öka. 

5.2 Urval av verksamheter 

Inför urvalet av de verksamheter inom Landstinget X som skulle ingå i studien gjordes en 

sammanställning av förvaltningarnas sjukfrånvaro totalt samt fördelat på kön och ålder. 

Även statistik tre år tillbaka togs fram. Därmed kunde verksamheterna jämföras både under 

tid och med varandra. Första steget i urvalsprocessen var att genom analys av sjukfrånvaron i 

Landstinget finna de verksamheter där sjukfrånvaron var hög eller där det skett en ökning av 

sjukfrånvaron som var intressant att analysera. Tre verksamheter med hög sjukfrånvaro 

valdes ut. Dessa tre utvalda verksamheter kommer fortsättningsvis benämnas U1, U2 och U3 

(U som i utvalda). En av dessa (U3) hade en genomsnittlig sjukfrånvaro men var utvald för 

att de tidigare haft låg sjukfrånvaro men som kraftigt ökat under de senaste åren. Tanken var 

att studien skulle vara lärande i organisationen och generaliserbart i landstinget och därför 

beslutades att även verksamheter med låg sjukfrånvaro skulle ingå i studien. Tre 

verksamheter som hade tämligen låg sjukfrånvaro valdes därför ut som 

referensverksamheter och benämns vidare i studien som R1, R2 och R3 (R som i referens). 

Anledningen till att två av dessa valdes ut var att förutom att de hade en tämligen låg 

sjukfrånvaro nyligen erhållit arbetsmiljöpris och var erkända i organisationen som 

framgångsrika verksamheter (R1 och R2). R3 hade hög sjukfrånvaro men hade kraftigt 

minskat (halverat) sjukfrånvaron under de senaste åren. Det gjorde att intresse fanns att 

studera orsakerna till denna framgång. Totalt sex verksamheter, tre verksamheter med hög 

sjukfrånvaro och tre med tämligen låg sjukfrånvaro valdes alltså ut. Verksamheterna  skiljde 

sig åt vad avser storlek och antal medarbetare från 408 medarbetare (U3) till 31 medarbetare 

(U2). Statistiskt underlag för urvalsarbetet finns i Bilaga A. I urvalsarbetet togs även hänsyn 

till att de chefer som skulle ingå i studien hade kunskap och engagemang för sjukfrånvaro, 
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arbetsmiljö och rehabilitering. Detta för att studien skulle fokusera på att öka den samlade 

kunskapen om vad som påverkar sjukfrånvaron i Landstinget X och inte på upplärnings- eller 

motivationsarbete till specifika chefer. 

 

I tabellen nedan presenteras en sammanställning på vilka grunder verksamheterna i studien 

valdes ut, vilken förvaltning de tillhör, antal anställda samt sjukfrånvaron i verksamheten år 

2012. 

 

Tabell 1: Verksamheter i studien. 

Verksamhet 

Organisatorisk 

tillhörighet 

Antal anställda Sjukfrånvaro i 

procent 

Varav 

långtidsjuks

krivna 

Anledning till 

utvald 

U1 F2 141 6,9% 44,8% Hög  

U2 F2 31 10,3% 55,9% Hög  

U3 F1 408 6,3% 39,7% Hög och ökad 

R1 
F1 43 4,4% 18,9% Låg och 

prisbelönt 

R2 
F2 38 4,9%   35,7% Låg och 

prisbelönt 

R3 
F3 102 6,4% 36,8% Hög men 

minskad 

 

Sjukfrånvaro i procent innebär sjukfrånvarotimmar av ordinarie timmar och 

långtidssjukfrånvaro är lika med sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av totat antal 

sjukfrånvarotimmar. De berörda verksamhetscheferna har samtyckt till att ovanstående data 

får användas. 

Nästa steg i urvalsprocessen var att välja ut vilka personer som skulle intervjuas. Eftersom 

både resurser och tid var begränsat var en avgränsning tvungen att göras. Det slutade med att 

arbetsgivarperspektivet prioriterades och enbart verksamhetschefer intervjuades. Motivet till 

urvalet av verksamheter och intervjupersoner var målinriktat, det vill säga att urvalet gjordes 

utifrån en önskan att intervjua personer som var relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 

2008). Ett visst inslag av bekvämlighetsurval fanns också då förutsättningarna för urvalet 

angavs av  uppdragsgivare. Genom att även framgångrika verksamheter skulle studeras 
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bedömdes att ett bredare spektra av faktorer skulle kunna fångas in.  Det var alltså inte de 

verksamheter med högst respektive lägst sjukfrånvaro som rakt av valdes ut utan även andra 

faktorer spelade in, såsom vinnare av arbetsmiljöpris eller att det i verksamheten skett stora 

förändringar av sjukfrånvaron.  

5.3 Procedur 

Uppsatsens procedur påverkades av tillvägagångssättet i sjukfrånvaroprojektet där 

författaren haft ett projektledaruppdrag. Det empiriska materialet i uppsatsen är detsamma 

som i sjukfrånvaroprojektet. Hur detta påverkat resultatet och analysen kommer att 

redovisas i metoddiskussionen. 

Författaren valde ut verksamheterna i studien i samverkan med personalcheferna i 

landstinget och det var respektive personalchef som kontaktade de chefer som skulle ingå i 

studien och som fick chefernas samtycke. Verksamhetscheferna kunde välja att avstå men de 

var inte själv initiativtagare till att ingå. Författaren var själv samtalsledare och ledde 

samtliga intervjuer men vid alla intervjuer deltog också en sjuksköterska från 

Landstingshälsan samt förvaltningens HR-controller. Intervjusvaren nedtecknades av 

samtalsledaren,  intervjupartnern och HR-controllern. Vid varje intervjutillfälle var det två 

eller tre stycken intervjuare som samtliga förde anteckningar. Det innebar att 

intervjupersonernas svar fångades upp tämligen ordagrant.  

Den statistik som bedömdes vara relevant att analysera sammanställdes i en folder för varje 

utvald verksamhet. Även den diskuterades tillsammans med personalcheferna. Foldern för 

respektive verksamhet skickades ut till berörda verksamhetschefer innan intervjun. Även en 

sammanställning av samtliga verksamheters statistik analyserades av intervjuarna innan 

intervjuerna genomfördes. Sammanställningen av verksamheternas statistik finns i Bilaga B. 

Intervjuerna genomfördes under en fyraveckorsperiod. Vid fem verksamheter intervjuades 

verksamhetschefen ensam och vid en verksamhet tillsammans med sina enhetschefer. 

Anledningen till att ljudinspelning inte användes var av praktiska skäl. Tillgång till 

bandspelare fanns inte och vid testning av användning av mobiltelefon upplevdes att 

ljudkvaliteten blev för låg vid gruppintervjuer. Intervjufrågorna skickades ut till berörda 

verksamhetschefer innan intervjun. Intervjufrågorna finns i Bilaga C.  

Bearbetningen av det empiriska  materialet från  intervjuerna  skedde i flera steg. 

Intervjusvaren nedtecknades ordagrant i Word. Därefter sammanställdes anteckningarna för 

varje verksamhet under respektive fråga.  

Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar och där också 

kunskaper från forskningen vägdes in. Frågorna anpassades därefter till landstingets kultur 

och begrepp.  Intervjuguiden delades in i två delar med förutsättningen att dels 

organisatoriska faktorer och dels rehabiliteringsarbetet påverkar sjukfrånvaron. Denna 
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utgångspunkt var inspirerat av forskningsrapporten Hälsa och Framtids delstudie 2 av 

Ahlberg m. fl. (2008) samt delstudie 4 av Ahlberg m. fl. (2007). 

5.4 Databearbetning 

Arbetet startade med att författaren ordagrant renskrev samtliga intervjuares anteckningar 

utifrån varje enskild intervju och därefter gavs det renskrivna materialet tillbaka till 

intervjuarna för att inhämta synpunkter om eventuella missuppfattningar. Därefter 

granskades de renskrivna svaren från intervjuerna och analysarbetet påbörjades med att 

fånga in samtliga påverkansfaktorer som nämnts. Påverkansfaktorerna kunde ha både positiv 

och negativ effekt på sjukfrånvaron. De viktigaste påverkansfaktorerna sorterades ut genom 

jämförelse av de sex verksamheternas svar genom att ringa  in de påverkansfaktorer för 

sjukfrånvaron som bedömts framkommit frekvent i svaren. Med frekvent menas att minst tre 

verksamheter nämnde påverkansfaktorn. Nästa steg var att hitta påverkansfaktorer som 

betonats i intervjuerna på olika sätt men som hörde ihop och behövde en rubrik. Detta 

gjordes i samverkan med intervjupartner. Påverkansfaktorerna sorterades slutligen  in under 

rubrikerna organisatoriska faktorers påverkan respektive rehabiliteringsarbetes påverkan. 

Resultatet av intervjuerna analyserades vidare genom teorierna och vidareutvecklades till en 

modell för analys av sjukfrånvaro. 

6 RESULTAT AV INTERVJUER 

6.1 Organisationens påverkan på hälsa och sjukdom 

Samtliga verksamhetschefer nämnde ålder och kön som en påverkansfaktor men såg inte 

någon större skillnad generellt på mäns och kvinnors sjukfrånvaro. Däremot tog flera chefer 

upp att de tyckte att yngre kvinnor hade en benägenhet att sjukskriva sig oftare. ”Kvinnor i 

trettioårsåldern har höga krav på sig själva att de ska vara duktiga. Alla ska passera någon 

slags utmattningsdepression för att lära sig tyda sina signaler”.  Att jämföra med att ingen 

verksamhetschef nämnde något om unga mäns sjukfrånvaro. När det gällde sjukfrånvaron 

bland äldre medarbetare hade alla chefer en bild av att det fanns hög lojalitet men att det var 

bristande ork eller fysiska begränsningar var orsak till sjukfrånvaron. 

Utan att frågan ställdes i intervjuerna tog samtliga chefer upp lokalfrågan som en viktig 

faktor. En tolkning av detta är att undermåliga lokaler påverkar sjukfrånvaron negativt och 

att funktionsdugliga lokaler främjar arbetsmiljön. U3 beskriver situationen såhär:  "En orsak 
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till sjukfrånvaro tror vi beror på undermåliga lokaler i samband med att vi flyttade all 

verksamhet till Centrallasarettet och öppnade fler salar här. Det innebar koncentrat av stora 

tunga operationer i  trånga lokaler med dålig ventilation”.  

Två av verksamheterna U1 och U2 var belägna på en ort utanför Centrallasarettet. Båda 

verksamheterna som var belägna i orter några mil utanför Centrallasarettet nämnde orten 

som en påverkansfaktor till sjukfrånvaron. Någon chef beskrev att det var längre till 

stödfunktioner och att det var svårare för friskvårdsinspiratörer att åka från orten för att få 

erfarenhetsutbyte med andra friskvårdsinspiratörer i landstinget. En chef trodde orten kan 

påverka arbetstyngden genom att verksamheter med längre avstånd till en akutmottagning 

ofta hade fler akuta patienter än de som låg närmare. 

Två av de utvalda verksamheterna angav båda kompetensförsörjning som en påverkansfaktor 

till hög sjukfrånvaro. Om det är brist på t. ex. läkare och/eller sjuksköterskor blir 

arbetsbelastningen högre på övrig personal. Arbetet med den långsiktiga 

kompetensförsörjningen pågick vid alla verksamheter men de arbetade på lite olika sätt. 

Arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen och kompetensväxlingen var det som 

utmärkte de prisbelönta verksamheterna i studien.  Arbetet med att behålla kompetensen vid 

generationsväxling var en av dessa verksamheters viktigaste frågor.  Att inte de utvalda (U) 

verksamheterna arbetade så långsiktigt kan bero på att de har fullt upp att rekrytera den 

nuvarande personalstyrkan.  

Vid samtliga intervjuer framkom det att arbetsmiljön hade stor påverkan på sjukfrånvaron.  

Cheferna nämnde framförallt två faktorer som orsak till sjukfrånvaro och det var 

produktionskrav och patienttyngd. Med produktionskrav menade de att de hade ökade krav 

på sig på grund av t.ex. rationalisering, minskad bemanning och ökade tempokrav. Några 

nämnde  minskat inflytande över arbetet genom att de anställda alltmera måste protokollföra 

det arbete de utför. Produktionskravet kan innebära att arbetsprestationen tydligt är kopplad 

till tid och redovisning och kontroll av utfört arbete. Där stack två av de utvalda 

verksamheterna ut samt en av referensverksamheterna som också hade hög sjukfrånvaro. 

”Mycket produktion och stort fokus på ekonomin skapar stress”.  Referensverksamheten 

nämnde en upplevelse om osäkerhet om kvaliteten i jobbet var tillräckligt.  ”Det kan vara 

psykiskt påfrestande, framförallt för sjuksköterskorna, att känna osäkerhet huruvida man har 

hunnit gjort allt vid hemgång eller inte”.  

I de utvalda verksamheterna (U) beskrev alla cheferna att de upplevde en stor arbetstyngd 

vilken definieras som fysisk och/eller psykisk tung belastning. Två av verksamheterna 

beskrev att det var högt tryck, särskilt på en av avdelningarna, i vilken sjukfrånvaron även 

påtagligt hade stigit. De angav som orsaker att det var fysiskt tungt och ingen tid för 

återhämtning. En annan verksamhet hade inte någon fysisk tung arbetssituation men 

berättade att patientgrupperna blivit psykiskt tyngre på senare år och som påverkade 

arbetstyngden, särskilt på en av avdelningarna. "Där kan vara mer eller mindre stökigt och 

jag tror att flera kan ha fjärilar i magen när man går till jobbet. Vi har en patient som vid 

kontakt kan slå ner personalen vilket kan skapa rädsla".    
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Cheferna var utvalda på grund av att de erhållit arbetsmiljöpris (R1 och R2) har hög tilltro till 

sitt eget ledarskap och omdöme samt tilltro till de egna medarbetarna. De betonade vikten av 

information och delaktighet. "Informationen är viktig hos oss och medarbetarna får ett 

informationsblad varje vecka. Vi jobbar med teamkänslan och delaktighet. Vi  har olika 

möten för olika uppdrag t. ex. kategorimöten". 

Alla verksamheter arbetade i någon form med att ta tillvara medarbetarnas egna idéer men 

detta betonades särskilt i de prisbelönta verksamheterna. "Vi visar att alla idéer fångas upp 

vilket ger spinoff effekt. Alla idéer är inte bra men då har vi i alla fall provat”.  De 

verksamheter som arbetade med Lean eller liknande verktyg arbetade mer systematiserat för 

att ta tillvara på medarbetarnas idéer. ”Vi har många exempel på när medarbetarna kommit 

fram till idéer som gör att vi numera arbetar smartare”. 

Vid en utvald verksamhet (U) som börjat arbeta strukturerat med Lean trodde chefen att 

sjukskrivningarna beror på att medarbetarna känner att de inte har kontroll på jobbet och 

inte vet exakt vad som förväntas av dem, hur mycket man ska göra m.m. "Det kan medföra en 

känsla av ett moln av förväntningar". Två verksamheter (U2) och (R1) som ingick i samma 

förvaltning arbetade med verktyget Lean. Två verksamheter arbetade med en blandning av 

Lean och förbättringsverktyget Kaizen på ett verksamhetsanpassat sätt (U3 och R2). Två 

verksamheter arbetade mer med utbildningar som förbättringsarbete än med ett 

förbättringsverktyg (U1 och R3). De verksamheter som hade låg sjukfrånvaro och var utvalda 

på grund av att de erhållit arbetsmiljöpris (R1 och R2) arbetade mer aktivt med strukturerat 

förbättringsarbete samt hade ett större samarbete mellan chef och medarbetarna i 

utformningen av fungerande verktyg. "Vi upptäckte att det hade blivit växande köer i 

väntrummen som skapade stress och ändrade därför i lokalerna utifrån patientflödena. Nu 

har vi team som själva sköter bokningarna vilket gör att arbetssituationen upplevs lättare och 

att man har kontroll". 

Alla verksamheter bedrev ett systematiskt arbetsmiljöarbete men på lite olika sätt. Alla 

verksamheter hade aktiva friskvårdsinspiratörer som de trodde påverkade hälsan positivt vid 

arbetsplatsen.  Alla verksamheter registrerade avvikelser i systemet Synergi. 

Tre verksamheter varav två referensverksamheter nämnde att de hade möjlighet att anpassa 

arbetet och två av de utvalda verksamheterna och en av referensverksamheterna nämnde att 

de hade svårt att anpassa arbete vid återgång i arbete. Den referensverksamhet som uttryckte 

särskilt svårt att anpassa arbetet var R3 och som också ligger över landstingets totala 

sjukfrånvaro. ”Alla vårdavdelningar idag är mer vårdkrävande vilket påverkar 

resurspersonalen då det inte finns några lättare avdelningar att arbeta på vid de tillfällen 

man inte mår 100 %”. 

En av de utvalda verksamheterna beskrev att de har problem med att anpassa arbetet vid 

återgång i arbete samt har flera personer med anpassat arbete. De beskriver att de tidigare 

haft en generös inställning till att underlätta för återgång i arbete vilket innebär att de 

tidigare anpassat så mycket att de överanställt.  
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6.2 Rehabiliteringsarbetets påverkan på sjukfrånvaro och 

rehabilitering 

Samtliga chefer kände till och använde sig av landstingets riktlinjer för sjukfrånvaro och 

rehabilitering. Det fanns en stor variation i vilken grad hur verksamheterna följde riktlinjer 

vid sjukfrånvaro och rehabilitering. R3 berättade att de nästan hade halverat sin sjukfrånvaro 

under de senaste fem åren även om den fortfarande låg högt. De trodde att de berodde på att 

de följt riktlinjerna till punkt och pricka under flera år. Anmärkningsvärt var att de 

prisbelönta cheferna följde riktlinjerna för rehabilitering i lägre grad än övriga verksamheter. 

Redan i urvalet av verksamheter i studien valdes verksamheter ut som hade chefer med 

intresse och engagemang för sjukfrånvaro, arbetsmiljö och rehabilitering. Samtliga chefer 

arbetade efter landstingets rehabiliteringsprocess och hade en vilja att få tillbaka sjukskrivna 

medarbetare i arbete.  

Samtliga chefer berättade att de kände behov av stöd från HR-funktionen och 

Landstingshälsan men det framkom att de nyttjade funktionerna på lite olika sätt. Några 

använde alltid HR-funktionen vid rehabiliteringsmöten och några vid behov . R3:s sänkta 

sjukfrånvaro trodde de delvis berodde på ett samarbete med Landstingshälsan i projektet 

Tidig rehab.  Det innebar att det fanns rutiner för upprepad korttidssjukfrånvaro där 

medarbetaren fick kontakt med Landstingshälsan och därefter trepartsamtal med chef, 

Landstingshälsan och medarbetare. De prisbelönta verksamheterna använde stödresurserna 

mindre systematiserat utan mer vid behov. De flesta verksamheter som ville ha stöd av HR-

funktionen upplevde att de fick det. Någon verksamhet önskade mer stöd. Några var 

missnöjda med specialiseringen av HR-funktionen och tyckte att de tappat 

verksamhetskunskap. "Vi upplever att det blivit mer otryggt när det gäller både stödet och 

vilken leverans man får genom HR-funktionens förändrade arbetssätt". Delade meningar om 

upplevelsen av stödet från Landstingshälsan. Flera verksamheter efterfrågade återkoppling 

efter att medarbetaren avslutat kontakten med landstingshälsan.  Användningen av och 

uppfattningen om  4:e dagsuppringning var delade. En verksamhet har avslutat detta 

eftersom det inte gav något utfall på sjukfrånvaron. En verksamhet berättade att 

medarbetarnas upplevelse av uppringningen var både positiva och negativa. En verksamhet 

tyckte uppringningen kom för sent. En verksamhet tyckte att rådgivningskompetensen var 

överflödig då medarbetarna själva hade egen kompetens.  

6.3 De utkristalliserade påverkansfaktorerna 

De påverkansfaktorer för sjukfrånvaron som bedömdes framkommit mest frekvent i svaren  

var följande: 

Produktionskrav, lokaler, ort, kompetensförsörjning, patienttyngd, aktivt och strukturerat 

förbättringsarbete, aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete, anpassningsmöjligheter vid 
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återgång i arbete samt användning av stödresurser (Adato, LTH, HR, 4:e dags 

uppringning).  

Utifrån förutsättningarna att vissa organisatoriska faktorer samt att rehabiliteringsarbetet 

påverkar sjukfrånvaron betonades följande påverkansfaktorer:  

Organisation och ledning, kunskap om och följsamhet av policy, regler och rutiner samt tid, 

intresse och kompetens i rehabiliteringsarbete. Dessa  påverkansfaktor nämndes vid 

intervjuerna på ett direkt eller indirekt sätt. Till exempel tog några chefer tog upp vikten av 

medarbetarnas delaktighet, kontroll över arbetet, behov av information samt ledningens 

tillvaratagande av medarbetares idéer: ledarskap och organisation. Chefernas  intresse och 

kompetens i rehabiliteringsarbete samt följsamhet av riktlinjer var också mer indirekt 

uttalade i intervjuerna. 

7 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet behandlar vad som föranledde de fjorton  påverkansfaktorerna att 

fördelas under de olika rubrikerna inre och yttre organisatoriska faktorer respektive 

rehabiliteringsarbetets påverkan på sjukfrånvaro. Avsnittet tar också upp hur de båda 

teorierna bidrog till detta samt hur modellen kan vara till hjälp för att analysera sjukfrånvaro.  

7.1 Indelning av påverkansfaktorer i en modell  

Av resultatet från intervjuerna efter databearbetningen utkristalliserades en modell för att 

analysera sjukfrånvaro innan åtgärder sätts in. Modellen består av fjorton värderingsneutrala 

påverkansfaktorer. Den ursprungliga indelningen utvecklades, inspirerat av Karaseks teori, 

genom ytterligare en indelning av de organisatoriska faktorernas påverkan av sjukfrånvaron. 

Den nya indelningen utgår från verksamhetschefernas upplevelse av att kunna påverka 

sjukfrånvaron. Den slutliga modellen består av påverkansfaktorer insorterade under tre 

rubriker: yttre och inre organisatoriska faktorer samt rehabiliteringsarbetets påverkan på 

sjukfrånvaro.   

Med yttre organisatoriska faktorer menas faktorer vars huvudsakliga rådighet ligger utanför 

den egna verksamhetens påverkan. De faktorer som identifierats är: 

personalsammansättning (ålder, kön och befattning), produktionskrav, lokaler , ort, 

kompetensförsörjning och patienttyngd.  

Med inre organisatoriska faktorer menas faktorer som i hög grad kan påverkas av 

verksamheterna själva. Dessa är: organisation, ledning, aktivt och strukturerat 
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förbättringsarbete, aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete samt anpassningsmöjligheter vid 

återgång i arbete.  

Med rehabiliteringsarbetets påverkan menas verksamheternas arbete med att få medarbetare 

att återgå i arbete vid sjukskrivning: Dessa är kunskap om policy, regler och riktlinjer, 

chefernas tid och intresse för rehabiliteringsarbete samt chefernas användning av 

stödresurser. 

Modellen illustreras enligt nedan. 

 

 

Yttre organisatoriska faktorer 

Personalsammansättning  (Ålder, kön, befattning)  

Produktionskrav 

Lokaler, ort 

Kompetensförsörjning 

Patienttyngd 

Inre organisatoriska faktorer 

Organisation, ledning  

Aktivt och strukturerat förbättringsarbete 

Aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete 

Anpassningsmöjligheter vid återgång i arbete 

 Rehabiliteringsarbetet 

Kunskap om och följsamhet av policy, regler och rutiner 

Tid, intresse och kompetens i rehabiliteringsarbete 

Användning av stödresurser (Adato, LTH, HR, 4:e dags uppringning) 

Figur 4: En  modell bestående av påverkansfaktorer indelade  under rubrikerna: yttre och inre 

organisatoriska faktorer samt rehabiliteringsarbetets påverkan av sjukfrånvaro. 
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7.2 Modellens påverkansfaktorer i förhållande till landstingets 

hierarkiska nivåer 

Inom den rationalistiska tankemodellen uppstår sjukdomen före behandlingen som i sin tur 

utformas enligt i förväg uppgjorda program. Ett systemteoretiskt perspektiv innebär att man 

kan man se på sjukdomsförloppet på ett annat sätt. Med hjälp av systemteorin ses sjukdomen 

som en del av en hel situation och som förutsättningen för ett problem men också som 

förutsättning att en förändring ska kunna ske (Öquist, 2008).  

För att sätta in den sjukskrivne medarbetaren i sitt organistoriska sammanhang och för 

att visa omgivningens påverkan på sjukfrånvaro kan Brofenbrenners (Brofenbrenner, 

1979) fyra innersta cirklar användas. Även Landstingets tre hierarkiska nivåer har 

visualiserats i form av en pyramid. I pyramiden har modellens tre indelningar av 

påverkansfaktorer (yttre- respektive inre organisatoriska faktorer samt 

rehabiliteringsarbetets påverkan) applicerats in i respektive hierarkiska nivå. Därefter har de 

fyra cirklarna i Brofenbrenners modell att förts in på respektive nivå i den hierarkiska 

pyramiden. 

 

 

 

Figur 5: Påverkansfaktorerna i förhållande till systemteori och Landstinget X:s hierarkiska nivåer.  

De yttre organisatoriska faktorerna finns i landstingets översta nivå, ledningsnivån.  Det 

innebär att den berörda individen inte direkt kan påverka dessa faktorer men berörs av dess 

beslut. Detta kan liknas med den systemteoretiska exonivån som innebär att företagets 
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organisation, politiska styrning och resurser indirekt kan påverka arbetsmiljön som i sin tur 

påverkar sjukfrånvaron . I den mellersta nivån befinner sig de inre organisatoriska faktorerna 

där verksamheten med dess chef och medarbetare finns. Denna hierarkiska nivån motsvarar 

systemteorins mesonivå och är lika med individens närmiljö (verksamheten). Faktorer inom 

denna nivån har större möjlighet att direkt påverka individens sjukfrånvaro än faktorer vid 

exonivån. Mellan dessa nivåer växelverkar  individen, verksamheten och de övriga nivåerna 

med varandra. I den nedersta nivån, mikronivån, interagerar individen med chef och 

arbetskamrater vid sin arbetsplats och där sker själva rehabiliteringsarbetet. Individen 

påverkas av sin närmaste omgivning som familjen, sin sociala situation och hälsa. Hur 

rehabiliteringsarbetet på mikronivån bedrivs påverkar direkt sjukfrånvaron för den enskilda 

individen.  I den innersta nivån som Brofenbrenner (1979) kallar individual befinner sig 

individen själv, i centrum av sin egen rehabilitering. Förenklat kan man säga att individen 

befinner sig på mikronivån, växelverkar med mesonivån och påverkas av exonivån.   

7.3 Yttre organisatoriska faktorer som påverkar medarbetares 

ohälsa och sjukfrånvaro  

De yttre organisatoriska faktorerna påverkas av verksamhetens omvärld och det nuläge som 

råder. Vissa yttre organisatoriska faktorer går långsiktigt att förändra och detta kan 

framförallt göras genom beslut på den landstingsövergripande nivån (politiken och 

landstingsledning) och förvaltningsnivån.  

Verksamheterna har själva en lägre grad av påverkan. Man har de medarbetare man har, 

man befinner sig på den ort man gör och omvärldens behov ser ut som de gör även om man 

kämpar aldrig så mycket för förändring. Exempel på yttre organisatoriska faktorer som 

påverkar sjukfrånvaron är påverkansfaktorn kompetensförsörjning. Två av de utvalda 

verksamheterna i studien med hög sjukfrånvaro  angav båda kompetensförsörjning som en 

påverkansfaktor till hög sjukfrånvaro. Om det är brist på t ex läkare och/eller sjuksköterskor 

blir arbetsbelastningen högre på övrig personal vilket kan påverka sjukfrånvaron negativt. 

Arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen pågick vid alla verksamheter men de 

utvalda verksamheterna var tvungna att prioritera arbetet med den kortsiktiga 

bemanningsproblematiken på bekostnad av den långsiktiga kompetensförsörjningen. Arbetet 

med kompetensförsörjning  och kompetensväxling var också det som utmärkte de 

prisbelönta referensverksamheterna i studien. I resultatet av forskningsrapporterna av både 

Ahlberg m.fl (2008) och Gatwitch m. fl. (1996) framgick att friska företag har program för 

kompetensutveckling. Finns det en landstingsövergripande kompetensförsörjningsplan kan 

insatser riktas specifikt till de verksamheter som har mest behov av dessa och mot enskilda 

befattningar där brist råder för flera verksamheter. En långsiktig kompetensförsörjningsplan 

på övergripande nivå är en åtgärd som kan bidra till en stabil organisation och som 

långsiktigt leder till minskad sjukfrånvaro.  
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Anledningen till vakanserna kan bero på andra yttre organisatoriska faktorer som ort, 

arbetstyngd.  Andra exempel på yttre organisatoriska faktorer är undermåliga lokaler som 

skapar dåliga flöden eller fysisk eller psykisk arbetsbelastning. Även påverkansfaktorn 

personalsammansättning kan påverka sjukfrånvaron om t. ex. en arbetsplats i hög grad 

består av medarbetare med små barn vilka ofta utsätts för högre infektionsrisk än övriga 

grupper. Flera chefer i studien upplevde att yngre kvinnor med barn hade en benägenhet att 

sjukskriva sig oftare. Detta överensstämmer med den slutsats som Angelov m. fl. (2011) kom 

fram till om att sjukfrånvaron var högre bland unga kvinnor med barn. En 

landstingsövergripande åtgärd skulle kunna vara att rikta insatser för att underlätta för 

denna grupp.  

7.4 Inre organisatoriska faktorer som påverkar medarbetares ohälsa och 

sjukfrånvaro  

De inre organisatoriska faktorerna finns framförallt på verksamhetsnivå. På denna nivå kan 

verksamheterna med dess chefer och medarbetare själva påverka sjukfrånvaron i högre grad. 

Faktorer som kan påverka sjukfrånvaro är dålig arbetsmiljö och ledning. 

Referensverksamheterna med låg sjukfrånvaro nämnde samtliga vikten av att arbeta med av 

dessa faktorer. Några av de inre organisatoriska påverkansfaktorerna som framkom var 

förbättrings- och arbetsmiljöarbete. Två verksamhetschefer som arbetade med verktyget 

Lean nämnde att det strukturerade förbättringsarbetet medfört att medarbetarna kände att 

de numera hade kontroll på jobbet och visste exakt vad som förväntas av dem. För att 

motverka stress i arbetet har de skapat team som gör att det har blivit bättre flöde i 

arbetsuppgifterna. De menade att Lean-arbetet gett tydligare förväntningar på arbetet t. ex. 

genom ordentliga produktionsmål. Det som utmärkte de friska företagen i Hälsa och 

Framtids forskningsrapport (Ahlberg m.fl., 2008) var att det fanns en tydlighet var gränsen 

går i det egna handlingsutrymmet, möjligheten att styra över det egna arbetet samt 

kunskapen om vilka befogenheter och begränsningar man har. Detta minskar otryggheten 

som i sin tur kan påverka sjukfrånvaro. Detta överensstämmer med  idéerna i Karaseks krav-

kontrollmodell. Även i Brännströms m. fl. studie (2011) visar att de positiva effekterna på 

arbetsmiljön där Lean används leder till minskad stress. De som arbetade med 

förbättringsverktyg arbetade även mer systematiserat för att ta tillvara på medarbetarnas 

idéer. Strukturerat förbättringsarbete är en framgångsfaktor för att arbeta långsiktigt med 

sjukfrånvaron och ha det som systemteorin kallar långsiktig hävstångseffekt.  

Att anpassningssvårighet vid återgång i arbete påverkar sjuktalen är också något som 

framkom av intervjuerna. En anledning till hög sjukfrånvaro vid de utvalda verksamheterna 

är att det är svårt att anpassa arbetet under rehabiliteringstiden. Både Steenstra m.fl. (2005) 

och Elwing m.fl. (2008) visar i sina studier att tidig återgång i arbete förhindrar 

långtidssjukfrånvaro. Det är lättare för verksamheter att påverka sjukfrånvaron om återgång 

i arbete kan ske tidigt. Systemteorin ser på sjukdomen som en del av en hel situation  och att  
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ingen situation eller händelser är isolerad utan påverkar och påverkas av flera aspekter 

runt omkring (Öquist, 2008). Uppbyggnad av strukturer kring anpassning av arbetet 

under rehabiliteringstiden av flera aktörer på samma hierarkiska nivå kan underlätta 

återgången i arbete. 

En annan påverkansfaktor som framkom är ledarskap. Det systemteoretiska synsättet på 

ledarskap innebär att chefen företräder sina medarbetare i olika sammanhang och att 

medarbetarna ger ledaren förtroende att göra detta. Det som utmärkte de två prisbelönta 

verksamheterna med låg sjukfrånvaro är att det finns en hög tilltro till det egna ledarskapet i 

kombination med tilltro till medarbetarnas kompetens. De liknade varandra genom att de  

inte brottades med problematik såsom bristkompetenser, höga produktionskrav eller 

undermåliga lokaler i lika hög grad som de övriga. Det som utmärkte dessa ledare var att de 

arbetade aktivt med förbättringsarbete men själva modellen var underordnat medarbetarnas 

delaktighet och egna idéer.  

I Lindberg & Vingårds (2012) forskningsöversikt ingick ledarskapet som en av de viktigaste 

förutsättningarna för en god arbetsmiljö. Den visade att friska företag  kännetecknas av 

utvecklade rutiner för att ta till vara idéer från personalen och skapa formella och informella 

informationsvägar som kan förbättra verksamheten. Alla verksamheter i studien arbetade i 

någon form med att ta tillvara medarbetarnas egna idéer men detta betonades särskilt i de 

prisbelönta verksamheterna Vid en av de prisbelönta verksamheterna användes 

mentometerknappar vid arbetsplatsträffar för att ta tillvara samtliga medarbetares idéer. 

Delaktighet och medarbetarinflytande är framgångsfaktorer för att skapa friska företag 

(Lindberg & Vingård, 2012; Gatwitch m.fl., 2006). Det motsatta är att ett dåligt ledarskap 

påverkar sjukfrånvaron negativt. Enligt Karasek och Theorell (1990) uppstår ett spänt läge 

när man höjer kraven på de anställda samtidigt som de upplever att de saknar inflytande över 

sin arbetssituation, särskilt om stöd saknas. Resultatet av tidigare forskning, bland annat 

studien gjord av Holmgren, Fjällström-Lundgren och Hensing (2013), visar att en otydlig 

organisation och otydligt ledarskap i kombination med höga individuella krav och stort 

engagemang ökar risken för sjukskrivning. Gratwitch m. fl. (2006) menar att om de 

anställdas hälsa och engagemang ökar så ökar även produktiviten. Tidigare forskning visar 

att verksamheter med höga krav men där oklarheter råder i ansvar och uppdrag har ofta flera 

sjukskrivna, eller medarbetare som riskerar att bli sjukskrivna. 

När det gäller påverkansfaktorn organisation menar Holmgren m. fl. (2013) att en otydlig 

organisation kan skapa sjukfrånvaro. Det som stack ut som något positivt i Landstinget X var 

hur två av verksamheterna som arbetade fullt ut med verktyget Lean fick tid och resurser för 

detta arbete av deras överordnade chef på förvaltningsnivå. Förvaltningschefens engagemang 

i frågan gjorde att förbättringsarbetet fick ett mycket positivt resultat genom att 

verksamheterna fick draghjälp och erfarenhetsutbyte av varandra då de organisatoriskt 

ingick tillsammans. Motsatsen var att några verksamheter som inte ingick i en förvaltning 

som samarbetade med förbättringsarbete inte lika tydligt arbetade med någon strukturerat 

förbättringsverktyg. Kännetecknade var att dessa verksamheter var lite isolerade endera 
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geografiskt, organisatoriskt eller att deras verksamheter inte liknade någon annan 

verksamhet i landstinget. Systemteoretiskt kan man säga att genom att systemstrukturen 

skapas av de människor som själva ingår i systemet  så skapar detta delaktighet och 

kreativitet (Öquist, 2008). Systematisk kommunikation inom och mellan nivåerna i 

Landstinget kan ske genom att bilda nätverk av lagom stora grupper med ett aktivt flöde 

mellan och inom nivåerna. På detta sätt tas kunskap till vara och nya idéer formas.  

7.5 Rehabiliteringsarbetets möjligheter att komma till rätta med 

ohälsa och sjukfrånvaro 

Även påverkansfaktorn Rehabiliteringsarbetet kan föras in i en av Brofenbrenners (1979) 

cirklar och i en av landstingets hierarkiska nivåer. Rehabiliteringsarbetets påverkan på 

sjukfrånvaro ligger på individnivå och verksamhetsnivå. Det innebär att individen alltid är 

centrum (individual) och ägare av sin egen sjukfrånvaro och rehabilitering, även om 

individen inte heller alltid kan påverka sjukfrånvaron på grund av sin sjukdom. Ahlbergs 

m.fl. (2007) studie visade att de friskare företagen har arbetsledare som vet hur 

rehabiliteringen ska skötas och som även ansvarar för att rehabiliteringsarbetet genomförs. 

För att klara att göra ett gott rehabiliteringsarbete krävs alltså både kunskap och 

engagemang.   

Genom växelverkan av närmiljön (mikronivån) kan individens sjukfrånvaro indirekt 

påverkas positivt eller negativt utifrån vad som sker i verksamheten. Till exempel kan 

återgång i arbete underlättas genom att chef och arbetskamrater tillsammans med individen 

gemensamt arbetar med anpassningsåtgärder eller förhindrar medarbetares ohälsa genom 

förebyggande hälso- och rehabiliteringsinsatser.  

Det behövs även gemensamma riktlinjer för rehabiliteringsarbetet. Öquist (2008) menar att 

de grundläggande förutsättningarna för att nå ett mål är att medlemmarna  känner 

engagemang för målet och frivilligt väljer att ansluta sig till de gemensamma riktlinjerna. För 

att medarbetarna ska välja att följa gemensamma spelregler behöver ledningen sätta ramarna 

för vad som förväntas av de olika aktörerna och, enligt det systemteoretiska synsättet, 

upprätta ett för alla gemensamt norm- och värdesystem. Ahlberg m.fl. (2007) beskrev att 

friska företag höll strategier och policys uppdaterade och levande för hur man handskas med 

hälsa och sjukfrånvaro. De menade att en påverkansfaktor i rehabiliteringsarbetet är 

följsamhet av policy och riktlinjer.  Det fanns en variation hur verksamheterna i studien 

följde riktlinjer vid sjukfrånvaro och rehabilitering. Intressant att notera var att de 

prisbelönta cheferna följde riktlinjerna för rehabilitering i lägre grad än övriga. Det kan bero 

på tillit till det egna ledarskapet samt att de bedömer att de har kontroll i alla fall. Fördelen 

med det är de anser sig vara så trygga i uppgiften att de inte behöver följa riktlinjerna till 

punkt och pricka. Nackdelen är att medarbetarna inte behandlas lika i hela organisationen 

samt en sårbarhet om chefen slutar. 
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En annan påverkansfaktor som framkom var stöd i rehabiliteringsarbetet. Enligt Karaseks 

krav-kontrollmodell (Karasek m.fl., 1990) påverkas effekterna av psykiska krav även av hur 

mycket stöd som organisationen ger de anställda. Det fanns en stor variation hur 

verksamheterna i studien använde och upplevde stödresurserna vid HR och 

Landstingshälsan, webbaserade rehabiliteringssystemet Adato och landstingshälsans 

uppringning vid sjukdag 4. En referensverksamhet hade under de senaste fem åren nästan 

halverat sjukfrånvaron genom att intensifiera arbetet tillsammans med och med hjälp av 

stödresurserna. Ahlbergs (2007) forskningsrapport visade att  friska företag har fler 

stöttande funktioner än genomsnittliga företag. Här kan vikten av att verksamheterna stöttas 

både strategiskt och operativt  betonas men också att verksamheterna vid behov använder de 

stödresurser som finns. En åtgärd skulle kunna vara att skapa tidsbegränsade projekt med 

intensifierade stödresurser för verksamheter med hög sjukfrånvaro. Detta för att öka 

kunskaperna och engagemanget hos cheferna om rehabiliteringsarbete vilket även är en 

påverkansfaktor för sjukfrånvaro.  

7.6 Tänkt användning av modellen 

Öquist (2008) skriver att det, enligt det systemteoretiska synsättet, är ledarnas uppgift att 

upprätthålla gränsvillkoren mellan delar och nivåer samt urskilja vad som ska hållas inom 

det egna systemet eller inte. För att kunna använda modellen behöver därför varje chef 

definiera vilka påverkansfaktorer för sjukfrånvaro som denne har rådighet över. Enligt det 

systemteoretiska perspektivet ser chefen på sitt ledarskap som en samverkan mellan chef och 

medarbetare med delat ansvar och gemensam kontroll (Öquist, 2008). Därför bör chefen 

även göra medarbetarna delaktiga i arbetet med att identifiera påverkansfaktorer. 

Delaktigheten medför att det blir en större öppenhet i hela organisationen för att ta risker 

och prova sig fram. Öquist (2008) menar dock att det alltid är den högsta ledningen som 

ansvarar för att hela organisationens strukturer upprätthålls och utvecklas.  För att få effekt i 

organisationen behöver därför påverkansfaktorer identifieras på liknade sätt även på 

övergripande nivå. Först därefter kan man rikta insatserna till de specifika grupper där 

behovet finns. 

På övergripande nivå kan flera verksamheter väljas ut för att analyseras om det finns 

orsakssamband. Dessa samband kan vara om verksamheter med låg sjukfrånvaro identifierar 

ett positivt värde för flera inre organisatoriska faktorer jämfört  med verksamheter med hög 

sjukfrånvaro. Då går det att konstatera om aktivt förbättringsarbete och arbetsmiljöarbete 

påverkar sjukfrånvaron positivt. Även yttre påverkansfaktorer, som till exempel 

personalsammansättning och kompetensförsörjning, kan diskuteras i relation till 

verksamheters sjukfrånvaro. Till exempel kan analys göras om yttre organisatoriska 

påverkansfaktorer råder då verksamheten bedriver ett aktivt förbättringsarbete och 

arbetsmiljöarbete men ändå har hög sjukfrånvaro. På verksamhetsnivå kan modellen vara ett 

diskussionsunderlag innan åtgärder för sjukfrånvaro sätts in. Till exempel kommer inte 
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ökade rehabiliteringsinsatser ge effekt om det är otydligt ledarskap eller oklara 

arbetsuppgifter som är problemet. Då bör dessa problem istället tydliggöras. En modell för 

att analysera sjukfrånvaro kan även hjälpa till att definiera vid vilken hierarkisk nivå som 

olika påverkansfaktorer hör hemma. 

Enligt systemteorin återkommer vissa strukturmönster och om medlemmarna i 

organisationen lär sig känna igen dem kan rätt åtgärder sättas in för att få effekt (Öquist, 

2008). Det är först när man sätter in rätt åtgärder som man når en hävstångseffekt (Senge, 

1990). Mönstren kan hittas genom strukturerad feed-back och modellen kan vara en hjälp att 

hitta de mönster som gör att man kan komma till rätta med sjukfrånvaro. Modellen kan 

också leda till en gemensam syn på de mönster som finns i en organisation. 

Modellen med påverkansfaktorer kan användas som diskussionsunderlag i forum vid olika de 

hierarkiska nivåerna. Detta kan ske genom att kontinuerligt klargöra nivåerna genom att 

ledningen är lyhörd för förvaltningarnas behov och förvaltningarna för verksamheternas 

behov. Verksamheten i sin tur behöver vara lyhörd för medarbetarnas behov. Det handlar 

alltså om strukturerad feed-back i alla led. Strukturen kan användas som 

diskussionsunderlag i verksamheter men även om verksamheter på andra hierarkiska nivåer 

genom att den utgår från systemteorins cirkulära processtänk.  

Karaseks krav, -kontroll- och stödmodell visar att höga arbetskrav men små möjligheter att 

kontrollera den egna arbetssituationen påverkar personens fysiska och psykiska hälsa 

(Eriksson, 1998). Karasek m.fl (1990) menar att människor har behov av att både ha kontroll 

i arbetet (närliggande arbetsuppgifter) och över arbetet (övergripande beslut). Om det blir en 

stagnation i systemet eller för att använda Karaseks ord, en spänd arbetssituation, för de 

chefer och medarbetare som försöker men inte kan påverka sjukfrånvaron trots ambitiösa 

insatser kan detta skapa oro och konflikter i grupper. Enligt det systemteoretiska 

perspektivet skapas och påverkas  strukturer av de människor som själva ingår i systemet och 

kan förändras i den riktning som medlemmarna väljer att förändra mot (Senge, 1990; Öquist, 

2008). Förslag på åtgärd, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, är att befattningar från 

olika hierarkiska nivåer har forum för dialog och erfarenhetsutbyte rörande de yttre 

organisatoriska faktorerna där verksamheterna tydliggör sin problembild. I dessa forum kan 

ansvar fördelas till den hierarkiska nivån som har rådighet att påverka dessa faktorer. Ofta är 

lösningen av problem med de yttre organisatoriska faktorerna beroende av samverkan 

mellan två hierarkiska nivåer medan problem med de inre organisatoriska faktorerna i 

huvudsak kan lösas inom den aktuella verksamheten.  
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7.7 Metoddiskussion 

Att valet föll på kvalitativa intervjuer bygger på tron att respondenterna har en skapande 

förmåga och lyfter fram det unika i sina beskrivningar. Kvalitativa intervjuer leder till att 

kunskapen ökar om vad som påverkar sjukfrånvaro och hur sjukfrånvaron kan påverkas 

positivt. En annan metod skulle fångat in andra aspekter t. ex. jämförelser med varandra eller 

över tid. Valet av semistrukturerade intervjuer istället för ostrukturerade intervjuer kan ha 

påverkat resultatet. Verksamhetschefernas svar styrdes av att intervjufrågorna redan var 

indelade i organisatoriska respektive rehabiliteringsarbetets påverkan på sjukfrånvaro 

utifrån Ahlberg m.fl. (2007) och Ahlberg m.fl. (2008)  i forskningsrapporten Hälsa och 

Framtid. Intervjuguiden hade flera frågor som byggde på resultatet av tidigare forskning. 

Hade frågorna varit helt ostrukturerade hade de utkristalliserade påverkansfaktorerna 

kunnat sett annorlunda ut. Troligen hade fler påverkansfaktorer som värderats negativt 

framkommit eftersom begreppet sjukfrånvaro har en negativ laddning. De intervjufrågor som 

användes  var även en hjälp för att få till en struktur och troligen hade den slutliga formen 

inte kunnat skapas utan denna ursprungliga indelning. Påverkansfaktorerna som uppstod 

hade kanske kunnat varit annorlunda om verksamhetscheferna i förväg vetat om hur 

kodningen av deras svar skulle ske men troligen hade inte detta påverkat nämnvärt. En brist i 

uppsatsen var att det bara är verksamhetschefer som intervjuats och inte chefer eller 

motsvarande vid de högre nivåerna i den hierarkiska organisationen. Inte heller har fackliga 

representanter eller medarbetare på lägre nivåer i organisationen intervjuats. Om detta skett 

hade påverkansfaktorerna kanske sett annorlunda ut, kunnat  nyanseras, bekräftas eller 

dementeras. Detta gick inte att genomföra på grund av tids- och resursbrist. Uppsatsen fick 

därför ett arbetsgivarperspektiv.  

7.8 Forskarrollen  

I en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap i ett samspel mellan intervjuare och 

intervjuperson vilket bygger på vissa uppställda regler men också på intervjuarens 

färdigheter och personliga omdöme (Kvale & Brinkman, 2009). Författarens 

projektledaruppdrag samt anställning i Landstinget X  har försvårat objektiviteten. 

Resultatet kan ha påverkats genom att författaren haft tidigare kunskaper om verksamheten 

och om cheferna. T. ex. vetskapen om att de prisbelönta cheferna hade rykte om sig att 

bedriva ett gott ledarskap kan ha påverkat intervjusvaren.  Intervjuarna bedömde att de 

prisbelönta verksamheterna påverkade sjukfrånvaron mer positivt genom sitt ledarskap än 

de övriga verksamheterna men att bedömningen påverkades av svaren på intervjufrågorna.  

Karlsson (1999) menar att det negativa med en intern utvärderare kan vara att det är svårt att 

skilja på rollen som medarbetare i organisationen och utvärderare och därför riskerar att 

man bortser från relevanta uppgifter, tonar ned misslyckande och överbetonar det som gått 

bra eller tvärtom. För att minska subjektiviteten har synpunkter kontinuerligt inhämtats från 

andra t.ex. intervjupartner, uppdragsgivare, HR-controllers samt medarbetare vid HR-
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funktionen och Landstingshälsan.  Enligt Karlsson (1999) är det positiva med en intern 

utvärderares att denne är väl insatt i programmet och vet vilka avsikterna är, hur 

verksamheterna fungerar, kan dess språk och speciella förhållanden. Det kan också finnas 

fördelar som innebär att resultaten kan anpassas så att de blir praktiskt direkt användbara i 

verksamheten. Användbarheten bedömdes av sjukfrånvaroprojektets uppdragsgivare vara 

viktigare än risken för subjektivitet. Analysen av det insamlade materialet är troligen mindre 

påverkad av det faktum att författaren är en intern utvärderare då det skedde utifrån en 

systematik.  

7.9 Forskarens etiska krav 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav på samhällsvetenskaplig forskning är: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

De berörda verksamheterna i uppsatsen är avidentifierade. I uppsatsen kan inte 

intervjupersonerna identifieras då författaren valt att inte berätta om vilket landsting eller 

vilka verksamheter som ingår i studien eller vilket citat som är kopplad till vem. En etisk 

problematik med att det empiriska materialet från projektet har använts i uppsatsen är att 

intervjupersonerna från början inte kände till att materialet senare skulle komma att 

användas i uppsatsarbetet. Det skulle möjligtvis men inte troligtvis kunnat påverkat svaren. 

Informerat samtycke innebär att intervjupersonen får ta del av syftet med undersökningen, ta 

del av resultatet samt information om projektets frivilliga deltagande. När det gäller projektet 

har berörda verksamhetschefer fått ett utkast av projektrapporten för att kunna inkomma  

med synpunkter innan den färdiga rapporten presenterades offentligt. Rapportens utkast, 

samt i färdigt skick, har lästs av samtliga intervjuade chefer och har korrigerats efter 

synpunkter. Berörda verksamhetschefer har blivit informerade om och samtyckt till att 

samma material även används i uppsatsen. 

Reliabiliteten d vs tillförlitligheten av resultaten är både hög och låg. Med ungefär samma 

frågor och datainsamlingsmetod skulle säkerligen respondenterna svara på liknande sätt. 

Frågorna skulle självklart kunna riktas in på någon specifik fråga och då skulle säkerligen 

resultatet se annorlunda ut. Med samma intervjuguide och förutsättningar skulle troligen 

liknande påverkansfaktorer träda fram vid ett annat svenskt landsting. 

Validiteten d.v.s. om studien mäter vad som avses att mäta är mer komplext. Den 

konstruerade formen är skapad av författaren för att kunna generalisera fakta utifrån 

intervjuerna. Intervjuguiden bygger på den tidigare forskning som författaren anser vara 

relevant och skulle kunna se annorlunda ut om någon annan forskning eller 

forskningsinriktning prioriterats. Formen med påverkansfaktorer kan liknas med en 

konstruerad måttstock att mäta mot och det är vid fortsatt användning av modellen som blir 

testningen av förklaringsmodellens validitet.  
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8 SLUTSATSER 

Uppsatsens slutsats är att det är viktigt att ett omfattande analysarbete sker innan åtgärder 

för att minska sjukfrånvaro sätts in för att fokusera på det man kan påverka och inte på det 

som man inte kan påverka. Det kan ske genom att sjukfrånvarons påverkansfaktorer 

definieras tydligare utifrån vilken/vilka hierarkisk nivå/er som mest kan påverka 

sjukfrånvaron. Först då kan åtgärder genomföras på den nivå som har rådighet över 

påverkansfaktorn. Kommunikationen och interaktionen mellan nivåerna anser författaren 

vara den största framgångsfaktor i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Modellen med 

påverkansfaktorer kan vara en hjälp i denna dialog. Det är även viktigt att ha en fungerade 

stödverksamhet för att motverka stagnation i systemet. Det systemteoretiska synsättet kan 

hjälpa till att lyfta fram hur helheten påverkar delarna och tvärtom. 

Förslag på fortsatt forskning inom området är att inte enbart granska orsaker till 

sjukfrånvaro utan att även inkludera de positiva faktorer som påverkar sjukfrånvaro och hur 

flera påverkansfaktorer kan kombineras för att få bästa effekt.  
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BILAGA A. STATISTIK INFÖR URVAL AV VERKSAMHETER I 

STUDIEN 

Inför urvalet av de verksamheter som skulle ingå i studien gjordes en sammanställning av 

förvaltningarnas sjukfrånvaro totalt samt fördelat på kön och ålder. Även statistik tre år 

tillbaka togs fram. Därmed kunde verksamheterna jämföras både under tid och med 

varandra. I urvalsarbetet analyserades även sjukfrånvarostatistik för varje enskild 

verksamhet men eftersom de var nästan 300 stycken redovisas inte den statistiken här. All 

sjukfrånvarostatistik som redovisas nedan är ackumulerad sjukfrånvaro från och med 2012-

01-01 -- 2012-12-31 i procent utifrån antalet sjukfrånvarotimmar av ordinarie timmar. 

Långtidsjukfrånvaron, som presenteras i parantes, innebär sjukfrånvaro över 60 dagar och 

redovisar långtidsjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron. Antal anställda innefattar 

samtliga anställda exklusive timanställda den 1 januari 2013-01-01. 

 

1. Antal anställda samt sjukfrånvaro fördelat på förvaltningsnivå 

Tabell 1: Antal anställda och ackumulerad sjukfrånvaro i % av ordinarie timmar samt 

långtidssjukfrånvaron i % av den totala sjukfrånvaron fördelat på förvaltningar år 2012. 

Förvaltning  

eller 

motsvarande 

Anställda  Sjukfrånvaro 

i procent 

Varav 

långtidssjukfrånvaro 

F1 3886 5,8% 37,0% 

F2 1224 6,1% 44,1% 

F3 953 3,8% 33,4% 

Totalt 6187 5,5% 38,2% 

 

F1 var den största förvaltningen och dess sjukfrånvaro låg ganska nära landstingets totala 

sjukfrånvaro. F2 var den näststörsta förvaltningen och hade den högsta totala sjukfrånvaron 

samt den högsta långtidssjukfrånvaron. F3 var den minsta förvaltningen och hade också den 

lägsta sjukfrånvaron.   
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2. Landstingets sjukfrånvaro fördelat på ålder  2013-01-01 

 

Tabell 2: Ackumulerad sjukfrånvaro i % av ordinarie timmar fördelat på ålder. 

-20 år (3 st) 8.7% varav 0% över 60 dgr 

20-30 år (555 st) 4.5% varav 14.47% 60 dgr 

30-40 år (1287 st) 5.03% varav 34.3% över 60 dgr 

40-50 år (1655 st) 5.08% varav 35.2% över 60 dgr 

50-60 år (1671 st) 6.26% varav 45.5% över 60 dgr 

60-70 år (1016 st) 6.11% varav 45.0% över 60 dgr 

Totalt (6187 st) 5,5% varav 38,2% över 60 dgr 

 

Den 1 januari 2013 fanns den högsta sjukfrånvaron i gruppen 50-60 år (om man bortser från 

gruppen under 20 år som endast bestod av 3 personer). Även gruppen 60-70 år låg högre än 

genomsnittet. 

  

3. Landstingets sjukfrånvaro fördelat på kön  2013-01-01 

 

Tabell 3: Ackumulerad sjukfrånvaro i % av ordinarie timmar fördelat på kön. 

Kvinnor (4944 st) 5,9% 

Män (1243 st) 3,8% 

Totalt  (6187 st) 5,5%  

 

Den 1 januari 2013 hade kvinnor mycket högre sjukfrånvaro än män. Kvinnorna utgjorde ca 

80% av Landstingets totala antal medarbetare.
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BILAGA B. ANALYS AV VERKSAMHETERNA I STUDIEN 

Inför intervjuerna skickades en folder med faktauppgifter till verksamheterna om deras 

sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder samt antal avvikelser och sjukvårdsrådgivningssamtal 

som verksamheten haft under år 2012. Inför uppsatsens analysarbete gjordes en 

sammanställning av verksamheternas faktauppgifter. All sjukfrånvarostatistik som redovisas 

nedan är ackumulerad sjukfrånvaro från och med 2012-01-01 -- 2012-12-31 i procent utifrån 

antalet sjukfrånvarotimmar av ordinarie timmar. Långtidsjukfrånvaron, som presenteras i 

parantes, innebär sjukfrånvaro över 60 dagar och redovisar långtidsjukfrånvarons andel av 

den totala sjukfrånvaron.  

 

1. Verksamheternas sjukfrånvaro fördelat på ålder  2013-01-01 

Tabell 1: Antal anställda i % av totala antalet anställda över 50 respektive 60 år 2013-01-01.  

       U1 U2 U3 R1 R2 R3 F1 F2 F3 LT 

totalt 

>50  år 57% 

 

77% 43% 56% 53% 28% 40% 54% 44% 43% 

 

>60 år 31% 35% 13% 23% 18% 6% 14% 24% 16% 16% 

 

 

Den 1 januari 2013 hade både U1 och U2  en hög andel medarbetare som var över 50 

respektive 60 år i jämförelse med landstinget totalt. R1 låg också över snittet. Samtliga av 

dessa verksamheter tillhörde förvaltning F2, vilken var den förvaltning med högsta andel 

medarbetare över 50 och 60 år.  U3 och R2 följde landstingets snitt ganska väl. R3 hade färre 

medarbetare under 50 respektive 60 år än i landstinget totalt. 
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Tabell 2: Ackumulerad sjukfrånvaro  i % av totala arbetstiden fördelat på verksamhet och ålder 2012. 

Långtidssjukfrånvaron redovisas i (parantes). 

 

       U1 U2 U3 R1 R2 R3 LT 

totalt 

20-30 

 

0% 

(0%) 

0% 

(0%) 

2,21% 

(0%) 

0% 

(0%) 

4,36% 

(0%) 

3,9% 

(0%) 

4,5 

(14,8%) 

30-40 

 

4,8% 

(0%) 

25,2% 

(97,3%) 

4,0% 

(25,8%) 

0,9% 

(0%) 

4,1% 

(0%) 

3,1% 

(0%) 

5,0% 

(34,3%) 

40-50 

 

2,4% 

(0%) 

8,8% 

(17,6%) 

7,1% 

(38,5%) 

3,2% 

(0%) 

15,6% 

(88,0%) 

6,5% 

(28,5%) 

5,1% 

(35,1%) 

50-60 

 

6,1% 

(46,2%) 

11,9% 

(56,9%) 

8,0% 

(48,3%) 

3,5% 

(4,8%) 

2,1% 

(0%) 

4,9% 

(18,4%) 

6,3% 

(45,5%) 

60- 

 

9,5% 

(68,4%) 

8,1% 

(66,2%) 

5,5% 

(39,7%) 

9,1% 

(36,2%) 

3,8% 

(0%) 

29% 

(84,0%) 

6,1% 

(45,0%) 

 

Tabellen ovan visar att ju äldre åldersgruppen var desto högre var sjukfrånvaron i 

Landstinget, med undantag av att gruppen över 60 år låg något lägre än gruppen 50-60 år. 

Detta gällde även långtidssjukfrånvaron där den högsta sjukfrånvaron fanns i gruppen 50-60 

år. I alla redovisade verksamheter fanns också den högsta sjukfrånvaron i endera gruppen 

50-60 eller i gruppen över 60 år. Detta gällde även andelen långtidssjukskrivna. Undantag 

var R2 som hade den högsta andelen sjukskrivna i gruppen 40-50 år. Observera att U2, R1 

och R2 var verksamheter med få medarbetare och att statistiken därför inte får övertolkas vid 

analysen av mindre grupper. Statistiken visar ändå en tendens att sjukfrånvaron och 

långtidssjukfrånvaron var högre i de äldre åldersgrupperna.  
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2. Verksamheternas sjukfrånvaro fördelat på kön  2013-01-01 

Tabell 3: Ackumulerad sjukfrånvaro 2012 fördelat på verksamhet och kön. 

       U1 U2 U3 R1 R2 R3 LT 

totalt 

Kvinna 8,1% 9,4% 6,8% 4,0% 5,4% 6,8% 5,9% 

Man 5,2% 15,3% 3,5% 5,2% 1,3% 4,4% 3,8% 

Sjukfrånvaro 6,9% 10,3% 6,3% 4,3% 4,9% 6,4% 5,5% 

 

Kvinnor hade en högre sjukfrånvaro än män i landstinget totalt samt i alla verksamheter 

förutom i U2 och R1. Det kan bero på att det var ca 80% kvinnor som arbetade i landstinget 

2013-01-01 och det var även få män som arbetade i U2 och R1. 

Det går inte att utläsa någon tendens i tabellen ovan om att kvinnor respektive män generellt 

har högre sjukfrånvaro eller att det finns någon skillnad i de utvalda verksamheterna jämfört 

med referensverksamheterna.  

 

3. Resultat av medarbetarindex från senaste medarbetarenkäten. 

Tabell 4:  Verksamheternas medarbetarindex i % på medarbetarenkäten hösten 2011. 

U1 U2 U3 R1 R2 R3 F1 F2 F3 LT 

totalt 

68% 65% 76% 69% 83% 74% 71% 71% 71% 71% 

 

Medarbetarenkäten består av flera delfrågor om t.ex. medarbetarinflytande, arbetsmiljö, 

trivsel och hälsa. Det sammanlagda värdet på dessa delfrågor genererar ett medarbetarindex 

från 0-100%. Tabellen ovan visar medarbetarindex från hösten 2011. Resultatet visade att 

landstingets medarbetarindex var 71%. R2 hade en låg sjukfrånvaro och ett högt 

medarbetarindex och U1 och U2 hade en hög sjukfrånvaro och ett lågt medarbetarindex. R1 

låg oväntat under Landstingets totala medarbetarindex. Däremot hade både U3 och R3 över 

landstingets totala medarbetarindex.  
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4. Inrapporterade avvikelser för negativ händelse/olycka, tillbud samt 

risk/iakttagelse 

Tabell 5: Antal avvikelser år 2012.  

 

 

U1 U2 U3 R1 R2 R3 F1 F2 F3 LT 

totalt 

Negativ 

händelse/Olycka 

31 0 28 0 0 4 247 87 27 370 

Tillbud 51 0 8 2 0 0 104 82 15 216 

Risk/iakttagelse 31 18 13 1 0 0 269 96 15 389 

Totalt antal 

avvikelser 

113 18 49 3 0 4 620 265 57 975 

 

Tabellen ovan visar att det fanns en stor variation av rapporterade avvikelser mellan 

verksamheterna. U1 stack ut genom att ha en extrem hög rapportering av avvikelser vilket var 

förståeligt av verksamhetens storlek och karaktär. Samtliga utvalda verksamheter med hög 

sjukfrånvaro hade mycket fler antal avvikelser än referensverksamheterna. Antalet avvikelser 

berodde en viss del på antalet medarbetare samt på arbetets karaktär. 

 

5. Sjukvårdsrådgivning av företagshälsovård vid sjukdag 4 

Tabell 6: Antal uppringningar 4:e sjukdagen år 2012. 

U1 U2 U3 R1 R2 R3 F1 F2 F3 LT 

totalt 

12 0 39 4 10 31 649 182 36 874 

 

Tabellen ovan visar att antalet uppringda medarbetare för sjukvårds-rådgivning av 

företagshälsovården skiljer sig mycket åt mellan verksamheterna och förvaltningarna. På 

förvaltningsnivå fanns flest antal uppringda medarbetare vid F2 men i den förvaltningen 

fanns även 60% av landstingets medarbetare. U3 var den största berörda verksamheter och 

hade flest uppringningar. Flest uppringningar utifrån antalet medarbetare hade R3. 
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BILAGA C. INTERVJUFRÅGOR 

Inför intervjuerna sändes denna intervjuguide till respondenterna. 

 

Organisationens påverkan på hälsa och sjukdom 

1. Vad tror du är anledningen till den höga (låga, förändrade) sjukfrånvaron i er 

verksamhet?  

2. Vilka organisatoriska faktorer tror du kan påverka sjuktalen? (följdfrågor – ålder, 

kön, befattning) 

3. Hur gör du för att upptäcka tidiga signaler?  

4. Hur arbetar du för att förebygga sjukfrånvaro?  

5. Vilken möjlighet har du att anpassa arbetet vid återgång i arbete?  

6. Hur har du arbetat med resultatet av medarbetarenkäten? 

7. Hur jobbar du med Synergi? 

Rehabiliteringsarbetets påverkan på sjukfrånvaro och rehabilitering 

1. I vilken omfattning  använder du dig av dokumentationssystemet Adato. Synpunkter. 

2. I vilken omfattning  använder du dig av fjärdedagsuppringningen. Synpunkter. 

3. I vilken omfattning använder du dig av HR-konsult (rehab). Synpunkter. 

4. I vilken omfattning använder du dig av Landstingshälsan. Synpunkter. 

5. Hur skulle du själv vilja arbeta med rehabilitering? Egna synpunkter och idéer. 
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