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Sammanfattning 
Titel: Att tänka utanför boxen men samtidigt handla innanför ramen. Hur enhetschefer i 

kommunal äldreomsorg hanterar sjukskrivningar bland omsorgspersonal. 

Författare: Jenny Johansson och Tove Tangegård 

 

Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg hanterar 

sjukskrivningar bland omsorgspersonal. I studien användes en kvalitativ metod och 

sammanlagt genomfördes fem intervjuer med yrkesverksamma enhetschefer inom kommunal 

äldreomsorg. Vi har inspirerats av kritisk teori som analysmetod. Den teoretiska 

referensramen i studien är handlingsutrymme, handlingsfrihet och klämsits. Studiens resultat 

visar att sjukskrivningar bland omsorgsarbetare enligt enhetscheferna är ett omfattande 

problem. Resultatet visar att enhetschefer själva är ett viktigt verktyg i hanteringen av 

sjukskrivningar. Samtliga enhetschefer är medvetna om den ram som styr deras 

handlingsutrymme i form av lagar, regler och organisatoriska förutsättningar, men resultatet 

visar att de hanterar sjukskrivningar på olika sätt. Hur man skall hantera sjukskrivningar är 

upp till varje enskild enhetschef att avgöra och det kan ibland vara svårt att parera de olika 

förväntningar som de har på sig själva och sitt uppdrag. Enhetscheferna beskriver bristande 

stödfunktioner som en orsak till att det blir svårt och menar att de tvingas utveckla egna 

strategier för att kompensera för dessa. Resultatet visar också att det finns bristande resurser, 

både i form av tid och av pengar för att kunna möta de juridiska skyldigheter som 

enhetscheferna har i sitt arbetsgivaransvar.  

 

Nyckelord: Sjukskrivning, enhetschef, äldreomsorg  

  



 

Abstract 
Title: To think outside the box and act within the frame at the same time. How first line 

managers in municipal elderly care manage sick leave among care workers. 

Authors: Jenny Johansson and Tove Tangegård 

 

The purpose of this study was to examine how first line managers in municipal elderly care 

manage sick leave among care workers. The study uses a qualitative method and five 

interviews were performed with first line manager professionals in municipal elderly care. 

We have been inspired by critical theory when analyze the result. The theoretical framework 

is space of action, freedom of action and conflict of interest. The result of the study shows 

that according to first line managers sick leave among care workers is an extensive problem. 

The result shows that first line managers themselves are an important tool while managing 

sick leave. They are all aware of the framework that controls their space of action and the 

framework consists of laws, rules and organizational conditions. The result shows that first 

line managers manage sick leave in different ways. How to manage sick leave is up to each 

and every one of them and it can sometimes be difficult to parry the different expectations 

they have on themselves and on their mission. First line managers describe lack of support 

functions as a reason why it can be difficult and they say that they are forced to develop their 

own strategies to compensate for these. The result also shows that there is a lack of resources, 

in both time and money to meet the legal obligations that first line managers have by their 

employer's' responsibility. 
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Förord 
Vi vill passa på och tacka de enhetschefer som deltog i intervjuerna och som generöst delade 

med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Er arbetsglädje och brinnande intresse för er 

personals bästa är en stor inspirationskälla.  

 

Vi tar ett gemensamt ansvar för uppsatsens samtliga delar. Denna uppsats hade varit omöjlig 

att genomföra utan det goda samarbetet, stöttning och uppmuntran vi gett varandra under 

denna tid.  

 

Vi vill avluta med att tacka vår handledare Ulla Rantakeisu som gett oss hård men rättvis 

feedback under uppsatsens gång. Dina kommentarer har varit till stor hjälp för uppsatsens 

kvalitet och innehåll. 
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1. Inledning   
I en lägesrapport “Vård och omsorg om äldre” utgiven av Socialstyrelsen (2016) kan vi läsa 

att den äldre befolkningen ökar, både i beräknad livslängd och att fler och fler idag blir äldre. 

Den växande äldre befolkningen gör att Sverige står inför en utmaning att i framtiden 

tillgodose de äldres behov av vård och omsorg. De flesta människor kommer nästan 

garanterat, någon gång under sitt liv i kontakt med äldreomsorgen. Oavsett om det är för att 

man själv blir gammal och behöver hjälp eller att man har en förälder eller anhörig som 

behöver stöttning i sin livsföring. Enligt Försäkringskassan är vård- och omsorgssektorn den 

sektor som erbjuder arbete till flest arbetstagare i Sverige (2015). Många människor kommer 

alltså även i kontakt med äldreomsorgen på grund av sitt yrkesval. Man kan därför anta att 

majoriteten av alla människor bör ha ett intresse av att äldreomsorgen skall fungera på ett så 

bra och tryggt sätt som möjligt. 

 

I Dalarnas Tidning (2015) står det som rubrik ”Hög sjukfrånvaro bland anställda i 

äldreomsorgen”. Artikeln tar upp att sjukskrivningarna i den kommunala äldreomsorgen 

ökade markant i slutet av året och att detta är ett stort bekymmer. ”Ja, det här ser inte alls bra 

ut. Vi håller på för fullt med analys av det, men ser ju att det är främst i gruppen äldre 

kvinnor som en hel del har problem både kroppsligt och själsligt” säger en bekymrad chef för 

omsorgsförvaltningen till tidningsreportern (Dalarnas Tidning 2015). 

 

Enligt Försäkringskassan (2015) är vård och omsorg den sektor som är mest drabbad av 

sjukskrivningar. Den mediala bild som ofta målas upp är att sjukskrivningar ständigt ökar, 

men faktum är att sjukskrivningsstatistiken har varierat över tid. Idag kan man dock se att 

antalet sjukskrivningar återigen ökar efter en period med förhållandevis låga statistiska mått 

(Försäkringskassan 2014). Beemsterboer et al. (2009) och även Higgins et al. (2015) har 

genomfört studier som syftar till att undersöka faktorer som ligger till grund för 

sjukskrivningar samt hur organisatoriska och individuella faktorer påverkar hanteringen av 

sjukskrivningar. Dessa studier visar att enhetschefers hantering av sjukskrivningar är av 

betydelse när det kommer till att snabbt få tillbaka sjukskrivna arbetstagare till arbetet.  

 

I en debattartikel skriven av fackförbundets Visions ordförande Veronica Karlsson (Dagens 

Samhälle maj 2015) kan vi läsa att det pågår en satsning med att tillsätta fler chefer inom 

äldrevården och detta är tänkt att bidra till en ökning av kvaliteten inom verksamheterna. 

Enligt debattören är enhetschefer är inte tänkta som en administrativ funktion, utan skall ses 

som en självklar del i äldreomsorgens utförande. Bra enhetschefer ökar förutsättningarna för 

en stabil verksamhet då det är cheferna som leder och fördelar arbetet baserat utefter de äldres 

behov. Enhetscheferna har ett stort ansvar att överse verksamhetens behov och resurser men 

har också ett ansvar att meddela ledningen ifall de äldres behov inte kan tillgodoses av de 

resurser som finns att tillgå. Debattören skriver också att närvarande enhetschefer är ett måste 

för att omsorgspersonalen skall få den stöttning och vägledning som behövs i det vardagliga 

arbetet. Om detta fungerar, samt att enhetscheferna upplever att de har möjlighet att möta 



2  

arbetstagarnas behov, minskar det risken för sjukskrivningar bland omsorgspersonalen 

avsevärt.  

 

De kommande åren satsar regeringen sju miljarder kronor på en utökad bemanning i 

äldreomsorgen. Genom att använda en del av pengarna till chefer får vi en äldreomsorg av högre 

kvalitet och med färre sjukskrivningar bland medarbetarna. Cheferna har en nyckelroll för att 

svensk äldreomsorg ska fungera – dygnet runt och året runt. (Dagens Samhälle maj 2015) 

 

Socialstyrelsen (2016) betonar i sin lägesrapport att kontinuitet hos personalgrupper som 

arbetar inom äldreomsorgen är av stor vikt när det kommer till förutsättningar att säkerställa 

en så bra och individanpassad äldreomsorg som möjligt. Kontinuitet i personalgruppen leder 

till att omsorgstagarna och deras anhöriga kan känna en ökad trygghet, samt att de även ges 

bättre möjligheter till att själva vara delaktiga i vården. Bristande kontinuitet kan leda till att 

omsorgstagarna blir otrygga och att de individanpassade insatserna fallerar då personalen vid 

bristande kontinuitet inte har den personkännedom om omsorgstagarna som krävs. När en 

verksamhet drabbas av mycket sjukskrivningar blir kontinuiteten lidande. Detta kan drabba 

kvaliteten av den omsorg som verksamheten förväntas utföra (Socialstyrelsen 2016). 

 

Att arbeta som enhetschef är ett krävande och utmanande uppdrag. Man har flera olika nivåer 

av påverkan att förhålla sig till. Dels övre chefsled och politisk styrning, men även i form av 

personal, omsorgstagare och deras anhöriga. Enhetschefers arbetsgivaransvar är stort och 

omfattande (Wolmesjö 2008). Detta ansvar regleras i flera olika typer av lagstiftning som till 

exempel arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket 2016a). Seings (2014) avhandling 

problematiserar hur väl arbetsgivares arbete med sjukskrivningar stämmer överens med de 

lagar och riktlinjer som reglerar arbetsgivaransvaret. En fråga som ställs är hur detta arbete 

fungerar i praktiken och om enhetschefer känner att de har verktyg och stödfunktioner för att 

utföra sitt uppdrag kring hanteringen av sjukskrivningar (Seing 2014).  

1.1 Förförståelse 

Förförståelsen av det valda ämnet kommer främst från den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU) som genomfördes under socionomutbildningens femte termin. En av författarna gick 

då bredvid en enhetschef inom äldreomsorgen under tjugo veckor. Under dessa veckor fick 

författaren insyn i hur omfattande och komplicerat arbetet som enhetschef kan vara. Under 

perioden kom hen även i kontakt med andra enhetschefer och författaren upplevde att flera av 

dem gav uttryck för en svårighet med att hantera sjukskrivningar. Diskussionen om 

sjukskrivningar bland omsorgsarbetare var ständigt återkommande bland enhetscheferna. Det 

var på detta sätt som intresset för enhetschefers hantering av sjukskrivningar väcktes.  
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg hanterar 

sjukskrivningar bland omsorgspersonal. 

 

Frågeställningar: 

 

 Vilka förutsättningar har enhetschefer att hantera sjukskrivningar utifrån lagstiftning 

och organisatoriska uppdrag? 

 

 Hur upplever enhetschefer organisatoriska verktyg och stödfunktioner för att hantera 

sjukskrivningar?  

1.3 Uppsatsens avgränsningar  

Under den här rubriken presenteras de avgränsningar vi valt i uppsatsen genom att definiera 

begrepp som är relevanta för vår studie. 

 

Tretton procent av Sveriges arbetstagare arbetar inom vård- och omsorgssektorn och detta gör 

att vård- och omsorgspersonal räknas som Sveriges största yrkeskategori (Försäkringskassan 

2015). Vård- och omsorgssektorn innefattas av olika inriktningar, till exempel barnomsorg, 

skola, sjukvård och äldreomsorg. Inom vård- och omsorgssektorn finns också flera olika 

typer av utförare såsom kommunal eller privat verksamhet, statliga verksamheter och 

landstinget. Arbetsgivar- och branschorganisationen Vårdföretagarna publicerade år 2010 en 

analys, baserad på siffror hämtade från Statistiska Centralbyrån (SCB). Denna analys visade 

att kommunalt anställda omsorgsarbetare är mer drabbade av sjukskrivningar än andra 

aktörer som exempelvis privata utförare (Vårdföretagarna 2010). Vi har därför valt att 

undersöka hur enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen hanterar sjukskrivningar 

och kommer därmed att skriva uppsatsen ur ett chefsperspektiv.  

 

Enhetschef är den första chefen i chefsledet sett från verksamhetsnivå. Eftersom 

enhetscheferna har ett delegerat mandat att anställa personal, kommer vi även under vissa 

stycken att använda oss av arbetsgivare som synonym till enhetschef. I den kommun vi valt 

att undersöka innebär yrkestiteln enhetschef inom äldreomsorgen att man är chef över 

omsorgspersonal.  

 

Med omsorgspersonal syftar vi på yrkena undersköterskor och vårdbiträden inom 

äldreomsorgen. En undersköterska är anställd inom omsorgen och har en omsorgsutbildning. 

Vårdbiträden är anställda inom omsorgen utan att ha gått en omsorgsutbildning. Vi kommer 

även till stor del använda oss av ordet arbetstagare i uppsatsen.  
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Omsorgspersonal ger omsorg till vårdtagare. Andra synonyma ord för vårdtagare är brukare 

och omsorgstagare. Vi har valt att använda oss av begreppet vårdtagare då det är det ord som 

används inom den valda kommunen.  

 

Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga kan bli sjukskriven av en läkare från sitt arbete. 

Därför avser vi med sjukskrivning all sjukfrånvaro med läkarintyg.  

1.4 Uppsatsens disposition  

I kommande kapitel Bakgrund presenteras olika delar som påverkar enhetschefernas arbete 

med sjukskrivningar bland omsorgspersonal. Syftet med kapitlet är att ge ökade kunskaper 

och en förståelse för hur det historiskt sett ut. I kapitlet Tidigare forskning presenteras 

tidigare forskning som gjorts inom området som vi ansåg var relevant för studiens syfte. I 

Teoretisk referensram presenteras studiens teoretiska referensram. I kapitlet Material och 

metod redogör vi för val av metod, urval, insamling av data och däribland val av 

analysmetod. Under Resultat presenteras studiens resultat från fem intervjuer med 

yrkesverksamma enhetschefer i kommunal äldreomsorg. I kapitlet Analys analyseras 

resultatet från intervjuerna i relation till teoretisk referensram. I sista kapitlet Diskussion 

presenteras resultat- och metoddiskussion och förslag till framtida forskning. 
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2. Bakgrund  
I detta kapitel kommer vi presentera en bakgrund till ämnet för att öka läsarens förståelse för 

viktiga komponenter som påverkar arbetet med sjukskrivningar. Som tidigare nämnt är det en 

vanlig uppfattning att sjukskrivningarna ständigt ökar. Vi kommer därför bland annat 

redovisa de svenska sjukskrivningarnas historiska upp- och nedgångar. Vi kommer även 

redogöra för enhetschefernas juridiska skyldigheter samt för stödfunktioner och verktyg.  

2.1 En historisk överblick av sjukskrivningar i Sverige 

I en rapport från Försäkringskassan “Analys av sjukfrånvarons variation” (2014) kan vi läsa 

att den svenska sjukskrivningsstatistiken
1
 genom åren har pendlat upp och ner. Det finns 

olika faktorer och orsaker som lett till att sjukskrivningarna minskat, för att sedan öka. 

Sjukskrivningar följer flera olika kurvor såsom landets samlade ekonomi, arbetsmöjligheter 

och invånarnas självuppfattade hälsa. Under detta avsnitt kommer vi presentera olika upp- 

och nedgångar i sjukskrivningsstatistiken ur ett historiskt perspektiv genom att koppla 

variationerna till orsaker och åtgärder som införts.  

 

Försäkringskassans rapport (2014) visar att det under större delen av 80-talet rådde en lång 

period av högkonjunktur i Sverige. Arbetslösheten var statistiskt sett låg och i samband med 

detta införde man också generösa reformer för att stärka sjukförsäkringen. Det man gjorde 

var att avskaffa den karensdag som hade införts på 50-talet. Karensdag kallas den första 

dagen som en arbetstagare är frånvarande från arbetet. För denna dag betalar inte 

arbetsgivaren ut någon lön eller ersättning. Man höjde också sjukersättningen till 100 procent 

och under denna tid var det Försäkringskassan som stod för arbetstagarens 

sjukpenning/sjuklön. Avskaffningen av karensdagen betydde att man kunde vara hemma med 

full ersättning, trots att man var sjuk. Detta i kombination med att det fanns goda möjligheter 

till arbete ledde enligt Försäkringskassans rapport (2014) till att arbetstagarna var mer 

benägna att sjukskriva sig. Kvinnor hade också vid denna tid etablerat sig på 

arbetsmarknaden och arbetade i samma utsträckning som männen. Enligt rapporten så har 

kvinnor procentuellt sett en högre sjukfrånvaro än män. Detta medförde att många kvinnor 

som tidigare inte arbetat nu också blev sjukskrivna och representerades för första gången 

statistiken, vilket bidrog till att sjukskrivningarna ökade. Detta i samband med övriga orsaker 

ledde till att sjukskrivningarna steg till rekordhöga höjder i slutet på 80-talet och i början på 

90-talet (Försäkringskassan 2014). 

 

De stora ekonomiska konsekvenserna som följde av de ökade sjukskrivningarna och den 

svenska ekonomins konjunktursvängningar drabbade Sverige på 90-talet i samband med att 

arbetslösheten ökade drastiskt. Karensdagen återinfördes 1993 och ersättningen för 

sjukfrånvaro sänktes återigen. Detta innebar att arbetstagarna blev mindre benägna att 

sjukskriva sig, dels på grund av den ekonomiska aspekten då ersättningen inte längre var lika 

                                               
1
 Statistiken mäts i antal nyinkomna sjukskrivningar + antal sjukpenningberättigade dagar per arbetstagare 

(Försäkringskassan 2014).  



6  

generös. Men också på grund av att man var mer rädd att förlora arbetet, då konkurrensen på 

arbetsmarknaden ökade på grund av den höga arbetslösheten (Försäkringskassan 2014). 

Under perioden infördes också ett större ansvar för arbetsgivaren då det nu blev arbetsgivaren 

som betalade ut den första sjuklönen. Detta var tänkt att forma en motivation hos 

arbetsgivaren. Grundtanken var att arbetsgivare skulle verka för en bättre arbetsmiljö och att 

de på ett mer systematiskt sätt uppmuntrades att ta ansvar för sjukfrånvaron. Detta visade sig 

också vara effektivt. Sjukskrivningarna började sjunka under mitten av 90-talet tills pendeln 

svängde och statistiken började smyga sig uppåt igen under senare halvan av decenniet 

(Försäkringskassan 2014). 

 

Enligt Försäkringskassans rapport (2014) så ökade sjukskrivningarna återigen under början 

av 2000-talet och fler personer blev sjukskrivna, men de var också sjukskrivna under längre 

perioder än tidigare. Arbetsmiljöverket undersökte då arbetsmiljön hos svenska arbetstagare 

med syfte att hitta orsaker till dessa ökningar. De konstaterade att rapporteringen av brister i 

både psykosocial- och fysisk arbetsmiljö ökade i slutet på 90-talet fram till början av 2000-

talet. Under 2003 nådde sjukskrivningsstatistiken sina högsta värden efter övergången mellan 

80/90-talet. En del i förklaringen till varför sjukskrivningarna hade nått sin kulmen i början 

på 2000-talet kunde ses som en konsekvens och efterdyning av den ekonomiska krisen som 

rådde i Sverige i början på 90-talet. Den offentliga sektorn hade drabbats av stora 

nedskärningar och detta hade i sin tur lett till högre arbetsbelastning och ökade brister i den 

psykosociala och fysiska arbetsmiljön (Försäkringskassan 2014). 

 

Samhällets normer och attityder kring sjukskrivningar förändrades och det blev mer socialt 

accepterat att vara sjukskriven (Försäkringskassan 2012). Enligt Försäkringskassans rapport 

(2014) kunde man efter krisen under 90-talet också se att kraven på lägsta prestation för 

arbete hade höjts vilket ledde till att fler blev sjukskrivna på grund av att de inte klarade av att 

prestera efter de nya ökade kraven. Den självrapporterade folkhälsan påverkades också 

negativt efter sviterna från 90-talets kris. Åtgärder som då sattes in för att motverka de höga 

sjukskrivningstalen var bland annat att Försäkringskassan omstrukturerade sitt arbetssätt. 

Man skärpte lagtolkning och regler och man började arbeta med offensiva insatser för att 

möjliggöra snabbt återkomst till arbetet. Sjukskrivningarna började då sakta men säkert 

återigen sjunka. Tydligare rekommendationer infördes för hur länge en person bör bli 

sjukskriven som nu styrdes av vilken diagnos arbetstagaren hade. År 2008 införde man också 

rehabiliteringskedjan som förtydligade ansvaret gentemot olika parter såsom arbetsgivare, 

Försäkringskassan samt arbetstagaren själv. Rehabiliteringskedjan innebar nya tidsgränser för 

hur länge man hade rätt att beviljas sjukpenning. Dessa åtgärder visade sig vara effektiva, 

men trots det så började sjukskrivningarna öka igen efter 2010 (Försäkringskassan 2014). 

 

Idag ökar antalet sjukskrivna i Sverige alltså återigen. Försäkringskassan har i sina egna 

studier sett att sjukskrivningarna under de senaste åren ökar både i antal och i längd. Den 

största ökningen i sjukskrivningar står kvinnliga arbetstagare och arbetstagare med psykiska 

diagnoser för. Försäkringskassans egna analyser visar att införandet av rehabiliteringskedjan 

har haft positiva effekter mot långvariga sjukskrivningar och man ser att den idag motverkar 

sjukskrivningarnas ökning (Försäkringskassan 2014).  
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2.2 Verktyg och stödfunktioner  

Vissa av de åtgärder eller verktyg som historiskt sett införts med syfte att motverka 

sjukskrivningar, är fortfarande aktuella idag. Dessa kommer vi nu att redogöra för då de är 

relevanta för att förstå hur man motverkar sjukskrivningar. Vi kommer också att presentera 

två olika stödfunktioner som enhetschefer har tillgång till i arbetet med att hantera 

sjukskrivningar. 

2.2.1 Rehabiliteringskedjan 

Tidigare under 1980-talet sågs sjukskrivningar till stor del som ett arbetsmiljöproblem. 

Ansvaret låg på arbetsgivaren och det var upp till hen att göra de arbetsplatsanpassningar som 

krävdes för att motverka sjukskrivningar. Idag och under det senaste decenniet har man i 

stället flyttat mer fokus mot individen. Lagstiftningen som låg till grund för den nya 

rehabiliteringskedjan tydliggjorde att ett större ansvar nu läggs på den sjukskrivne 

arbetstagaren (Försäkringskassan 2014). 

 

Den försäkrade bör ha ett större ansvar än hittills för att ta tillvara sin arbetsförmåga och ta 

initiativ till och efterfråga insatser på arbetsplatsen som kan medföra att han eller hon kan återgå 

till arbete. (Proposition 2007/08:136) 

 

I Försäkringskassans (2016b) faktablad “Bedömning av arbetsförmåga” står det om 

rehabiliteringskedjan och vilket ansvar olika aktörer har i den och dess olika intervaller. 

Rehabiliteringskedjan är tänkt att fungera som ett verktyg för att motverka sjukskrivningar, 

samt att snabbare få tillbaka arbetstagare i arbete. Rehabiliteringskedjan delas upp i fyra olika 

tidsintervaller beroende på var i sjukskrivningen den sjukskrivne befinner sig. De olika 

tidsintervallerna är uppdelade på sjukdag 1-90, 91-180, 181-365 samt tiden efter sjukdag 365 

(Försäkringskassan 2016b). 

 

Inom dessa tidsintervaller specificeras arbetsgivarens skyldigheter gentemot arbetstagaren 

och Försäkringskassan, men även arbetstagarens skyldigheter gentemot Försäkringskassan 

och arbetsgivaren. Första dagen som en arbetstagare är sjuk och frånvarande från arbetet 

räknas som en karensdag och då får hen heller ingen ersättning. Under dag 2-14 är det 

arbetsgivaren som står för sjuklönen för arbetstagaren. Om arbetstagaren är borta längre än 

sju dagar efter karensdagen så måste arbetstagaren lämna in ett läkarintyg för att få fortsatt 

rätt till sjuklön. Är arbetstagaren borta från arbetet längre än fjorton dagar så måste man 

istället ansöka om sjukpenning via Försäkringskassan. Då är det alltså inte längre 

arbetsgivaren som står för den lönemässiga ersättningen (Försäkringskassan 2016b).  

 

I rehabiliteringskedjans första intervall, sjukdag 1-90 har arbetsgivaren en skyldighet att 

undersöka möjligheten om man tillfälligt kan erbjuda arbetstagaren andra arbetsuppgifter 

eller anpassa verksamheten så att arbetstagaren kan arbeta trots sjukdom. Den sjukskrivne har 

enbart rätt till sjukpenning från Försäkringskassan om de anser att den sjukskrivne 
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arbetstagaren inte kan utföra någon form av arbete i den ordinarie verksamheten 

(Försäkringskassan 2016b). 

 

I den andra perioden, sjukdag 91-180, har den sjukskrivne arbetstagaren enbart rätt till 

sjukpenning om arbetsgivaren uppger att den sjukskrivne inte har möjlighet att utföra något 

arbete alls i den verksamhet som ligger till grund för anställningen. Försäkringskassan skall 

undersöka om arbetsgivaren kan erbjuda annat arbete som arbetstagaren klarar av att utföra 

trots sjukdom. Försäkringskassan skall också erbjuda den sjukskrivne arbetstagaren hjälp 

med att kontakta arbetsförmedlingen. Arbetstagaren har även enligt lag rätt att få tjänstledigt 

för att pröva på annat arbete (Försäkringskassan 2016b). 

 

I den tredje perioden, dag 181-365 skall Försäkringskassan undersöka om arbetstagaren har 

arbetsförmåga utanför den verksamhet som ligger till grund för anställningen. Då är det alltså 

en fråga om möjlighet till omplacering av den sjukskrivne arbetstagaren. Om den sjukskrivne 

arbetstagaren har arbetsförmåga att utföra något annat arbete så har den heller inte rätt till 

fortsatt ersättning från Försäkringskassan. Men om Försäkringskassan bedömer att det finns 

en möjlighet att arbetstagaren kommer att kunna återgå till den ordinarie arbetsplatsen inom 

sjukdag 365 så bedöms arbetsförmågan fortfarande i förhållandet till den ordinarie 

arbetsplatsen (Försäkringskassan 2016b). 

 

Den fjärde och sista perioden i rehabiliteringskedjan inträffar alltså efter dag 365. Då testas 

den sjukskrivne arbetstagarens förmåga att arbeta i förhållande till alla arbeten på 

arbetsmarknaden (Försäkringskassan 2016b). Nedan illustreras rehabiliteringskedjan 

schematiskt i figur 1.  

 

 

Figur 1. Rehabiliteringskedjan. (Ur Försäkringskassan 2016b, sid. 2) 
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2.2.2 Företagshälsovården 

Enligt Arbetsmiljölagen bör företagshälsovård vara tillgänglig när arbetsförhållanden kräver 

detta. Företagshälsovården har en betydande roll för att förebygga sjukskrivningar och är 

också en viktig stödfunktion i rehabiliteringsarbetet för att få anställda att återgå i arbete efter 

sjukskrivning (Arbetsmiljöverket 2016a). 

 

Ståhl et al. (2015) genomförde en kvalitativ studie med syfte att undersöka hur arbetsgivare 

och företagshälsovård i Sverige samarbetar med fokus på att hjälpa och stötta arbetstagare. 

Denna studie visade att 65 procent av den svenska befolkningen uppger att de har 

företagshälsovård på sin arbetsplats. Användningen av företagshälsovård är mer vanligt i 

stora organisationer än i mindre företag. Enligt författarna kan arbetsgivare bli bättre på att 

hänvisa sjukskrivna arbetstagare till företagshälsovården och bli bättre på att utnyttja deras 

tjänster. Anledningen till att man inte redan gör detta handlar enligt författarna främst om att 

arbetsgivarna är dåligt informerade om när och hur man skall gå tillväga för att utnyttja 

resurserna som finns inom företagshälsovården. Men det kan även bero på en bristande 

relation och förtroende för företagshälsovården (Ståhl et al. 2015). Arbetsgivaren har alltid 

det yttersta ansvaret för arbetstagarna och för arbetsmiljön. Men arbetet måste fördelas över 

flera led för att organisationen skall kunna uppfylla sitt uppdrag. Företagshälsovård och 

anlitade experter kan enligt Arbetsmiljöverket vara en bra stödfunktion för enhetschefer och 

arbetsgivare för att systematiskt arbeta med att hantera sjukskrivningar (Arbetsmiljöverket 

2014). 

2.2.3 HR-avdelningen 

Begreppet HR står för human resource, som på svenska ofta översätts till humankapital 

(Nationalencyklopedin 2016). Johansson (2012) menar att inom human resource-teorin väljer 

man att titta på de mänskliga delarna istället för de mekaniska bitarna inom en organisation. 

Man värderar sociala kontakter, relationer och ledarskap. Organisationer väljer själva vilken 

roll dess HR-avdelning skall ha, beroende på vilka behov som finns. Eftersom vi valt att rikta 

fokus mot en specifik kommun presenteras nu kort hur den kommunen valt att definiera HR-

avdelningens funktion. I den kommun där vår datainsamling genomfördes arbetar dem med 

att leda, utveckla och samordna kommunens personalpolitik. HR-avdelningen ansvarar för att 

ta fram riktlinjer inom personalområdet och de tecknar kollektivavtal. Deras funktion är att 

vara sakkunniga och ge stöd till verksamheter inom olika områden som arbetsrätt, avtal, 

lönebildning och villkor, hälsa och arbetsmiljö samt rekrytering. De ansvarar också för att 

utveckla och ordna med kommunens interna kompetensutveckling, ledarskapsförbättringar 

samt aktiviteter inom området hälsa
2
. Sammanfattningsvis kan man alltså se att HR-

avdelningens funktion syftar till att stödja chefer i de olika verksamhetsområden som finns 

inom kommunen och därför hävdar vi att HR-avdelningen skall betraktas som en 

organisatorisk stödfunktion.  

                                               
2
  Av konfidentialitetsskäl vill vi inte ange kommunens namn, informationen är hämtad från kommunens 

hemsida.  
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2.3 Lagar och riktlinjer för arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivare har olika lagar och förordningar att förhålla sig till gällande hantering av 

sjukskrivningar. Många av dem brukar kokas ner till ett samlat begrepp som man ofta 

benämner som “arbetsgivarens rehabiliteringsansvar”. Där ryms alltså kravet på att 

arbetsgivare måste följa rehabiliteringskedjan, men även att systematiskt arbeta för att främja 

en god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket 2016a; Arbetsmiljöverket 2016b). 

 

Rehabiliteringsansvaret med rehabiliteringskedjan som främsta verktyg för att motverka 

sjukskrivningar ligger därmed inte under någon specifik paragraf, utan grundar sig på 

bestämmelser utifrån olika lagrum. Dessa är Arbetsmiljölagen, Socialförsäkringsbalken samt 

en indirekt tolkning som är gjord utifrån “Reglerna om saklig grund för uppsägning” i lagen 

om anställningsskydd, men även från arbetsdomstolens praxis (SKL 2014). 

 

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar dels att kunna anpassa arbetsmiljön för 

att förebygga skador eller arbetssjukdomar, dels att hjälpa arbetstagaren med rehabilitering 

om en skada uppstått för att kunna återgå till arbete. Samma lag säger också att arbetsgivaren 

skall se till att det finns en lämplig organisation för arbetsanpassning och rehabilitering på 

arbetsplatsen. Det framgår även enligt arbetsmiljölagen att arbetsgivaren skall arbeta med 

detta på ett systematiskt sätt (Arbetsmiljöverket 2016a). 

2.3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

År 2001 kom Arbetsmiljöverket med en ny föreskrift gällande det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) även kallat för SAM. SAM regleras nu i arbetsmiljölagen 

och syftar till arbetsgivarens ansvar att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på 

ett sätt så att man förebygger ohälsa eller olyckor i arbetet. Detta skall i sin tur också öka 

chanserna till en tillfredsställande arbetsmiljö. Det framgår tydligt att arbetsgivaren står för 

ansvaret för arbetsmiljön och ansvarar för att arbetet med detta bedrivs på ett systematiskt sätt 

(Prevent 2016). Om arbetsgivaren
3
 har fler än nio anställda finns ett krav på årlig uppföljning 

av arbetsmiljöpolicy, rutiner och uppgiftsfördelning. Detta skall också dokumenteras 

skriftligt så att möjligheten till en grundläggande årlig uppföljning finns. Grundtanken med 

SAM är att arbetet skall genomföras som en naturlig del av verksamhetens dagliga arbete. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att arbetstagare och arbetsgivare hjälps åt att 

identifiera risker inom verksamheten. Man tittar bland annat på arbetsskadeanmälningar och 

tillbud
4
 som inkommit under året. För att motverka och undanröja identifierade risker, skall 

man systematiskt genomföra riskbedömningar. Framkommer risker inom verksamheten skall 

arbetsgivaren, helst i samråd med sina arbetstagare, upprätta handlingsplaner med förslag på 

åtgärder. Dessa åtgärder skall sedan följas upp med syfte att på ett systematiskt sätt förbättra 

arbetsmiljön (AFS 2001:1).  

  
                                               
3
 I detta fall räknas kommunen som övergripande arbetsgivare. 

4
 En anmälan om en händelse där det skulle kunna ha skett en olycka men situationen ändå slutat väl. 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnet. Vi har valt att rikta in oss på 

orsaker och åtgärder till sjukskrivningar. Den tidigare forskningen syftar till att belysa fler 

perspektiv än bara arbetsgivarens, såsom andra professioner, arbetstagaren själv. 

 3.1 Faktorer som påverkar sjukskrivningar 

Beemsterboer et al. (2009) gjorde en litteraturöversikt för åren 1984-2004 med syfte att 

identifiera relevanta faktorer som påverkar sjukfrånvaron. Forskarna kom fram till att det 

finns flera faktorer som orsakar sjukskrivningar, bland annat psykosociala faktorer såsom 

enskilda personliga egenskaper och inre motivation hos arbetstagaren. Förhållandet mellan 

hälsa och arbetsförhållanden och arbetsrelationer spelar också stor roll för sjukfrånvaron. 

Enligt författarna är det personliga välbefinnandet och miljön på arbetsplatsen viktiga 

faktorer för att motverka sjukskrivningar. Bortsett från de psykosociala faktorerna kan man 

enligt Beemsterboer et al. (2009) se att det finns tydliga samband mellan hög sjukfrånvaro 

och låg utbildningsnivå. Arbetsrelaterade faktorer som kan orsaka sjukskrivning kan till 

exempel innefatta arbetsvillkor, arbetets innehåll, arbetsrelationer eller andra omständigheter 

i arbetet. Längden på sjukskrivningen påverkas också av vilket sätt arbetsgivaren bemöter 

och hanterar sina sjukskrivna arbetstagare samt vilka anpassningar som är möjliga att göra i 

verksamheten. Den enskildes motivation att återgå till arbetet är också en faktor som är av 

betydelse för sjukfrånvarons varaktighet (Beemsterboer et al. 2009). 

3.2 Aktörers olika syn på arbetsförmåga 

En artikel av Seing et al. (2012) studerar olika parters syn på arbetsförmåga. Studien lyfter 

fram att det ibland upplevs som oklart vad begreppet arbetsförmåga innebär. Bedömningarna 

av arbetsförmåga hos sjukskrivna arbetstagare kan skilja sig åt bland olika berörda 

professionella aktörer såsom arbetsgivare, läkare, psykologer, Försäkringskassan, men även 

bland arbetstagarna. Författarna förklarar att detta delvis kan bero på brist på teoretisk 

forskning i förhållande till regler och praxis. Syftet med studien var att analysera de olika 

aktörernas perspektiv på arbetsförmåga. Beroende på om man frågar en arbetsgivare, läkare, 

eller annan aktör inom hälso- och sjukvård kan begreppet arbetsförmåga ha olika innebörd. 

Det finns enligt författarna inte heller något tydligt mätinstrument för att mäta arbetsförmåga 

(Seing et al. 2012). 

 

Seing et al. (2012) förklarar att man kan bedöma arbetsförmågan utifrån flera olika 

perspektiv. Ur ett medicinskt perspektiv bedöms arbetsförmågan i förhållande till 

funktionsförmågan. Utifrån den medicinska modellen anses arbetsförmågan vara en enskild 

förmåga där en person är oförmögen att utföra vissa aktiviteter på grund av ett medicinskt 

tillstånd. Under de senaste decennierna har dock den medicinska modellen blivit ifrågasatt 

och nya, mer omfattande perspektiv på arbetsförmåga har utvecklats (Seing et al. 2012). 

Samma författare menar också att arbetsgivare ofta är mer benägna att diskutera 
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arbetsförmågan utifrån ett arbetsplatsperspektiv, där man tar hänsyn till arbetsplatsens krav 

på arbetstagaren. Arbetsgivare är enligt författarna ofta mer benägna att identifiera vilka 

hinder som finns för att den sjukskrivne skall kunna återgå i arbete, istället för möjligheterna. 

Många arbetsgivare betonar också produktionsperspektivet och ekonomiska mål för deras 

verksamhet som hinder för att kunna ta emot arbetstagare med nedsatt funktionsförmåga. 

Möjligheten att arbetsanpassa verksamheten och hitta alternativa arbetsuppgifter för den 

sjukskrivne upplevs som svårt bland arbetsgivarna. Främst i mindre verksamheter då 

arbetsplatsjusteringar begränsas till stor del av ekonomiska skäl. Resultatet av denna studie 

visar alltså på svårigheter för alla inblandade aktörer att tillsammans ha en helhetssyn på 

individen och dela ett gemensamt socialt ansvar för arbetstagarna (Seing et al. 2012). 

3.3 Sjukförsäkringspolitik och aktiveringsåtgärder 

En annan artikel av Seing et al. (2014) undersöker den svenska aktiveringspolitiken med 

fokus på tidig återgång i arbete vid sjukskrivning. Författarna lyfter att Sverige har en 

sjukförsäkringspolitik som säger att man skall aktivera sjukskrivna arbetstagare på 

arbetsmarknaden i så stor utsträckning som möjligt. Forskarna tror att genom tidig kontakt 

med arbetsplatsen efter en sjukskrivning minskar risken för långvarig frånvaro från arbetet. 

De tror även att arbete i sig har en terapeutisk funktion och är bra för både hälsa och 

välbefinnande. Trots denna vetskap om fördelar med en tidig återgång i arbete är det en stor 

utmaning i praktiken. När man mätt effekten av tidig återgång i arbete, har man mest tittat på 

den ekonomiska aspekten och statusen på arbetet. Man har enligt författarna, inte tagit hänsyn 

till långsiktiga effekter såsom hållbarhetsfaktorer och hur arbetstagare och arbetsgivare 

upplever tidig återgång i arbete i längden (Seing et al. 2014). 

 

Undersökningen visar att det finns höga krav i arbetslivet både på arbetsgivare och på 

arbetstagare. Ur ett chefsperspektiv blir det allt svårare att anpassa arbetsplatsen eller 

arbetsuppgifterna för att möta den sjukskrivnes behov. På grund av de krav på effektivitet och 

produktivitet som finns inom de flesta verksamheter kan inte cheferna uppfinna 

arbetsuppgifter som inte redan finns. Detta medför ett begränsat utrymme för sjukskrivna 

arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Man kan speciellt se att inom lågavlönade arbeten 

anser arbetsgivare att det är extra viktigt att den sjukskrivne återfår full arbetsförmåga innan 

återgång i arbete (Seing et al. 2014). 

 

Seing et al. (2014) menar att det höga antalet sjukskrivna idag beskrivs som en konsekvens av 

högre krav på individen då arbetsnormer har förändrats. Förutom att man skall ha en relevant 

utbildning och arbetslivserfarenhet skall man även ha vissa sociala färdigheter för att ses som 

anställningsbar. Dessa färdigheter kännetecknas ofta av att man skall vara flexibel, 

ansvarstagande, samarbetsvillig och lojal mot arbetsgivaren. Dessa krav gör att fler blir 

sjukskrivna idag av psykosociala skäl då det kan vara svårt att leva upp till dessa krav och 

sociala färdigheter. Seings et al. (2014) studie visar också på att det idag är vanligt att 

arbetstagare själva är tvungna att vara aktiva och ta ansvar för sin egen återgång i arbete.  
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3.3.1 Aktiveringsåtgärder i praktiken  

Forskning av Higgins et al. (2015) syftar till att undersöka samspelet mellan organisatoriska 

och individuella faktorer som påverkar hanteringen av långtidssjukskrivningar inom den 

offentliga sektorn. Deras forskning visar att enhetschefer ofta upplever sig ha ett dubbelt 

ansvar, då de både skall stödja den sjukskrivne samtidigt som de också skall företräda 

organisationen. De tvingas alltså både kontrollera och stötta sina anställda. Men även att hitta 

balansen mellan det ekonomiska ansvaret för verksamheten och vad som är det bästa för den 

enskilde arbetstagaren som är sjukskriven (Higgins et al. 2015). 

 

Enligt författarna så kan det, även om enhetschefer har verktyg för att hantera sjukskrivningar 

ändå finnas flera orsaker till att en gynnsam effekt uteblir. Det kan bland annat bero på 

bristande prioriteringar från högsta ledningen. Eller att man inom mindre organisationer har 

mer begränsade möjligheter till alternativa arbetsuppgifter för den sjukskrivne men det kan 

också finnas andra, ekonomiska begränsningar. Författarna menar att det är av stor vikt att 

enhetscheferna tillsammans med den sjukskrivne arbetstagaren utvecklar en plan för att 

hjälpa hen att återgå i arbete. Det är då viktigt att enhetschefer får vägledning från högsta 

ledningen. Detta för att öka deras känsla av ansvar samt minska deras osäkerhet kring 

hanteringen av den sjukskrivna arbetstagaren (Higgins et al. 2015). 

 

Studien visar också att tidigt ingripande i form av regelbunden kontakt med den sjukskrivne 

arbetstagaren gynnar möjligheten att snabbt återgå till arbetet. Regelbunden kontakt i form av 

exempelvis telefonsamtal eller möten skall minska den sjukskrivnes känsla av isolering från 

arbetsplatsen. Om arbetsgivaren visar sitt stöd och bekräftar arbetstagarens betydelse för 

arbetsplatsen kan detta stärka motivationen och självförtroendet hos arbetstagaren för att vilja 

komma tillbaka till arbetet. Regelbunden kontakt med den sjukskrivne ger också en möjlighet 

att identifiera eventuella hinder för en snabb återgång till arbetet (Higgins et al. 2015). Detta 

resultat bekräftas också av Beemsterboer et al. (2009) som menar att arbetsgivarens hantering 

och bemötande spelar stor roll för arbetstagarens motivation och vilja att gå tillbaka till 

arbetet. 

3.3.2 Arbetsgivarens syn på aktiveringsåtgärder  

En annan artikel hämtad ur Seings doktorsavhandling (Seing et al. 2015) syftar till att 

analysera arbetsgivarens roll med fokus på tidig återgång i arbete vid sjukskrivning. Flera 

arbetsgivare menar att Försäkringskassan borde ha bättre kunskaper om de rådande 

förhållandena på arbetsplatsen och acceptera att justeringar inte alltid är möjliga att 

genomföra. För att undvika rättsliga påtryckningar av anpassningar på arbetsplatsen som är i 

linje med arbetstagarens behov, hänvisar arbetsgivarna till verksamhetens förutsättningar och 

dess behov av fullt fungerande arbetstagare. Därför ser ofta arbetsgivare arbetsförmågan hos 

arbetstagaren som en enskild fråga och att det är individens fysiska och psykiska funktioner 

som utgör det största hindret för återgång i arbete, inte eventuella brister i arbetsmiljön. Detta 

mönster förekommer främst inom lågavlönade yrken (Seing et al. 2015). 
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Författarna berättar att arbetsgivare ofta betonar vikten av effektivitet på arbetsplatsen, där en 

stor prioritet inom verksamheten är att hålla budget. Den ekonomiska aspekten är ofta den 

som styr i frågor gällande anpassningar på arbetsplatsen. Även om arbetsgivaren har ett 

lagstadgat uppdrag att anpassa verksamheten efter den sjukskrivnes förmåga är det inte alltid 

ekonomiskt försvarbart att justera arbetet i den omfattning som kanske krävs. Det måste 

finnas ett behov samt vara ett arbete som arbetsgivaren är villig att betala ut lön för. Seing et 

al. (2015) menar att det inte finns tillräckliga kontroller och uppföljningar för att se om 

arbetsgivarna uppfyller sina skyldigheter att engagera sig i att få sjukskrivna att återgå i 

arbete. Arbetsgivare beskriver sig själva som “mitten” och att de har krav på sig både 

uppifrån (politiker och förvaltning) men även nedifrån (personal) och att dessa krav ibland 

kolliderar (Seing et al. 2015).  

 

Sammanfattningsvis lyfter Seings avhandling (2014) fram att det finns olika syn på 

arbetsförmåga hos sjukskrivna arbetstagare beroende på aktör. Seing menar också att även 

om arbetsgivare är medvetna om betydelsen av att snabbt få tillbaka sjukskrivna arbetstagare 

i arbete, är detta svårt att genomföra ur ett verksamhetsperspektiv eftersom verksamheten ofta 

ställer höga krav på den enskilde arbetstagarens arbetsförmåga. Författaren menar också att 

det finns en begränsad kunskap om hur arbetsgivare och kommunen som organisation i 

praktiken systematiskt arbetar med sjukskrivningar. Det finns alltså lagstiftning som 

arbetsgivare är skyldiga att förhålla sig till men frågan är hur väl den fungerar i praktiken 

(Seing 2014). 
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4. Teoretisk referensram 

För att bättre förstå hur enhetscheferna hanterar sjukskrivningar kommer vi att ta hjälp av 

begreppen handlingsutrymme, handlingsfrihet och klämsits då vi anser att dessa begrepp är 

applicerbara på vår forskning.  

4.1 Handlingsutrymme och handlingsfrihet 

Att vara enhetschef innebär att vara representant för en organisation och/eller verksamhet. 

Enhetschefen har fått sin roll utifrån ett uppdrag som organisationen delegerat. Utifrån detta 

uppdrag formar enhetschefen sin roll i förhållande till sin personal. Det är organisationen som 

bestämmer hur stort utrymme den enskilde enhetschefen har. Enhetschefen har stor frihet i 

sitt arbete, samtidigt som arbetet styrs av olika lagar, regler, förordningar och 

överenskommelser (Svensson et al. 2008). 

 

Med handlingsutrymme menas det utrymme enhetschefen har att röra sig på mellan 

organisation, lagar, riktlinjer etc. Hur man väljer att använda sitt handlingsutrymme styrs 

också av enhetschefens personliga egenskaper, värderingar och intresse. Det är därför upp till 

den enskilde enhetschefen hur man väljer att använda sitt handlingsutrymme men det kan 

därmed skilja sig i hur stort handlingsutrymme man upplever sig ha. Personer med olika 

erfarenheter och traditioner använder sitt handlingsutrymme på olika sätt (Svensson et al. 

2008).  

 

Karlsson (2006) gör skillnad på begreppen handlingsutrymme och handlingsfrihet. Med 

handlingsutrymme avses det som definierar arbetsgivaren ansvar. Författaren ger exempel på 

detta så som organisatoriska krav/villkor samt regler, lagar, förordningar etc. Handlingsfrihet 

däremot syftar, enligt Karlsson, till det utrymme arbetsgivaren kan fatta självständiga beslut 

inom. Handlingsutrymmet är därför kopplat till möjligheten att utforma ett beslut och 

handlingsfriheten handlar om möjligheten att välja hur man skall genomföra beslutet. I den 

kommunala äldreomsorgen kan enhetschefer skaffa sig handlingsfrihet genom att exempelvis 

tolka beslut så att de bättre stämmer överens med deras egna värderingar och verksamhetens 

behov. 

 

Att ”handla” innebär att göra en handling, som till exempel att ta en kontakt, fatta ett beslut, 

följa en manual eller ringa ett telefonsamtal. Handlingar utförs antingen genom att aktivt 

ingripa eller underlåtenhet att ingripa. Ibland kan en handling i sig vara målet, det faktum att 

faktiskt göra något eller vidta en åtgärd över huvud taget (Svensson et al. 2008). 

 

Som enhetschef har man möjlighet att antingen nöja sig med att acceptera det utrymme som 

getts av organisationen eller arbeta för att vidga det. Detta genom att till exempel driva frågor 

uppåt och försöka påverka politiker och andra personer med makt (Svensson et al. 2008). 

Wolmesjö (2008) menar att handlingsutrymmet ofta upplevs större bland enhetschefer i 

mindre kommuner och mer begränsat i större kommuner. 
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Beroende på om man relaterar sina handlingar till ett medmänskligt perspektiv eller ett 

organisatoriskt perspektiv kan handlingen få olika värde. Ett dilemma som enhetschefer kan 

tänkas ställas inför är att behöva kompromissa mellan vad som är bäst för den sjukskrivne 

arbetstagaren kontra verksamhetens ekonomiska möjligheter till att erbjuda resurser som den 

sjukskrivne arbetstagaren skulle må bra av. Att ha ett handlingsutrymme innebär således inte 

bara möjligheten att välja, utan även kompetensen att bedöma vad som är rimligt och 

reflektera över vilka konsekvenser det kan få (Svensson et al. 2008). 

4.2 Klämsits 

Wolmesjö (2005) menar att enhetschefernas roll inom äldreomsorgen är omfattande då de 

skall följa riktlinjer, ha visioner för verksamheten, sätta upp delmål, arbeta för arbetstagarnas 

utveckling och dessutom kunna agera och handla effektivt i olika situationer. De skall även 

vara tydliga när de delegerar ansvar och befogenheter men de skall också skapa förtroende 

bland arbetstagare, medborgare och politiker. 

 

Enligt Wolmesjö (2005) brukar situationen “att sitta i klämsitsen” visualiseras som en 

hamburgare, så kallat hamburgersyndromet. Enhetschefen är köttet i mitten och dressingen 

och brödet ovanpå representerar överordnade chefer och politiker. Salladen och brödet 

nedanför representerar arbetstagare och vårdtagare/anhöriga. Enhetschefer har en roll som 

innebär att vara budbärare för samtliga parter men de måste också kunna röra sig emellan 

dessa olika led. Här gäller det att kunna tala olika språk beroende på om man skall förmedla 

information till chefer och politiker eller till arbetstagare, vårdtagare och anhöriga. En 

utmaning kan då bli vem enhetscheferna skall vara mest lojal mot. Det som ledningen eller 

politikerna uppfattar som det bästa alternativet i en viss fråga behöver inte alltid vara det 

samma som enhetschefen upplever vara det bästa för verksamheten. På samma sätt så kan det 

som tycks vara mest gynnsamt för vårdtagare och deras anhöriga, inte alltid vara det som är 

bäst för personalen. Trots att enhetschefer ständigt tvingas parera mellan dessa svårigheter är 

deras huvudsakliga uppgift att se till att verksamheten fungerar på bästa möjliga sätt 

(Wolmesjö 2008).  

 

Begreppet klämsits kan alltså förklaras utifrån de krav och förväntningar enhetscheferna har 

på sig från olika parter. Olika dilemman som enhetscheferna ställs inför handlar både om att 

de skall uppfylla krav från politiker och överordnade chefer samt hålla budgeten i balans. 

Men de skall även uppfylla de krav och förväntningar som kommer från arbetstagare, 

vårdtagare och deras anhöriga. Dessa krav kan handla om bättre arbetsvillkor, ökad 

delaktighet och självbestämmande. Alla dessa krav och förväntningar från olika håll kan ofta 

upplevas som motstridiga och svårt att hitta en balans mellan (Wolmesjö 2005). 

 

För enhetscheferna innebär denna klämsitsposition att de både är någons chef och att de 

samtidigt har en egen överordnad chef. Wolmesjö (2005) menar att det tycks som om 

ledningen tenderar att bortse från att enhetscheferna också är anställda. Enhetscheferna skall 
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agera som ett stöd och en slags mentor för sina arbetstagare, men enhetschefernas eget behov 

av stöd och vägledning i sin arbetsposition är något som efterfrågas. 

 

Thylefors (2007) hävdar att enhetschefer har mycket olika krav och förväntningar på sin roll 

vilket kan göra det svårt för dem att prioritera sitt arbete. Författaren menar att detta 

”rollproblem” innebär att enhetschefer har för mycket att göra samtidigt som de utsätts för 

motstridiga förväntningar. Samma författare menar att det är ofrånkomligt att enhetscheferna 

tvingas ta emot motstridiga förväntningar från olika håll. Att enhetscheferna inte hinner 

utföra sina arbetsuppgifter på grund av tidsbrist är ett återkommande problem inom 

omsorgssektorn. Detta gör att enhetscheferna tvingas prioritera sitt arbete och det är då inte 

ovanligt att obehagliga och mer besvärliga arbetsuppgifter läggs åt sidan (Thylefors 2007). 

En fortsättning på detta problem, menar Thylefors, är den oklarhet som finns kring 

enhetschefens roll. Det finns uppdragsbeskrivningar som beskriver de viktigaste 

förväntningarna på vad som skall göras, men hur får enhetscheferna själva frihet att tolka. 

Detta kan göra det ännu svårare att hantera motsägelsefulla krav. 
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5. Metod och material 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. Vi kommer att redogöra 

för studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, litteratursökning, urval, insamling av data, 

etiska överväganden samt val av analysmetod. Till sist kommer vi att redogöra för studiens 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

5.1 Val av metod  

Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg hanterar 

sjukskrivningar bland omsorgspersonal. När man söker djupare förståelse för hur ett specifikt 

fenomen ter sig eller fungerar, lämpar sig kvalitativa studier bäst (Jacobsen 2012).  

 

Enligt Alvesson & Sköldberg (2013) kan kritisk teori likställas med “kritisk hermeneutik”. 

Skillnaden mellan kritisk teori och hermeneutik är att inom hermeneutiken utgår man från en 

acceptans av den innebörd som förmedlas medan kritisk teori lägger mer vikt vid kritisk 

värdering och granskande av ett fenomen. För att utläsa helheten i det som våra 

intervjupersoner berättar, krävs det att vi tolkar intervjupersonernas återberättade upplevelser. 

Kritisk teori har sin grund i tolkning kombinerat med ett kritiskt och ifrågasättande 

förhållningssätt (Alvesson & Sköldberg 2008). Idén med studien var att tolka den kvalitativa 

data som insamlats med hjälp av intervjuer utifrån ett kritiskt och ifrågasättande 

förhållningssätt. Detta för att problematisera och reflektera kritiskt kring vår förståelse. 

 

Enligt den kritiska teorin är vissa sociala förhållanden historiskt och socialt skapade. Den 

kritiska teorin menar att dessa socialt skapade förhållanden är inpräglade hos oss människor 

och ”låser fast” verkligheten. Världen runt om kring oss tolkas ständigt utifrån våra redan 

förutfattade meningar. Tolkning är en nödvändighet och utgör en viktig del i processen att 

förstå sin empiri men man måste vara varsam, medveten och reflexiv i sin tolkning innan man 

uttalar sig om verkligheten som sådan. Att reflektera över varför man gör vissa tolkningar 

kan definieras som ”tolkning av tolkning” vilket innebär att ha ett kritiskt förhållningssätt till 

sina egna tolkningar och konstruktioner av det framkomna materialet. Det är genom denna 

systematiska reflektion på olika nivåer som tolkandet kan uppnå en kvalitet och som i sin tur 

gör att resultatet kan få ett värde (Alvesson & Sköldberg 2008). 

 

Kritisk teori kan alltså, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), väcka en medvetenhet om hur 

sociala och kulturella antaganden tas för givna och icke ifrågasätts. Teorin syftar till att 

identifiera dessa socialt skapade förhållanden och göra dessa till föremål för förändring. 

Kritisk teori kan därmed vara en hjälp för forskaren för att öva upp och utveckla sin förmåga 

till kritisk reflektion av dessa. Det gäller att forskaren hela tiden reflekterar över sin 

forskningsprocess och sitt forskningsresultat. Att problematisera det naturliga och självklara, 

ger en ny innebörd och förståelse av ett fenomen (Alvesson & Sköldberg 2008). Det är på så 

sätt vi motiverar vårt val av kritisk teori som vetenskapsteoretisk inspirationskälla.  
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5.2 Litteratursökning  

Vi har använt oss av sex stycken vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling. Tre av 

dessa vetenskapliga artiklar ingår i doktorsavhandlingen. Samtliga artiklar söktes fram via 

den elektroniska databasen One-Search. Sökord som användes var bland annat Employer*, 

Sweden*, Sick-Listed*, Sick-leave*, Rehabilitation*, Management*, Long-Term Sickness 

Absence*, “First-line manager” och Manager*.  

5.3 Urval 

Studiens insamlade datamaterial består av fem stycken intervjuer med yrkesverksamma 

enhetschefer. Dessa genomfördes under hösten/vintern 2016. Vi har avgränsat oss till att 

undersöka en mellanstor kommun i västra Sverige. Val av kommun gjordes med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval då en av författarna sedan tidigare hade kontakter till enhetschefer som 

arbetar inom den kommunala äldreomsorgen. Enligt Jacobsen (2012) innebär ett 

bekvämlighetsurval att man vänder sig till intervjupersoner som är lättillgängliga.  

 

Vid urval av intervjupersoner användes ett strategiskt urval genom att kontakta enhetschefer 

vi trodde skulle ha kunskaper inom området. Ett strategiskt urval innebär enligt Jacobsen 

(2012) att man väljer ut intervjupersoner som man tror kan bidra med ny fördjupad kunskap 

om ämnet, detta för att öka sannolikheten att syftet med studien uppnås. Det finns vissa 

svårigheter när det kommer till att göra ett strategiskt urval, då det krävs att man har en insyn 

i hur mycket kunskap intervjupersonerna kan antas ha om ämnet som är tänkt att studeras 

(Jacobsen 2012). Tack vare vår kännedom om intervjupersonerna kunde vi välja ut personer 

baserad på hur mycket kunskap vi trodde att de hade. 

 

Mail skickades ut till sju enhetschefer som arbetar inom äldreomsorgen i den kommun vi valt 

att studera. I mailet presenterades studiens syfte och enhetscheferna blev tillfrågade om de 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Vi fick svar från fem av dessa och bokade in 

intervjuer.  

5.4 Insamling av data  

Halvstrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod då vi menar att det lämpar sig 

för vårt syfte. Hjerm et al. (2014) förklarar att halvstrukturerade intervjuer innebär att man i 

grunden ställer samma öppna frågor till samtliga intervjupersoner. Intervjupersonerna har då 

möjlighet att svara fritt och att själva tolka frågan. Man har också som intervjuare en större 

möjlighet att styra intervjun så att syftet uppfylls då man har möjlighet att ställa följdfrågor 

samt att man kan uppmuntra intervjupersonen till att utveckla svaren om man märker att hen 

har något extra intressant att dela med sig av.  

  

En av intervjuerna genomfördes som en pilotintervju för att testa vår intervjuguide. Vi 

upplevde att intervjuguiden fungerade och valde därför att använda oss av den i det senare 
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skedet när de resterande fyra intervjuerna genomfördes. Inför pilotintervjun utvecklade vi en 

kvalitativ halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). Guiden utgick från tre olika teman och 

dessa var: “Enhetschefernas uppfattning om sjukskrivningar och dess påverkan”, “Synen på 

enhetschefernas eget ansvar kring hanteringen av sjukskrivningar” samt “Hur enhetscheferna 

upplever eventuella organisatoriska stödfunktioner och verktyg”. Varje tema berördes av tre-

fyra öppna frågor samt eventuella följdfrågor. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på enhetschefernas egna kontor. Vi genomförde 

intervjuerna tillsammans och vid intervjutillfällena inledde författaren som har en relation till 

intervjupersonerna med att genomgående presentera syftet med studien samt gå igenom de 

forskningsetiska principerna. När man gör en kvalitativ studie är det enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) viktigt att i förväg resonera och problematisera kring sin datainsamling. 

Ett etiskt dilemma var att den ena författaren hade personliga erfarenheter av att arbeta som 

enhetschef under VFU:n och det fanns en risk för förutfattade meningar kring ämnet. Vi hade 

på förhand valt att strukturera intervjuerna så att den författare som inte hade egen erfarenhet 

av ämnet vidare ansvarade för att ställa frågor. Detta för att minska risken för att påverka 

intervjupersonerna med den egna förförståelsen. Denna strategi presenterades också för 

intervjupersonerna så att de skulle känna sig införstådda med intervjuns upplägg. Efter 

muntligt godkännande från enhetscheferna spelade vi in samtliga intervjuer med hjälp av en 

röstinspelare. Intervjuer pågick i ca 45 minuter - 1 timme.  

5.5 Etiska överväganden 

Vi har i uppsatsen tagit hänsyn till de grundläggande forskningsetiska principerna: 

Individskyddskravet, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet och samtyckeskravet blev informanterna 

informerade om vårt syfte med undersökningen. Men även att deltagandet är frivilligt och att 

de hade rätt att avbryta sin medverkan om så önskade. De blev också tillfrågade om det var 

okej att vi spelade in intervjuerna med hjälp av en röstinspelare. Vi följde också 

konfidentialitetskravet genom att informanterna informerades om att vi i största möjliga mån 

kommer att avpersonifiera deras uppgifter för att skydda dess ursprung och att vi kommer 

hantera all insamling av data på ett säkert sätt. Detta har vi gjort genom att bland annat 

avidentifiera intervjupersonerna i presentationen av resultatet då vi inte nämner 

intervjupersonerna vid deras namn utan istället använder oss av IP (intervjuperson) 1-5. De 

informerades slutligen om att det så kallade nyttjandekravet, alltså att alla uppgifter de lämnar 

till oss enbart kommer att användas till uppsatsen och inget annat. (Codex 2012).  

5.6 Analysmetod 

Vi har använt oss av kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. Kvalitativ innehållsanalys 

fokuserar på tolkning av texter. Metoden innebär en förutsättningslös analys av texter som 

exempelvis kan vara baserade på människors berättelser om sina erfarenheter. Denna typ av 

analys är passande för kvalitativa intervjuer då de ofta är stora nog att anses som en helhet, 
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men även små nog för att finna meningsbärande enheter och ha dem i minnet under analysens 

gång (Graneheim Hällgren & Lundman 2012) 

 

Kvalitativ innehållsanalys går ut på att skapa kategorier som ska kunna ge en beskrivning av 

innehållet (Graneheim Hällgren & Lundman 2012). En av fördelarna med kvalitativ 

innehållsanalys är den rörlighet som finns mellan tolkning av data och kodning. Allt eftersom 

materialet kodas, analyseras det successivt av forskarna vilket kan innebära nya infallsvinklar 

och tolkningar under processens gång. Risken att överväldigas av allt material minskar då 

både kodning och analys sker kontinuerligt (Bryman 2011). 

 

Centrala begrepp inom kvalitativ innehållsanalys är enligt Graneheim Hällgren och Lundman 

(2004) meningsbärande enheter, meningskondensering, kodning och kategorisering. 

Meningsbärande enheter är de ord, meningar, eller stycken som är relaterade till varandra 

genom dess innebörd och innehåller relevant information till studiens syfte och 

frågeställningar. Meningskondensering går ut på att korta ner de meningsbärande enheterna 

utan att viktig information går förlorad. Kodning är när man sedan namnger kondenserad 

meningsenhet. Kategorisering är när man slutligen placerar koder med liknande innehåll 

under en gemensam kategori. I detta steg kan det enligt författarna även vara rimligt att skapa 

underrubriker om det finns en hierarkisk relation mellan kategorierna (Graneheim Hällgren & 

Lundman 2004, 2012). 

 

Enligt Graneheim Hällgren och Lundman (2012) kan innehållsanalys även göras på två olika 

tolkningsnivåer, latent och manifest. Den latenta nivån handlar om det underförstådda i texten 

som inte sägs rakt ut. Manifest nivå innebär det synliga, uppenbara och skrivna ord i texten. 

Vi har använt oss av både latent och manifest tolkningsnivå, då vi i vårt resultat redogör för 

vad intervjupersonerna berättar under intervjuerna (manifest nivå). I analysen framförs våra 

egna tolkningar av underliggande budskap som utläst från/ur intervjuerna (latent nivå).  

5.6.1 Tillvägagångssätt  

Tillvägagångssättet i analysen är inspirerad av Graneheim Hällgren och Lundmans 

beskrivning av innehållsanalys (2004). Vi har transkriberat allt röstmaterial tillsammans och 

det transkriberade materialet benämner vi som data. När man transkriberar ett flertal 

intervjuer får man ofta en stor mängd data. Första steget i analysen var därför att läsa igenom 

data noggrant ett flertal gånger.  

 

Under andra genomläsningen plockade vi ut stycken som vi ansåg var relevanta för 

uppsatsens syfte och frågeställningar, så kallade meningsbärande enheter. Dessa stycken 

kortades sedan ner, så kallat meningskondensering. Data hanterades på ett varsamt och 

medvetet sätt för att minimera risken för att relevant information inte skulle gå förlorad. 

Utifrån meningskondensering framkom olika koder som kunde representera budskapet utifrån 

data. Koderna skapades för att lättare få en överblick över meningar och stycken som hade 

liknande innehåll. Exempel på koder som uppkom var “ekonomiskt och kvalitetsmässigt” 

ansvar samt “arbetsgivaransvar” och “rehabiliteringsansvar.” Enligt Graneheim Hällgren och 
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Lundman skapas kategorier utifrån att man slår ihop koder som länkar ihop budskapet i 

texten (2012). Som exempel skapades kategorin “arbetsgivarens ansvar” utifrån ovanstående 

nämnda kodningsexempel. 

 

Kategorierna omarbetades under processens gång och presenteras i vår rubriksättning i 

resultatdelen. Koderna visade sig senare utgöra en naturlig del av underrubrikerna som också 

presenteras i resultatet. Kategorierna och koderna omarbetades till rubrikerna: “Uppfattningar 

om orsaker till sjukskrivningar”, “Arbetsgivarens ansvar” med underrubriker som 

”Arbetsmiljöansvar”, “Rehabiliteringsansvar”, “Ekonomiskt verksamhetsansvar” samt 

“Kvalitetsmässigt ansvar”. “Hantering av sjukskrivningar” med underrubrik “Hinder för att 

hantera sjukskrivningar”. “Organisatoriska verktyg och stödfunktioner” med underrubrikerna 

“Företagshälsovård”, “Personalpolitik och HR-avdelningen”, “Dokument och datasystem 

som verktyg” och “Sig själva som verktyg”.   

5.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Vid genomförande av kvalitativa studier är det av betydelse att reflektera över begrepp som 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att studien skall vara så pålitlig som möjligt 

(Kvale & Brinkmann 2014).  

5.7.1 Trovärdighet  

Trovärdigheten i en studie handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om dess giltighet, 

riktighet och sanningshalt. Ett vanligt sätt att mäta trovärdigheten är om metoden undersöker 

vad den påstås undersöka. Vi har använt oss av kvalitativ metod i undersökningen och vi 

anser att det är den mest relevanta metoden för att uppnå studiens syfte. Trovärdigheten i en 

studie påverkas även av översättningen från muntligt till skriftligt språk (Kvale & Brinkmann 

2014). För att undvika missuppfattningar och feltolkningar av intervjupersonernas svar har vi 

transkriberat intervjuerna ordagrant och sedan i resultatdelen presenterat citat för att illustrera 

för läsaren vad intervjupersonerna menar. 

5.7.2 Tillförlitlighet  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att tillförlitligheten i en studie främst diskuteras kring 

själva genomförandet av intervjuerna. Till exempel granskar man resultatet genom att 

ifrågasätta om man har ställt ledande frågor eller om det finns en risk för att man oavsiktligt 

påverkat intervjupersonernas svar. Med en öppen medvetenhet om den ena författarens 

förförståelse valde vi att strukturera intervjuerna så att den andra författaren ställde frågorna. 

Detta för att minska risken för att studiens resultat skulle färgas av den ena författarens 

tidigare erfarenheter. Tillförlitligheten handlar också om genomförandet av transkribering 

och analys av resultat. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en studie mer tillförlitlig om 

samma intervju transkriberas och analyseras av mer än en person. Vi har transkriberat, 

analyserat och kodat materialet tillsammans. Detta minskar risken för att studien påverkas av 

en persons subjektivitet och entydiga tolkningar. Kvalitativ innehållsanalys som analysmetod 
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har enligt Bryman (2011) kritiserats då risken är att kontexten kan förlora sin mening när 

stycken plockas ut från originaltexten och från dess ursprungliga sammanhang. Därför har vi 

varit extra noga med att texten skall behålla sin ursprungliga innebörd.  

5.7.3 Överförbarhet  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att om en studie bedöms vara rimlig återstår frågan om 

kunskapen kan överföras även till andra grupper och situationer, eller om den främst är av 

lokalt intresse. Enligt författarna har människan en förmåga av att utifrån våra upplevelser av 

en situation, förvänta oss att samma sak kommer inträffa i andra liknande situationer. Denna 

typ av generalisering sker mer eller mindre omedvetet. Det är därför av betydelse att man 

inom den vetenskapliga kunskapen reflekterar över möjligheten och sannolikheten för ett 

generaliserbart resultat. Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer i kommunal 

äldreomsorg hanterar sjukskrivningar bland omsorgspersonal och frågeställningarna var vilka 

förutsättningar enhetschefer har att hantera sjukskrivningar utifrån lagstiftning och 

organisatoriska uppdrag samt hur enhetschefer upplever organisatoriska verktyg och 

stödfunktioner för att hantera sjukskrivningar. Då vi endast intervjuat enhetschefer som 

arbetar i en och samma kommun, kan det antas att resultatet endast speglar de lokala 

förhållandena. Men liknande förutsättningar och villkor skulle kunna återfinnas i andra 

kommunala verksamheter inom äldreomsorgen. Inte minst om de är av samma storlek som 

dessa verksamheter.  
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6. Resultat 
Under denna rubrik kommer vi att sammanfatta och återberätta hur enhetschefer i kommunal 

äldreomsorg hanterar sjukskrivningar bland omsorgspersonal. Vi kommer även presentera 

vilka förutsättningar enhetschefer har att hantera sjukskrivningar utifrån lagstiftning och 

organisatoriska uppdrag samt hur enhetschefer upplever organisatoriska verktyg och 

stödfunktioner för att hantera sjukskrivningar.  

6.1 Uppfattningar om orsaker till sjukskrivningar  

Samtliga enhetschefer kategoriserar omsorgsarbetet som tungt, både psykiskt och fysiskt. Det 

förekommer många tunga lyft vilket kan leda till förslitningsskador och arbetet innebär ibland 

även obekväma arbetstider. Det kan också vara psykiskt påfrestande att arbeta med äldre 

och/eller sjuka människor då personalen skall klara av att bemöta människor på ett lämpligt 

sätt, oavsett om det är vårdtagare och anhöriga, kollegor eller chefer.  

 

Enhetscheferna har alla något olika erfarenheter av hur sjukskrivningar påverkar deras 

verksamheter. Vissa enhetschefer uppger att deras verksamhet påverkats mer av 

sjukskrivningar medan andra upplever sig vara mer förskonade från sjukskrivningar och dess 

konsekvenser. Flera av enhetscheferna lyfter fram att sjukskrivningar inte enbart drabbar 

verksamheten utan att det framför allt drabbar den enskilde medarbetaren.  

 

Samtidigt menar samtliga enhetschefer att de upplever att det idag är för enkelt att bli 

sjukskriven. Detta förklarar de dels genom att den enskilde arbetstagaren känner efter lite väl 

mycket, men också för att läkare inte är tillräckligt hårda när de gör sin bedömning av den 

sjuka arbetstagarens arbetsförmåga. Enhetscheferna berättar också att det är svårt att 

ifrågasätta utfärdade läkarintyg. Flera av enhetscheferna menar att de tror att en anledning till 

varför arbetstagarna känner att de kan stanna hemma beror på den kultur som kan finnas på 

en del arbetsplatser.   

 

Är det tillåtet att vara hemma i en grupp? Eller blir det lite ‘varför var du hemma nu?’. Alltså lite 

kulturen på arbetsplatsen i den gruppen man jobbar tror jag är en faktor i hur ofta man är hemma 

eller hur mycket sjukfrånvaro det är i gruppen. (IP1)  

 

När arbetstagare blir sjukskrivna påverkas kontinuiteten i personalgruppen. Om 

verksamheten får in oerfarna vikarier, kan det leda till att ordinarie personal tvingas ta större 

ansvar. Det kan i sin tur orsaka ännu fler sjukskrivningar då det blir en ökad arbetsbelastning 

på den personal som är närvarande på arbetet. IP5 säger: “Då blir det också en stor 

omsättning, vilket bara blir ett ekorrhjul för då blir man ännu mer sjuk, för att man får ta mer 

ansvar, för att andra är sjuka.” 
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IP4 berättar att det är vanligt att orsaken till sjukskrivningar är av privat karaktär. Alltså att 

det inte är något i verksamheten som hindrar arbetstagaren att utföra sitt arbete. IP3 är inne på 

liknande spår: 

 

Jag är ganska övertygad om att den psykiska delen kanske är ännu mer utpräglad än den fysiska 

biten. Vi har kommit ganska långt med hjälpmedel idag, men den psykiska delen är mycket 

svårare att hantera. 

 

IP3 menar därför att det är av stor vikt att man som arbetsgivare vågar fråga hur privatlivet 

hos arbetstagarna ser ut. I de fall då sjukskrivning orsakas av privat karaktär säger IP4 att det 

inte hjälper att göra förändringar i arbetsmiljön, även om man hade kunnat. Då får 

arbetstagarna helt enkelt komma tillbaka när de orkar. IP5 är inne på samma spår och menar 

att även om man kan ställa frågor kring en arbetstagares privatliv kan man i slutändan som 

enhetschef inte påverka hur hen lever sitt liv, utan detta är upp till den enskilde arbetstagaren. 

6.2 Arbetsgivarens ansvar 

Vi kan utifrån intervjuerna se att enhetschefernas svar på frågan om hur de uppfattar sitt eget 

ansvar, delas upp i fyra olika ansvarsområden. Dessa områden är arbetsmiljöansvar, 

rehabiliteringsansvar, ekonomiskt ansvar för verksamheten samt ett ansvar att se till att 

verksamheten håller god kvalitet. Den generella uppfattningen bland enhetscheferna är att 

arbetsmiljöansvaret är tydligt och att de känner sig trygga med hur arbetet skall utföras för att 

uppfylla de lagstadgade kraven. Rehabiliteringsansvaret upplever flera av enhetscheferna 

större oklarheter kring. Både kunskapsmässigt om vad de har för juridiska skyldigheter men 

även att det kan vara svårt att veta hur och/eller vad de skall göra. De beskriver också vissa 

svårigheter med att rehabilitera sjukskrivna arbetstagare utifrån de lagar och regler som 

reglerar rehabiliteringsansvaret. Enhetscheferna berättar också att de ständigt tvingas parera 

mellan vad som är ekonomiskt försvarbart och vad som bidrar till ökad kvalitet inom 

verksamheten.  

6.2.1 Arbetsmiljöansvar 

Flera av enhetscheferna betonar vikten av att arbeta med arbetsmiljön för att säkra 

verksamhetens kvalitet. IP1 berättar att en stor del i hur hen arbetar med arbetsmiljön handlar 

om att hjälpa sina anställda att prioritera sitt arbete i stressiga situationer. Att hjälpa dem att 

strukturera det arbete som behöver göras och i vilken ordning det skall prioriteras. Ibland kan 

man behöva avlasta och fördela arbetet på ett annat sätt för att minska känslan av stress. Hen 

berättar att en viktig del i arbetsmiljöarbetet handlar om att följa upp och kartlägga vad som 

orsakar att en arbetstagare är eller riskerar att bli sjukskriven, men även hela tiden se till om 

de har den hjälp och stöd som de behöver. IP4 beskriver en del i sitt arbetsmiljöansvar på 

följande sätt: 

 

Jo men det är ju att lyssna in. Det kan ju va så att en personal upplevt det tungt. Även om övriga 

inte upplever det, då gäller det att fråga, ‘vad är det som gör att du upplever att det är tungt’? ‘Vad 
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är det som påverkar dig så att du får den här känslan’? Att där ta reda på om det är något jag kan 

göra för det är ju så att jag har väldigt långt gånget arbetsmiljöansvar. 

 

Samtliga enhetschefer beskriver att de är väl medvetna om att de har ett omfattande och långt 

gånget arbetsmiljöansvar. 

 

Det är tydligt att det är mitt ansvar, för det skriver vi ju under på till och med. Så det är inte 

otydligt alls. Utan det är väl snarare då kanske hur man går tillväga. Där får man fundera lite mer 

själv kanske vad som är det bästa och så. Man får lära sig med tiden. Det är inte helt klart tror jag, 

om man är ny, hur man ska göra. (IP5) 

 

IP3 berättar att enhetschefer varje år arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, även 

kallat för SAM. Detta ligger enligt hen till stor grund för det förebyggande arbetet med 

arbetsmiljön.  

 

Vi gör ju systematiskt arbetsmiljöarbete varje år. Det kan man ju tänka, ‘varför hänger det ihop 

med sjukskrivningar’? Men i och med att man identifierar risker, det är både psykiskt och fysiskt, 

och ser man då att det här en verksamhet som har det väldigt tungt psykiskt så är det en 

identifierad risk som vi behöver jobba med för att förebygga för att ingen ska hamna i 

långtidssjukskrivningar. (IP3) 

 

Enhetscheferna menar alltså att det förebyggande arbetet är viktigt och även att upprätthålla 

en god arbetsmiljö genom att leda och fördela arbetet för personalen. IP3 menar att det är 

viktigt att arbeta individuellt och se till enskilda behov hos medarbetarna: 

 

Sen så känner jag att jag tar mitt ansvar på mitt egna sätt, alltså det finns ingen människa som 

skulle kunna skriva till mig och säga vad jag skulle göra steg 1, 2, 3 för att det är helt omöjligt. Vi 

jobbar med individer.  

 

Samtliga enhetschefer upplever alltså att arbetsmiljöansvaret är tydligt och att de känner sig 

trygga med den frihet att själva kunna styra vilka åtgärder de kan tänkas införa.  

6.2.2 Rehabiliteringsansvar 

När vi frågar IP1 om vad hen har för kunskap om de lagar och föreskrifter som reglerar 

arbetsgivarens ansvar om att rehabilitera sjukskriven personal får vi som svar att hen har 

väldigt dålig kunskap gällande det. Även IP4 beskriver en bristande detaljkunskap: “Nä men 

det är väl såhär att man har en hyfsad kunskap, lite mer övergripande. Lite stort så. Skulle 

man bryta ner det där skulle jag säga att jag har ganska dålig kunskap faktiskt.” 

 

IP2 berättar att hen gått ett flertal interna utbildningar som kommunen anordnat och att hen 

därför känner sig trygg med de lagar och föreskrifter som finns gällande rehabilitering av 

sjukskriven personal. IP3 säger att hen upplever sig ha ganska bra kunskaper om de 

rehabiliteringsåtgärder som finns men betonar att det vilar ett stort ansvar på enhetschefer att 

avgöra vilken eventuell åtgärd som är mest lämplig och att detta ibland kan vara svårt.  
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När vi ber IP1 att beskriva enhetschefens rehabiliteringsansvar så berättar hen att det är 

viktigt att hela tiden följa upp sjukskrivningen och att detta utgör en stor del av 

rehabiliteringsprocessen.  

 

Ja det är ju så dom får rätt stöd och oftast får dom ju det via primärvården då. Där har dom ju 

hjälp av till exempel, det kan ju vara kuratorer eller behandling av olika slag. Då är det mitt ansvar 

att se till att de har det de behöver. Sen också se vad är det de är sjukskrivna för? Är det någonting 

på arbetet, då blir det ju ett större ansvar på mig såklart. (IP1) 

 

Enhetscheferna har också ett ansvar att erbjuda sjukskrivna arbetstagare andra arbetsuppgifter 

eller verksamhetsanpassning för att underlätta tillbakagång till arbete. Detta beskriver 

samtliga enhetschefer som omöjligt och är något som vi kommer att återkomma till senare i 

kapitlet.  

6.2.3 Ekonomiskt verksamhetsansvar 

Samtliga enhetschefer menar också att ekonomin utgör en stor del av deras personliga 

verksamhetsansvar. Flera av dem berättar att personalkostnader utgör den största delen av 

verksamhetens budget. IP2 berättar att hen upplever att det inte finns tillräckliga ekonomiska 

medel för att budgeten skall gå ihop: “Personalen och ekonomin går inte riktigt ihop och 

varje besparing man skall göra, då skall man ta ifrån personalen.” 

 

Enhetscheferna menar att sjukskrivningar kostar verksamheterna och kommunen stora 

summor pengar. IP3 svarar följande när hen får frågan om på vilket sätt verksamheten och 

den ekonomiska aspekten påverkas av att arbetstagare blir sjukskrivna: “Ja den är jävligt dyr 

då va. Sjukfrånvaro kostar ju rent ekonomiskt, det kostar ju lidande också men om man 

tänker bara i pengar så det klart att det blir dyrt.” 

 

IP1 förklarar att verksamheten står för en viss procentuell ersättning för den arbetstagare som 

är sjukskriven. Hur mycket beror på under hur lång tid den sjukskrivne har varit borta från 

arbetet. Men IP1 berättar också att det kostar i ren vikarieanskaffning då utgiften för en 

vikarie ligger något högre än kostnaden för ordinarie personal. Detta kan betyda att 

verksamheten får betala dubbla kostnader under en period när arbetstagaren är sjukskriven. 

Både för vikarien, plus sjuklön för den sjukskrivne, samt övriga kostnader såsom 

arbetsgivaravgifter, semesterersättning och så vidare.  

 

När kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten skall säkras, berättar flera av enhetscheferna 

att de tvingas “överanställa” vikarier. När en arbetstagare blir sjukskriven får man oftast in 

läkarintyg på kortare perioder, exempelvis på två veckor eller en månad. Enhetscheferna 

beskriver att man då utvecklar en magkänsla som säger att arbetstagaren kommer vara borta 

längre tid än den som anges på läkarintyget. Enhetscheferna anställer då en vikarie på en 

längre period “för säkerhets skull” så man slipper risken med att ha flera olika vikarier inne 

under många korta perioder. Det finns dock en risk med att överanställa vikarier. Om den 

sjukskrivne arbetstagaren skulle komma tillbaka tidigare än väntat står enhetscheferna med 

en övertalig vikarie som de är tvungna att betala ut lön för.  
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När en arbetstagare varit sjukskriven under en längre tid är det vanligt att hen kommer 

tillbaka på en lägre procent än den som ligger till grund för anställning, vilket brukar 

benämnas att vederbörande arbetstränar. Detta kan innebära ytterligare en kostnad för 

verksamheten. Enhetscheferna uppger att man då ofta får ersätta den som arbetstränar helt 

och hållet. Arbetstagaren som arbetstränar får alltså arbeta utöver den vikarie som redan 

ersatt den sjukskrivnes tidigare anställning. Detta innebär en extra kostnad för verksamheten, 

även om arbetstagaren håller på att introduceras tillbaka i arbete. Denna kostnad upplever 

enhetscheferna ibland som svårmotiverad. 

 

Jag hade önskat många gånger att personer som har nedsatta funktioner, att man kunde helt och 

hållet frigöra den personen och få ersättning och kunna anställa en person utöver. För då kan den 

här personen jobba med kvalitet. Då hade just den här sjukskrivningen bidragit till kvalitet istället 

för att bidra med att fler i arbetsgruppen blir sjuka. Men jag får ju aldrig den ersättningen. (IP2) 

6.2.4 Kvalitetsmässigt ansvar  

I ovanstående citat nämner IP2 kvalitet och begreppet kan ha olika innebörd beroende på 

vilket perspektiv man använder sig av. Enhetscheferna menar att för att avgöra vad som är 

god kvalitet för en verksamhet, kan man se till vem verksamheten finns till för. 

Äldreomsorgen finns till för de äldre och för att de skall få en bättre möjlighet till god 

livskvalitet. Därför bör kvalitet i enhetschefernas verksamheter innebära det arbete som inom 

verksamheten utförs för att säkra vårdtagarnas livskvalitet. 

 

Sjukskrivningar leder ofta till bristande personalkontinuitet. När en arbetstagare blir 

sjukskriven tar man in en vikarie och den vikarien kan vara ny eller ovan att arbeta inom just 

den verksamheten. IP3 berättar att det då finns en stor risk att kvaliteten på de insatser som 

utförs för vårdtagarna påverkas negativt. 

 

De vikarier som kommer in och löser ‘här och nu’, de har inte alltid personkännedom och vet inte 

vad som är viktigt just för den här vårdtagaren. Utan en del kanske bemöter dem på fel sätt och 

det brister i kommunikationen och i insatser som vi ger då. (IP3) 

 

Flera av enhetscheferna påtalar också att bristande personalkontinuitet kan leda till att 

personalen inte hinner utföra det där “lilla extra” som vårdtagarna mår bra av, exempelvis tid 

för att prata och umgås lite extra med vårdtagaren. En av enhetscheferna berättar att 

personalen i hens verksamhet ibland har blivit tvungna att ställa in eller skjuta på läkarbesök, 

tandläkarbesök, frisörtider eller liknande för att personal inte haft tid att följa med. IP5 

berättar också att hen tror att vårdtagarna påverkas negativt av bristande personalkontinuitet: 

“Kommer det hela tiden ny personal och olika personal så mår inte vårdtagarna gott.” 

 

IP1 berättar om svårigheter med att vikarier inte tar lika mycket ansvar som ordinarie 

personal. Brist på ansvarstagande kan skapa oro i personalgruppen då ordinarie personal får 

arbeta hårdare och det medför även oklarheter kring vem som gör vad. Flera av 

enhetscheferna berättar att de tydligt kan se att när det blir en oro inom personalgruppen 
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faller rutiner och detta leder till att kvaliteten i arbetet med vårdtagarna blir lidande. IP3 

beskriver detta på följande sätt: 

 

I värsta fall om det går riktigt långt, så händer ju det som aldrig får hända och det är ju då att det 

går ut över dom vi är till för. Alltså våra vårdtagare. Där har vi egentligen noll tolerans. Det får 

inte bli så. Men det vet man ju att i grupper som har väldigt hög sjukfrånvaro det är klart att det i 

längden blir en risk. 

6.3 Hantering av sjukskrivningar 

Alla enhetschefer är överens om att det allra viktigaste är att arbeta förebyggande för att 

motverka sjukskrivningar. Detta gör de exempelvis genom att lyfta frågan om arbetsmiljö på 

arbetsplatsträffar. Där kan man diskutera arbetsplatskultur, sjukfrånvaro i gruppen och så 

vidare. Omsorgsarbetet kan vara stressigt då det är många bollar i luften samt att det är 

vanligt med låg bemanning. IP5 anser att enhetschefer kan arbeta betydligt mer med att 

försöka minska stress för personalen. Detta genom att till exempel fördela arbetet på ett bra 

sätt och tydliggöra syfte och mål med arbetsuppgifterna för sina medarbetare. 

 

För att få reda på mer konkret vad enhetscheferna gör när en arbetstagare blivit sjukskriven 

frågar vi hur de arbetar med att hantera sjukskrivningar i praktiken. Flera av dem berättar att 

det är viktigt att man först och främst tar del av läkarintygen. Det är vad som står i 

läkarintygen som sedan avgör vilken typ av uppföljning eller åtgärd som vidtas.   

 

När det blir långtidssjukskrivningar så är det ju klart man ta del av läkarintyget och då pratar man 

med personen. Vilken väg jag går handlar om vilken diagnos det är. Jag kan ju ha en arbetsskada 

som gör att det blir en sjukskrivning och där kan det bli väldigt mycket mer insatser, till mer än 

bara individen. (IP3) 

 

När man väl har tagit del av läkarintygen och kartlagt vad som ligger till grund för 

sjukskrivningen, uppger samtliga enhetschefer att de då ser över vilka typer av åtgärder som 

kan vara aktuella. IP3 menar i tidigare citat att om en sjukskrivning orsakas på grund av 

brister i arbetsmiljön kan det krävas åtgärder som påverkar hela arbetsgruppen då hen vill 

förhindra att någon annan råkar ut för samma olycka.  

 

Samtliga enhetschefer menar att de har ett stort ansvar att säkerställa att den sjukskrivne har 

den hjälp och det stöd hen behöver och att fråga om det finns något som de kan stötta upp 

med. Den vanligaste formen av uppföljning sker i form av telefonsamtal med den 

sjukskrivne. Hur ofta och vad man diskuterar i dessa uppföljningssamtal skiljer sig från fall 

till fall. Det kan styras av orsaken till sjukskrivningen, hur länge arbetstagaren varit borta från 

arbetet eller vad den sjukskrivne arbetstagaren själv känner att hen har för behov av 

uppföljning från enhetschefen.  

 

Vissa har behov av regelbunden kontakt och en del visar väldigt tydligt att dom inte vill ha nån 

kontakt. Det är lite olika vad dom är hemma för. En som har cancer, hon är ju uppe i sin 

behandling och är väldigt, väldigt trött och orkar liksom inte samtal. Hon vill inte prata om det så. 

(IP1) 
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Vissa av enhetscheferna uppger att de inte alltid hinner ringa till den sjukskrivne 

arbetstagaren så ofta som de själva hade önskat. IP4 känner att hen ofta tvingas prioritera bort 

samtalen till de som är sjukskrivna under långa perioder på grund av att det inte finns 

utrymme tidsmässigt. IP1 berättar att hen försöker ha som rutin att alltid ringa till personal 

som är sjuka och borta från arbetet. IP5 menar att det ofta faller sig naturligt att ha dessa 

uppföljningssamtal i samband med att nya läkarintyg kommer in. Då kan man passa på att 

fråga den sjukskrivne hur det är och om det finns någonting hen behöver hjälp med. IP3 

påtalar att dessa uppföljningssamtal innebär en hel del dokumentation, som i sig är mycket 

tidskrävande. IP2 betonar vikten av att kontinuerligt ha en dialog med den som är 

sjukskriven:  

 

Jag arbetar väldigt mycket med dialog med den enskilde. Försöker se vad det är för problem, 

kartlägga ett problem. Jag kan ha långa samtal och vrida fram och tillbaka… Jag kan inte komma 

med några sådana här... ‘Nu skall du gå och träna fem gånger i veckan varsågod, när du gjort det, 

bocka av när du är klar’. Utan vi måste vara på samma linje. Så det viktigaste är att bolla med min 

medarbetare då och se vad är det just den personen behöver.  

 

IP2 menar att det är viktigt att ha en dialog med den enskilde, men tillägger också att det är 

av stor vikt att man talar om för den som är sjukskriven att just den arbetstagaren är viktig för 

verksamheten. Flera av enhetscheferna berättar att man ofta uppmuntrar sjukskriven personal 

att komma till arbetet på besök, om än enbart för en fika eller att prata lite med sina kollegor. 

Detta för att minska känslan av stress hos den sjukskrivne arbetstagaren för att man är 

bortkopplad från arbetsplatsen och gemenskapen.  

 

IP2 anser att organisationen skulle kunna bli bättre på att involvera personalgruppen i hur 

man arbetar med sjukskrivningar. Hen saknar delaktighet från personalen och menar att deras 

åsikter är värdefulla och viktiga. IP2 har en tanke om att man skulle kunna skicka ut enkäter 

till personalgruppen där de får svara på frågor om vad de önskar och behöver för att trivas på 

arbetet. Detta istället för att politiker skall bestämma vad de tror är bäst för arbetstagare ute i 

verksamheterna. 

 

IP5 ser att enhetschefer generellt borde bli mer öppna mot sin personal och våga fråga om 

man misstänker att allting inte står rätt till för att kunna förebygga en sjukskrivning. Om man 

märker att en arbetstagare inte mår bra, kan det ibland vara svårt att ta steget att fråga hur det 

egentligen är. När frågor är känsliga och svåra att ställa är det lätt att man undviker dem, 

menar IP5. Man är så rädd att kränka eller trampa någon på tårna att man väljer att inte säga 

något istället. IP5 uttrycker: “Jag tror att vi kränker folk indirekt genom att vi är tysta och går 

och tror någonting, istället för att fråga rakt ut.” Enhetscheferna berättar att en god relation 

till arbetstagaren som är sjukskriven ofta underlättar hanteringen av situationen.   

6.3.1 Hinder för att hantera sjukskrivningar  

Det finns situationer då enhetscheferna upplever svårigheter med att hantera sjukskrivningar 

och menar att det ibland inte finns något man kan göra som arbetsgivare. IP3 beskriver att ett 
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dilemma är när arbetstagare inte är villiga att ta sitt eget ansvar för sin egen rehabilitering. Då 

blir det svårt för en enhetschef att uppfylla sin del av ansvaret. Enhetschefen menar att man 

inte kan hjälpa någon som inte vill bli hjälpt.  

Flera av enhetscheferna lyfter också svårigheten med att rehabilitera sjukskriven personal i de 

situationer då sjukskrivningen inte nödvändigtvis tillkommit på grund av arbetsrelaterade 

problem, utan är av mer privat karaktär. Både IP3 och IP4 berättar att de upplever att det med 

åren blivit allt vanligare med psykiska funktionshinder såsom depressioner, 

utmattningssymtom eller en blandning av olika diagnoser.   

 

IP3 identifierar ytterligare ett hinder som kan göra det svårt för enhetscheferna att ta sitt fulla 

rehabiliteringsansvar. Hen upplever att det har blivit allt vanligare med så kallade “tomma 

läkarintyg.” IP3 berättar att med tomma läkarintyg menas läkarintyg där läkaren utesluter 

eventuella diagnoser eller sjukdomsprognoser och att det därför endast går att utläsa ett start- 

och stoppdatum för sjukskrivningen.  

 

Ska man då ta sitt rehabansvar som chef men inte ha ett underlag? I värsta fall säger personen att 

‘det här är privat’. Hur tar du då ett rehabansvar när du inte har möjlighet till fakta om varför 

personen är sjuk? Det här kommer mer och mer och det är ett problem. I ett rehabärende där 

chefen ska ta sitt fulla ansvar, då måste man också som arbetstagare öppna upp. (IP3) 

 

Vi frågar enhetscheferna om hur de ser på möjligheten att anpassa verksamheten och 

eventuella arbetsuppgifter efter den sjukskrivnes problematik och behov. Samtliga av 

enhetschefers svar var samstämmiga, det är näst intill omöjligt att göra justeringar både i 

verksamheten och att anpassa arbetsuppgifterna.  

 

Oftast så handlar det om att jag har ont i min rygg, jag har ont i mina axlar och jag kan inte lyfta. 

Inom vården så lyfter vi, vi har ingenting annat [...] Så att det är jättesvårt inom vården. (IP4) 

 

När vi ifrågasätter “omöjligheten” att anpassa verksamheten eller hitta alternativa 

arbetsuppgifter stod enhetscheferna fast vid sina svar. Samtliga enhetschefer uppger att det är 

svårt att möta det lagstadgade krav som säger att verksamheten skall kunna erbjudna 

sjukskrivna arbetstagare andra arbetsuppgifter som del av rehabiliteringsprocessen.  

 

IP3 säger att hen tror att detta säkert hade varit lättare inom ett annat verksamhetsområde där 

det finns olika funktioner eller arbetsuppgifter inom verksamheten. Men inom omsorgsyrket 

är kravet att alla skall kunna utföra samma arbete. Annars läggs istället tyngden på kollegorna 

och då hamnar de tillbaka i ekorrhjulet där fler blir sjukskrivna på grund av arbetsmiljön. IP2 

berättar att hen i enstaka fall har gjort vissa schemaändringar för att underlätta för den 

sjukskrivne arbetstagaren att komma tillbaka till arbetet. Det är dock inte något som hen ser 

som en långsiktig lösning, utan mer som en tidsbegränsad åtgärd för att arbetstagaren snabbt 

skall ha möjlighet och förutsättningar att komma tillbaka i arbete.  

 

Något som framgick under intervjuerna var att de flesta önskar att de hade mer tid för sin 

personal, både för de som är på jobbet och för dem som är hemma och är sjukskrivna. 

Enhetscheferna har mycket arbetsuppgifter och ansvar på sina axlar och ibland måste de 
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prioritera bort vissa uppgifter som de egentligen tycker är viktiga. IP4 menar att det är svårt 

att hinna med att uppmärksamma de arbetstagare som är hemma och är sjukskrivna. 

 

Ibland kan jag nog känna att man önskar att man hade mer tid, eller kanske inte mer tid men, jo 

det är ju faktiskt tid det handlar om. Mer tid till dom sjukskrivna. Det är det som prioriteras bort 

många gånger. Även om det är så fruktansvärt viktigt. En del vill inte ha samtal, då får man också 

acceptera det. Då kan man ringa lite mer sällan. Andra vill ha kontakten och då är det viktigt att 

man upprätthåller den. Ibland kan man känna att man borde jobba mycket mer på det. Jag borde 

jobba mycket mer med det. Bli bättre på det helt enkelt. (IP4) 

6.4 Organisatoriska verktyg och stödfunktioner 

Samtliga enhetschefer uppger att det finns organisatoriska stödfunktioner inom kommunen 

för att hantera sjukskrivningar, såsom företagshälsovård och HR-avdelning. Deras 

erfarenheter av att samarbeta med dessa aktörer skiljer sig åt. Vi kan utläsa att den generella 

uppfattningen bland enhetscheferna är att företagshälsovården fungerar bra, men att de saknar 

mer stöd från HR-avdelningen. Vi kan se att enhetscheferna upplever sig sakna konkreta 

verktyg och att de istället utvecklar egna strategier för att hantera sjukskrivningar. 

6.4.1 Företagshälsovård 

Företagshälsovården är en aktör som vi valt att kategorisera som en organisatorisk 

stödfunktion. Fördelen med företagshälsovården menar enhetscheferna är att de har många 

olika hjälpande professioner samlade under samma tak. IP2 beskriver företagshälsovården 

som en bra och välfungerande tjänst då det finns sakkunniga som kan hjälpa till att ta tag i 

sjukskrivningarna. Man får också som enhetschef återkoppling i de ärenden man har knutna 

till företagshälsovården, vilket de uppskattar. Åtgärder som erbjuds är bland annat 

bedömningssamtal med sjuksköterska, läkarbedömning och samtalskontakt med kurator, 

beteendevetare eller psykolog. Vissa av enhetscheferna har haft mycket samarbeten med 

företagshälsovården medan andra enbart haft det vid ett fåtal tillfällen.  

 

Man kan också kontakta företagshälsovården i ett förebyggande syfte om enhetschefen 

misstänker att en medarbetare ligger i riskzonen för att bli sjukskriven. Vid dessa tillfällen 

har, enligt enhetscheferna, företagshälsovården kunnat hjälpa till med kartläggning av 

problem och sedan kunnat komma med förslag på åtgärder. IP1 upplever företagshälsovården 

som funktion som mycket behjälplig. IP4 menar att hen litar mest på sin egen 

bedömningsförmåga och att hen själv därför inte har haft kontakt med företagshälsovården. 

IP5 menar att hen inte behövt använda sig av företagshälsovården i någon stor utsträckning 

och är därför lite mer skeptisk till om de skulle kunna vara till hjälp. 

  

Sen alla dom här insatserna att vi kan gå till företagshälsovården. Jag vet inte om det ger så 

mycket faktiskt. Det kanske det gör med vissa personer, nu har jag inte haft någon på länge som 

man gått iväg med då. Men ett tag så hade jag väldigt många som man gick med. Det kan ju vara 

bra i vissa fall, det beror på vad det handlar om. Det är ju bra att man har en företagshälsovård 

naturligtvis. (IP5) 
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6.4.2 Personalpolitik och HR-avdelning 

HR-avdelningen är ännu ett organ som vi valt att kategorisera som en organisatorisk 

stödfunktion. Samtliga av enhetscheferna beskriver HR-avdelningen som en stödfunktion 

som skall bistå dem med information och riktlinjer.  

 

Ja alltså dom skall ju bistå oss med vilka lagar vi har att rätta oss efter och att vi skall känna oss 

trygga i våra beslut. De skall serva oss med den informationen som vi behöver för att ta olika 

beslut, kan man säga. (IP1)  

 

Vissa beskriver HR-avdelningen som ett bollplank som kan kontaktas för konsultation när det 

kommer till svåra personalärenden. IP5 berättar att man som enhetschef omöjligt kan ha svar 

på alla frågor.  

 

Men vi har HR som ska kunna detta. Man ska kunna tillräckligt för att förstå att man ska reagera 

på saker och ting. Men man vet kanske inte hur man gör i det här läget... Nä men då kollar man 

med HR och då är dom experterna. Då ska dom vägleda oss i det. (IP5) 

 

Dock berättar IP5 att det kan finnas ännu mer att önska från HR-avdelningen som funktion 

och att det i allmänhet har efterfrågats mer stöd från dem. IP1 menar att hen oftast får mycket 

otydliga svar på frågor och att “jag vet inte” är ett återkommande svar. Detta upplever hen 

som frustrerande. Enligt IP2 fyller HR-avdelningen teoretiskt sett en viktig funktion, men hen 

upplever inte att den fungerar särskilt väl i praktiken.  

 

I normala fall kan man ta kontakt med sin HR partner och bolla. Men den stödfunktionen har vi 

inte riktigt i vår kommun. Den finns formellt sett, men den innehåller inte så mycket. Jag är inte så 

snabb med att kontakta dem. För med de tidigare erfarenheter jag har, så vet jag att jag får ju 

ingen hjälp därifrån. Det finns inte den kunskapen jag behöver för att utföra mitt arbete. (IP2) 

 

IP3 berättar att HR-avdelningen även kan hjälpa enhetschefer med att få en överblick över 

sjukskrivningsstatistiken, de kan närvara vid uppföljningsmöten när en personal har varit 

sjukskriven under en lång tid samt att de kan komma med tips och råd om hur man skall gå 

vidare i vissa individärenden. Samtidigt upplever hen att man som enhetschef ofta står kvar i 

slutändan med problemet själv. IP3 säger att det finns en önskan om att HR-avdelningen kan 

vara med hela vägen ut. När vi frågar om IP3 upplever att det finns organisatoriska 

stödfunktioner för att hantera sjukskrivningar så svarar hen: “Nej mer stöd från HR. Så när 

det kommer till det att man har gjort det man kan själv, att någon annan kommer in och 

hjälper till där. Där har jag inte hjälp.” 

 

När vi frågar IP1 om vilket stöd hen önskade från HR-avdelningen för att bättre kunna 

hantera sjukskrivningar förklarar IP1: “Jag hade ju önskat att det var mer olika alternativ på 

saker, kanske att ‘enligt den här lagen behöver du förhålla dig till det och då kan du göra på 

det, eller det, eller det sättet’, så.”  

 

IP2 berättar att hen saknar en tydlig personalpolitik i hur man hanterar sjukskrivningar och 

övriga tuffa personalärenden: “Vi har så fina dokument, men vi har jättemycket kvar som vi 
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måste jobba på, speciellt på personalavdelningen och HR-avdelningen.” IP2 berättar att vissa 

sjukskrivningar kan leda till omplaceringar på grund av att arbetstagaren inte är lämplig att 

arbeta kvar i just den verksamheten. HR-avdelningen ansvarar för att stötta upp kring 

hanteringen av omplaceringen och att se vilka arbetsplatser inom kommunen som skulle 

kunna passa den sjukskrivne bättre. Tanken är då att HR-avdelningen skall ha en mer central 

och övergripande bild av kommunen som arbetsplats. IP2 berättar att en omplacering av en 

arbetstagare oftast görs på grund av någon form av problematik eller när arbetstagaren är 

något av ett “problemfall”, som hen själv uttrycker det. Hen berättar att det finns en stor risk 

att eventuell problematik kvarstår även när arbetstagaren kommer till en ny arbetsplats. IP2 

ser HR-avdelningens omplaceringsrutiner som bristfälliga, då de istället för att lösa 

problemen, förskjuter dem till en annan verksamhet. Hen berättar att omplaceringar kan 

skapa oro i arbetsgruppen och blir det oro i arbetsgrupper ökar också risken för 

sjukskrivningar avsevärt. 

 

Man har inte haft någon tydlig personalpolitik. Det är inga tydliga uppdrag utan man jobbar 

mycket med omplaceringar. Man jobbar inte utefter evidens. Alltså man har inte någon evidens 

när man skapar grupper. Man får lite omplaceringar, det är lite problemfall som kanske inte kan 

hanteras av grupperna i verksamheterna. (IP2)  

 

De flesta av enhetscheferna önskar mer tydlighet och bättre stöd från HR-avdelningen för att 

hantera sjukskrivningar. Flera av dem beskriver att när man väl kontaktar HR-avdelningen får 

man mycket allmänna råd och inga konkreta svar eller förslag på lösningar. Det är ändå 

enhetschefen som måste bestämma både vad som skall göras och hur det skall göras. 

Enhetscheferna önskar mer stöttning från HR-avdelningen genom att de exempelvis skulle 

kunna gå in och ta över vissa ärenden som är svåra och känsliga.  

 

HR slänger ur sig ett svar och så landar det i var och en utav oss. Och så känner vi att vi kanske 

inte har kompetensen eller stödet eller orken. Då kanske det tyvärr landar i att det inte bli 

någonting istället för att ‘nu tar jag över det här ärendet och håller ihop det’… Det hade jag velat 

höra. (IP3) 

6.4.3 Dokument och datasystem som verktyg 

När vi frågar enhetscheferna hur de upplever organisatoriska verktyg från kommunen för att 

arbeta med sjukskrivningar får vi olika svar. IP1 svarar att kommunen bland annat har en 

utbildning för enhetschefer där man får lära sig om rehabiliteringskedjan. Hen beskriver att 

rehabiliteringskedjan bygger på att man får lära sig en massa olika steg som man skall följa. 

När vi frågar lite mer om hur de olika stegen ser ut svarar IP1: “Det ligger på någon hemsida 

där man kan kolla om man behöver.”  

 

Även IP5 uppger att det finns en mängd dokument från kommunen som handlar om 

rehabiliteringsarbete, arbetsskadeanmälningar och så vidare. Men hens uppfattning är att man 

inte tittar mycket där. Även IP2 menar att det finns riktlinjer och styrdokument som är 

avsedda att fungera som ett verktyg för enhetscheferna, men att dess applicerbarhet är väldigt 

långt ifrån hur arbetet ser ut i verkligheten: “Vi har väldigt fina dokument om hur det skall 
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göras och hur det skall se ut men verkligheten är något annat.” IP4 delar med sig om sin 

uppfattning av kommunens verktyg:  

 

Det är ju i så fall de här blanketterna och det som ligger på intranätet. Ja sen kommer jag inte på 

något mer. Finns säkert nåt. Men det är nog egentligen så att jag inte riktigt har koll på 

kommunens rutiner och riktlinjer när det gäller det. Utan det är nog mer gammal erfarenhet som 

jag lutar mig på i dom lägena. Det är ju så, man tar reda på saker och ting när man råkar ur för det.  

 

Det verkar alltså som om enhetscheferna upplever att det finns verktyg från kommunen för att 

kunna hantera sjukskrivningar på ett bra sätt. Men det är ingenting de använder sig av särskilt 

ofta och de upplever inte heller att de är speciellt tillämpningsbara i praktiken.  

6.4.4 Sig själva som verktyg 

Enhetscheferna beskriver sin egen roll som mycket viktig när det kommer till att hantera 

sjukskriven personal. De säger att som chef måste man vara stöttande, men också tuff och det 

är viktig att man är en stödfunktion för sina medarbetare. IP3 berättar: “För jag ska ju också 

vara ett stöd. I min roll som chef så ska jag ju både vara den stöttande, men jag ska också 

vara den som sätter in åtgärder och vara den tuffa.” Flera av enhetscheferna beskriver denna 

dubbla roll som svår och att de ibland känner sig splittrade av de intressekonflikter som kan 

uppstå när de inte vet vem eller vad de skall prioritera.   

 

Även om det finns organisatoriska verktyg eller stödfunktioner för enhetscheferna, påtalar 

flera av dem att de i första hand ser sig själva som den mest avgörande faktorn i arbetet med 

att hantera sjukskrivningar. De menar att de har ett omfattande arbetsgivaransvar och att de 

känner sig trygga med vad det innebär. IP2 svarade följande när vi under intervjuns första 

minuter frågade om hens generella uppfattning om sjukskrivningar: “Min uppfattning är 

såhär, att vi enhetschefer är den viktigaste huvudnyckeln för vår personal.” Samma 

enhetschef påtalar också att det inte finns någon (eller något) som kan bestämma hur eller på 

vilket sätt hen skall arbeta med att hantera sjukskrivningar, då varje fall är unikt. 

Enhetscheferna betonar vikten av att se till individen och söka efter individuella lösningar 

speciellt när det kommer till att se vilka åtgärder som kan bli aktuella när en arbetstagare är 

sjukskriven.  
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7. Analys 
I detta kapitel kommer resultatet att analyseras i förhållande till uppsatsens teoretiska begrepp 

handlingsutrymme, handlingsfrihet och klämsits samt utifrån tidigare forskning.  

7.1 Ideala förutsättningar   

Enhetschefer har direktiv från organisationen samt lagar och regler som styr i vilken riktning 

deras arbete med sjukskrivningar skall utföras. Denna styrning formar enhetschefernas så 

kallade handlingsutrymme, alltså det utrymme som enhetscheferna har befogenheter att fatta 

självständiga beslut inom (Svensson et al. 2008). Så länge besluten fattas inom ramen för 

handlingsutrymmet har enhetschefen själv frihet att avgöra hur eller vad som är skall göras. 

Resultatet visar att denna ram kan innebära en trygghet för enhetscheferna då det blir tydligt 

vad de har att förhålla sig till. För att undanröja hinder samt för att enhetscheferna skall ha 

förutsättningar att hantera sjukskrivningar på ett idealt sätt, tillhandahåller organisationen 

stödfunktioner såsom HR-avdelning och företagshälsovård. Dess syfte är att stödja 

enhetscheferna kring områden där de upplever svårigheter samt att de skall kunna erbjuda råd 

och konsultation
5
 (Ståhl et al. 2015). Denna ideala bild speglas inte i vårt resultat utan visar 

snarare hur enhetscheferna i verkligheten många gånger upplever att de står ensamma inför 

det omfattande uppdraget med att hantera sjukskrivningar. Resultatet visar också att de i vissa 

situationer inte har möjlighet att uppfylla lagstadgade krav eller uppdrag från organisationen 

och att vissa av stödfunktionerna enligt enhetscheferna inte fyller sin funktion.  

7.2 Verklighetens förutsättningar 

Enligt Svensson et al. (2008) styrs handlingsutrymmet inte bara av lagar och organisatoriska 

direktiv, men även av enhetschefernas personliga egenskaper, inställningar och intressen. 

Vårt resultat visar att samtliga enhetschefer är medvetna om att de har ett stort ansvar att 

hantera sjukskrivningar men att de ändå upplever en svårighet med att veta hur man skall gå 

tillväga i svåra personalärenden. När “hur:et” är otydligt använder enhetscheferna sin 

handlingsfrihet för att avgöra hur de på bästa sätt skall lösa situationen. Detta leder till att 

arbetet med att hantera sjukskrivningar tar sig uttryck på olika sätt i praktiken, även om alla 

enhetschefer utgår från liknande förutsättningar. Resultatet visar att enhetscheferna, med 

hjälp av tidigare erfarenheter, ofta utvecklar egna strategier för att hantera sjukskrivningar i 

situationer då “hur:et” är otydligt och att de finner en trygghet i dessa. Detta kan dock ses 

som problematiskt eftersom det riskerar att skapa orättvisor ur ett arbetstagarperspektiv. Som 

ett exempel berättar en av enhetscheferna att hen inte använder sig av företagshälsovården 

och hänvisar till att hen litar tillräckligt på sin egen bedömningsförmåga. Om enhetschefen 

systematiskt väljer att inte använda företagshälsovården i rehabiliterande syfte kan 

arbetstagare riskera att gå miste om en möjlighet till hjälp. Konsekvensen av att 

                                               
5
  Av konfidentialitetsskäl vill vi inte ange kommunens namn, informationen är hämtad från kommunens 

hemsida.  
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enhetscheferna utvecklar olika strategier och rutiner kan alltså leda till att en arbetstagares 

möjlighet till rehabilitering kan komma att påverkas av vilken chef man har.  

 

HR-avdelningen är en stödfunktion som är ämnad för att undanröja eventuella hinder och 

tvivel hos enhetscheferna inför hanteringen av sjukskrivningar. I teorin skall HR-avdelningen 

fungera som en stödfunktion som ger råd, vägledning och förutsättningar för enhetscheferna 

att hantera svåra personalärenden. Vårt resultat visar att enhetscheferna upplever brister i hur 

väl detta fungerar i praktiken. Enhetscheferna berättar att de oftast får generella och 

intetsägande svar när de vänder sig med frågor till HR-avdelningen och de påstår även att 

HR-avdelningens personal i vissa avseenden har bristande kunskap.  

 

Enhetschefernas berättelse gör HR-avdelningen till en “syndabock” och att det därför kan 

vara relevant att analysera enhetschefernas förväntningar på HR-avdelningen. Resultatet visar 

att enhetscheferna beskriver HR-avdelningens funktion som att de skall tala om för 

enhetscheferna hur de skall hantera sjukskrivningar. Detta gör att de motsäger sig själva i den 

kritik de riktar mot dem, eftersom de samtidigt menar att ingen annan kan styra eller 

bestämma över hur de väljer att hantera sjukskrivningar. Resultatet visar också att 

enhetscheferna tenderar att vilja lämna ifrån sig sitt rehabiliteringsansvar i svåra situationer. 

Detta kan förvisso anses som motsägelsefullt, men det kan helt enkelt bero på att 

sjukskrivningar i vissa fall är svåra att hantera. Inte minst då enhetscheferna ofta hamnar i en 

inre konflikt då de både värnar om sin handlingsfrihet och rätten att fatta beslut, men ändå 

önskar att någon annan kan gå in och “ta över” ärenden som de inte klarar av att hantera på 

egen hand.  

7.3 Svårigheter och begränsningar  

I resultatet uttrycker samtliga enhetschefer en misstro mot sjukskrivningar, både mot 

sjukskrivna arbetstagare och mot de läkare som utför intygen. Enhetscheferna anser att 

många läkare inte är tillräckligt hårda när de gör sin bedömning av arbetstagarens 

arbetsförmåga, samt att arbetstagare ofta “känner efter lite väl mycket”. Enhetscheferna riktar 

tvivel mot läkare eftersom deras bedömning innebär begränsningar för enhetschefernas 

möjligheter till att handla, då de också uttrycker en svårighet att ifrågasätta sjukskrivningar 

när arbetstagaren har ett giltigt läkarintyg. Denna misstro kan emellertid skapa hinder för 

enhetschefens möjlighet att erbjuda arbetstagaren goda förutsättningar för rehabilitering. En 

god dialog mellan enhetschefen och arbetsgivaren, är enligt enhetscheferna själva, av stor 

vikt när det kommer till att samarbeta inför eventuella rehabiliteringsåtgärder.  

 

Vi kan också se att enhetscheferna upplever en svårighet med att hantera sjukskrivningar som 

orsakas av privata angelägenheter och där sjukskrivningen inte är arbetsrelaterad. Vi ser att 

enhetscheferna då väljer en mer passiv roll genom att underlåta att vidta åtgärder. Detta 

menar Svensson et al. (2008) är ett sätt att underlåta sig att handla. Enhetscheferna motiverar 

detta genom att det inte ligger i deras makt att påverka hur arbetstagarna spenderar sin fritid. 

Förhållningssättet medför att sjukskrivningen privatiseras då det endast är den drabbade som 
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kan förändra och påverka sin situation. Det är dock viktigt att poängtera att enhetschefens 

rehabiliteringsansvar fortfarande gäller även om sjukskrivningen inte är arbetsrelaterad.  

 

Ytterligare en situation där enhetschefernas handlingsutrymme begränsas är när de får in så 

kallade tomma läkarintyg. Då kan de helt enkelt inte agera eller sätta in åtgärder eftersom de 

inte får veta orsaken till sjukskrivningen. Tomma läkarintyg kan ses som att arbetstagaren 

inte bidrar till sin rehabilitering då de väljer att inte dela med sig av orsaken till 

sjukskrivningen. Enhetscheferna delgav inga specifika anledningar till varför arbetstagarna 

skulle vilja lämna ifrån sig tomma läkarintyg. Tomma läkarintyg kan dock ses som en signal 

att arbetstagaren misstror enhetschefen då hen inte får förtroende att veta orsaken till 

sjukskrivning. Det leder i sin tur till att enhetscheferna misstror arbetstagaren och även 

läkaren som utfärdat intyget.  

 

Resultatet visar att samtliga enhetschefer anser det omöjligt att genomföra 

verksamhetsanpassningar för att möta sjukskrivna arbetstagares behov. Enhetscheferna står 

fast vid att alla arbetstagare inom vården måste klara av att utföra samma typ av arbete. Dock 

framställer enhetscheferna själva inte detta som ett problem i sig, då det för dem redan är ett 

accepterat faktum. Detta är problematiskt då enhetscheferna har en juridisk skyldighet att 

kunna utföra arbetsanpassningar i verksamheten (Arbetsmiljöverket 2016a). Enhetscheferna 

underlåter att handla i dessa situationer när de istället hade kunnat använda sin 

handlingsfrihet och kreativa förmåga till att våga tänka “utanför boxen” men ändå handla 

innanför ramen. Ingen av enhetscheferna påtalar att det är ett organisatoriskt problem, även 

om de anser att organisationen har ett ansvar att erbjuda verksamheterna resurser som gör att 

de klarar av att uppfylla sitt uppdrag.  

7.5 Lojalitetskonflikter  

Enhetschefer befinner sig i mitten av en kedja. På ena sidan har vi arbetstagare och 

vårdtagare med dess anhöriga och på andra sidan har vi övre chefsled, ledningsgrupp och 

politiker. Detta gör att enhetscheferna ibland kan hamna i intressekonflikter då det finns krav 

och förväntningar på dem från olika håll. Då kan det vara svårt att bestämma vem man skall 

vara mest lojal mot. Detta kallar Wolmesjö (2005) för att hamna i en klämsits.  

 

Enhetschefer skall både fungera som ett stöd för sin personal samtidigt som de skall vara 

kontrollerande och kunna sätta gränser. Detta kan leda till att enhetscheferna ibland tvingas 

axla dubbla roller och det kan bidra till rollkonflikt (Wolmesjö 2005). Resultatet visar att 

enhetscheferna ibland upplever en svårighet att axla den “tuffa” rollen och att de föredrar att 

vara den som stöttar sina arbetstagare. Vi ser att rädslan för att ifrågasätta sjukskrivna 

arbetstagare bottnar sig i att enhetscheferna är rädda att tappa i förtroende bland sina 

arbetstagare. Flera av enhetscheferna beskriver relationen till arbetstagarna som det 

avgörande verktyget för att de på ett bra sätt skall kunna hantera sjukskrivningar. Brister 

relationen på grund av att arbetstagare känner sig misstrodda och ifrågasatta, förlorar 

enhetscheferna sitt främsta verktyg för att rehabilitera sjukskriven personal. Enhetscheferna 
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själva poängterar dock vikten av att man ibland måste våga vara den “tuffa” och våga 

ifrågasätta, eftersom vissa individer kan behöva det. Men det kan vara krävande att som 

enhetschef ständigt tvingas balansera dessa två roller. 

 

Enligt enhetscheferna finns det de arbetstagare som inte är villiga att medverka i sin egen 

rehabilitering, trots att rehabiliteringskedjan specificerar att arbetstagarens själv skall ta ett 

stort ansvar. Då är det omöjligt för enhetscheferna att uppfylla sin del av ansvaret. I dessa 

situationer hamnar enhetscheferna i det som Wolmesjö (2005) kallar för klämsits och som 

också innebär en lojalitetskonflikt. Vi kan se att de i dessa situationer blir tvungna att välja 

mellan att antingen acceptera att den sjukskrivne arbetstagaren inte vill medverka i sin 

rehabilitering och att stå till svars för detta inför organisationen, eller också försöker de 

istället motivera arbetstagaren till att medverka i sin rehabilitering för att kunna visa att man 

försökt genomföra sitt uppdrag för ledningen. Ett alternativ som emellertid inte återfinns i 

våra data är att meddela Försäkringskassan att arbetstagaren inte bidrar till sin rehabilitering, 

vilket skulle innebära att arbetstagaren riskerar att få indragen sjukpenning. Uppdraget med 

att rehabilitera sjukskrivna arbetstagare vilar på enhetschefen men rehabiliteringskedjan 

förtydligar att arbetstagarna själva också har ett stort ansvar att bidra till sin egen 

rehabilitering. Deltar inte den sjukskrivne arbetstagaren till sin rehabilitering, bryter 

arbetstagaren mot rehabiliteringskedjans villkor för sjukpenning.  

 

En ytterligare aspekt som kan medföra att enhetschefer hamnar i lojalitetskonflikter är att det 

inte finns tid att utföra alla de arbetsuppgifter som förväntas av enhetscheferna. Till exempel 

skall enhetscheferna ringa och följa upp den som är sjukskriven, då man vet att kontakten 

ökar den sjukskrivnes känsla av tillhörighet till arbetsplatsen och gynnar en snabbare 

återgång till arbetet (Higgins et al. 2015). Vi ser att enhetscheferna tvingas prioritera bland 

arbetsuppgifter och att det ofta blir den enskilde arbetstagaren som drabbas och som inte 

prioriteras. 

 

Vårt resultat visar att enhetschefer ofta tvingas balansera mellan vad som är mest ekonomiskt 

fördelaktigt för verksamheten och vad som bidrar till ökad kvalitet. Samtliga enhetschefer 

påtalar att den ekonomiska aspekten ibland känns avgörande för hur stort handlingsutrymme 

de upplever sig ha. Flera av enhetscheferna berättar att de saknar ekonomiska resurser för att 

rehabilitera sjukskriven personal. En av enhetscheferna påtalar att om det hade funnits en 

ekonomisk budget som tillät, skulle hen låtit sjukskrivna arbetstagare som arbetstränar “gå 

utöver” under en längre period än vad man idag tillåter. Då skulle denna arbetstagare kunna 

bidra till ökad kvalitet för både vårdtagare och verksamhet då hen skulle kunna arbeta med att 

utföra det där “lilla extra” som annars ofta prioriteras bort. På grund av bristande ekonomiska 

resurser begränsas handlingsutrymmet och i förlängning också handlingsfriheten. De tvingas 

prioritera ekonomiska krav framför kvalitet och sjukskrivna arbetstagares rehabilitering. 

Detta kan utgöra en källa till konflikt för dem. Vårt resultat visar att trots att enhetschefen har 

ett lagstadgat ansvar och ett organisatoriskt uppdrag att rehabilitera sjukskrivna arbetstagare, 

är en av anledningarna till att enhetscheferna upplever det som svårt att genomföra i 

praktiken att de inte erhåller tillräckliga ekonomiska resurser från organisationen.  
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8. Diskussion  
I detta kapitel kommer studiens resultatanalys diskuteras utifrån tidigare forskning. Vidare 

kommer även vårt val av metod att diskuteras för att avslutningsvis dra slutsatser där vi ger 

förslag på framtida forskning inom ämnet.  

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg hanterar 

sjukskrivningar bland omsorgspersonal. Seing (2014) menar att finns kunskapsluckor kring 

hur arbetsgivare systematiskt arbetar med sjukskrivningar och huruvida de följer den 

lagstiftning som finns. Vårt resultat visar att samtliga enhetschefer är medvetna om de lagar 

och bestämmelser som styr deras arbete med att hantera sjukskrivningar, men att flera av dem 

beskriver sig ha bristande detaljkunskap om vad dessa lagar och bestämmelser faktiskt säger. 

Framför allt saknar de detaljkunskap om de bestämmelser som reglerar enhetschefernas 

rehabiliteringsansvar. Vi ser att enhetscheferna kompenserar denna kunskapsbrist med att 

utveckla egna systematiska strategier för hur de hanterar sjukskrivningar.   

 

Enhetscheferna känner till de stödfunktioner som organisationen bistår dem med, även om 

deras användning och upplevelse av dessa verktyg och stödfunktioner varierar. Störst kritik 

riktar enhetscheferna mot kommunens HR-avdelning. Kommunens HR-avdelning har som 

uppdrag att leda, utveckla och samordna kommunens personalpolitik, men de skall också ta 

fram riktlinjer inom personalområdet. Samtliga enhetschefer beskriver funktionen som 

bristfällig och de önskar mer stöd därifrån. Företagshälsovården anser de flesta 

enhetscheferna är en välfungerande stödfunktion. De enhetschefer som tvivlar på 

företagshälsovårdens funktion gör det på grund av tidigare dåliga erfarenheter eller bristande 

förtroende. Detta går i enlighet med de orsaker som Stål et al. (2015) tar upp till att 

arbetsgivare inte använder sig av företagshälsovården.  

 

Seing et al. (2014) menar att en anledning till att arbetstagare blir sjukskrivna i så pass stor 

utsträckning idag handlar om att det ställs högre krav på individen då arbetsnormer 

förändrats. Arbetsgivare har också högre krav på sig att uppnå effektivitet och produktivitet, 

och detta är svårt att uppfylla om arbetstagarna inte har full arbetsförmåga. Vår analys visar 

att enhetscheferna tenderar att individualisera sjukskrivningar för att minska sin egen känsla 

av ansvar. De kan inte heller möta de krav som finns på arbetsanpassning. Seing et al. (2015) 

skriver att arbetsgivare ofta betraktar arbetsförmågan som en enskild fråga och att det är 

individens funktioner som är det största hindret för återgång i arbetet och inte brister i 

arbetsmiljön. Seings et al (2015) studie visar även att detta mönster förekommer främst inom 

lågavlönade yrken. Resultaten i föreliggande arbete konfirmerar således Seings et al (2015) 

resultat.  

 

En annan studie av Seing et al (2012) visar att olika aktörer och professioner har olika syn på 

arbetsförmåga. Arbetsgivare har enligt författarna en förmåga att ofta bedöma arbetstagarens 
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arbetsförmåga efter arbetsplatsens krav, vilket ofta medför att man identifierar hinder snarare 

än möjligheter. Resultatet visar att enhetscheferna tenderar att se hinder då de beskriver att 

det är omöjligt att arbetsanpassa verksamheten efter den sjukskrivnes arbetsförmåga. 

Omöjligheten varken ifrågasätts eller problematiseras, utan att den är definitiv. Vi ser inte 

heller att det beskrivs några försök att handla eller åstadkomma förändring genom att till 

exempel agera ”uppåt”. Enhetscheferna misstror även intygsskrivande läkares bedömning av 

sjukskrivningar. Liknande resultat återfinns i Seings et al (2012) studie som visar att det finns 

stora svårigheter för de aktörer som är inblandade i en sjukskrivning, att tillsammans ha en 

helhetssyn med individen i fokus då man inte har samma uppfattning om arbetsförmågan. 

Olika aktörer ser på arbetsförmåga ur olika perspektiv och detta kan ibland hindra att snabbt 

få tillbaka sjukskrivna arbetstagare till arbete (Seing et al. 2012).  

 

Seing et al. (2014) menar att tidig kontakt med arbetsplatsen vid en sjukskrivning minskar 

risken för långvarig frånvaro. Vår uppsats visar att enhetscheferna utvecklat egna strategier i 

linje med detta då de beskriver att de försöker bjuda in den sjukskrivne arbetstagaren på 

arbetsplatsträffar och fikaraster för att minska känslan av isolering från arbetsplatsen. Studien 

av Higgins et al. (2015) visar också att det är viktigt att ha regelbunden kontakt med den som 

är sjukskriven och att det även gynnar en snabb återgång i arbete. Resultatet i vår studie visar 

att enhetscheferna själva anser att de kan bli bättre på regelbunden kontakt med den 

sjukskrivne. De har många olika arbetsuppgifter och ett pressat tidsschema och de upplever 

att sjukskrivna arbetstagare ofta faller mellan stolarna och bortprioriteras. Vi anser att 

enhetschefernas arbetsbörda borde ses som en organisatorisk fråga då enhetschefernas 

upplevda tidsbrist idag ofta drabbar den enskilde arbetstagaren. 

 

Enhetscheferna beskriver att de ofta tvingas axla dubbla roller, vilket även Higgins et al. 

(2015) presenterar i sin studie. Enhetscheferna tvingas hela tiden att prioritera verksamhetens 

ekonomiska resurser mot vad som är bäst för den sjukskrivne arbetstagaren och att det ofta 

leder till en lojalitetskonflikt. Higgins et al. (2015) tar också upp att även om enhetschefer har 

verktyg för att hantera sjukskrivningar så kan gynnsamma effekter utebli om de inte får stöd 

från organisationen. Resultatet i vår studie visar att enhetscheferna har verktyg för att hantera 

sjukskrivningar men att de i vissa avseenden saknar resurser, exempelvis för att ge 

arbetstagare möjligheter till god rehabilitering. Vi anser därför att det är viktigt att 

enhetscheferna själva reflekterar över vad de behöver för att kunna hantera sjukskrivningar 

och att de vågar lyfta eventuella brister som en organisatorisk fråga.  

8.2 Metoddiskussion 

När man genomför studier är val av metod av stor vikt för resultatet. Den metod man väljer 

att använda sig av syftar bland annat till att stärka studiens trovärdighet (Kvale & Brinkmann 

2014). Vi valde att använda oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod då vi ansåg att det var 

den metod som var mest relevant för studiens syfte och frågeställning.  
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Intresset för hur enhetschefer hanterar sjukskrivningar väcktes då en av författarna 

genomförde sin VFU under socionomutbildningen. Denna erfarenhet bidrog till en 

förförståelse som hjälpte oss att formulera ett preliminärt syfte och frågeställning. Den hjälpte 

oss också under tiden då vi arbetade fram intervjuguiden. Det fanns dock en risk att 

förförståelsen om studiens ämne skulle påverka resultatet, men med hjälp av kritisk teori som 

metodologisk inspirationskälla och att den ena författaren saknade insyn i ämnet, dvs. hade 

en distans till forskningsobjektet, hoppades vi kunna minimera risken för att resultatet skulle 

påverkas. Det faktum att enhetscheferna var medvetna om att en av författarna hade egen 

insyn i enhetschefernas arbete kan ha bidragit till att enhetscheferna kände att de kunde vara 

mer ärliga och öppna med sin arbetssituation under intervjuerna. Med hjälp av kritisk teori 

har vi även kunnat behålla vårt kritiska förhållningssätt, inte bara till data och vad som 

framkommit under intervjuerna. Vi har även haft ett ständigt ifrågasättande förhållningssätt 

till egna tolkningar av data och reflekterat över varifrån våra tankar kring resultatet kommer 

ifrån, vilket Alvesson och Sköldberg kallar för “tolkning av tolkning” (2008). Detta för att 

vara säkra på att inte materialet skulle färgas för mycket av våra egna förförståelser och 

uppfattningar om ämnet och att vi inte skulle ta något för en “given sanning”. 

 

Vi gjorde både ett strategiskt urval och bekvämlighetsurval vid val av intervjupersoner. 

Bekvämlighetsurvalet gjordes av geografiska skäl då vi valde att vända oss till enhetschefer 

som arbetar inom samma kommun. Detta för att logistiskt underlätta datainsamlingen, men 

även för att en av författarna hade kontakter med enhetschefer som arbetar inom 

äldreomsorgen i kommunen. Utifrån dessa kontakter kontaktades enhetschefer vi trodde 

skulle ha kunskap inom det valda ämnet och enligt Jacobsen (2012) kännetecknar detta ett 

strategiskt urval. Det insamlade materialet anser vi vara rikt på innehåll då samtliga 

enhetschefer var generösa i att dela med sig av hur de upplever situationen med att hantera 

sjukskrivningar. Tack vare den kännedom vi har om intervjupersonerna kunde vi öka 

chanserna för att syftet med studien skulle uppnås. 

 

Tillförlitligheten i en studie påverkas enligt Kvale och Brinkmann (2014) av hur man valt att 

genomföra intervjuerna, men även av hur man hanterat insamlad data. Då vi gemensamt 

hanterat all transkribering och kategorisering av data, ökar detta enligt Kvale och Brinkmann 

studiens tillförlitlighet. Detta eftersom då fler än en person granskar data, kan den tolkas på 

ett mer objektivt sätt. Då vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys som metod har vi också 

varit extra noga med att behålla innebörden av textens ursprungsmening, även om materialet 

omarbetats och ständigt varit i en levande process (Bryman 2011).  

 

Till sist vill vi diskutera studiens överförbarhet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

överförbarhet mäts i hur väl en studies resultat kan appliceras och generaliseras till andra 

områden. Då vi har valt att avgränsa oss till att undersöka hur enhetschefer inom 

äldreomsorgen i en och samma kommun hanterar sjukskrivningar, kan vi inte veta att 

resultatet är överförbart i den bemärkelsen. Vi bedömer dock att vi har uppnått en god 

helhetsbild av hur situationen för enhetscheferna inom äldreomsorgen ser ut i den valda 

kommunen och liknande förutsättningar och villkor skulle kunna återfinnas i andra 
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kommunala äldreomsorgsverksamheter av samma storlek. Vi hoppas även att studiens 

resultat kan vara till nytta för den kommun och organisation som vi valt att studera.  

8.3 Slutsats 

Den sammantagna bilden av resultatet visar att enhetscheferna själva är ett viktigt verktyg i 

kampen med att motverka sjukskrivningar av omsorgsarbetare. Enhetscheferna står idag ofta 

ensamma när det kommer till svåra personalärenden och även om de har verktyg och 

stödfunktioner för att hantera sjukskrivningar har de ändå svårt att nå upp till vissa juridiska 

skyldigheter. Ansvaret riktas i dessa situationer mot den enskilde arbetstagaren, läkare och 

organisatoriska stödfunktioner då enhetscheferna inte anser att de bistås med tillräckligt 

kvalitetssäkra råd och stödfunktioner. Brister i stödfunktioner lyfts även fram när det handlar 

om att behöva hjälp med konkreta, tuffa personalärenden och där arbetstagare skall 

kontrolleras snarare än stöttas. 

 

Enhetschefer skall aktivt arbeta med att hantera sjukskrivningar bland sina anställda. Det blir 

dock tydligt i vårt resultat att det saknas en tydlighet kring “hur:et” och att detta är en fråga 

som bör lyftas på organisatorisk nivå för att minska risken för oklarheter. Enhetscheferna 

berättar om bristande resurser både i form av ekonomiska begränsningar och av tidsbrist. 

Men de förväntas ändå göra det bästa av situationen med de få medel de har, vilket inte är en 

lätt uppgift. Vi kan även se att enhetscheferna har svårt för att hinna uppmärksamma de 

arbetstagare som är frånvarande från arbetet. Det är av stor betydelse att enhetscheferna vågar 

ifrågasätta sin arbetssituation och organisation, samt kritiskt reflektera över tillgång till medel 

och resurser för att kunna utföra sitt uppdrag. Enhetscheferna är nyckeln för att 

äldreomsorgen skall fungera på ett bra sätt därför är det viktigt att de är införstådda med hur 

de skall hantera sjukskrivningar. Det är även viktigt att de har fungerande verktyg, både i 

form av olika resurser men också stödfunktioner för att öka förutsättningarna att hantera 

sjukskrivningar på ett effektivt sätt.  

8.4 Förslag till framtida forskning  

Vår studie är skriven ur ett chefsperspektiv och undersöker hur enhetschefer hanterar 

sjukskrivningar bland omsorgspersonal. I vårt resultat kan man läsa att en av enhetscheferna 

ger uttryck för en avsaknad delaktighet från arbetstagare när det kommer till frågan hur man 

skall arbeta med det förebyggande arbetet för att motverka sjukskrivningar. Förslag på 

framtida forskning hade därför kunnat vara att undersöka vad arbetstagarna själva anser att de 

behöver för att minska risken för sjukskrivningar. 

 

Undersökningar från Försäkringskassan (2014) visar att den största ökningen av 

sjukskrivningar idag ryms inom kategorin “psykiska diagnoser”. En fråga värd att ställa är 

hur mycket ansvar en psykiskt sjuk person kan tänkas ta för sin egen rehabilitering. Därför 

hade ett alternativt förslag till framtida forskning kunnat vara att undersöka hur sjukskrivna 

arbetstagare uppfattar de nya skärpta kraven på egenansvar inför sin rehabilitering och vad de 
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själva anser sig behöva för hjälp och stöd för att kunna uppfylla sin del av 

rehabiliteringsansvaret.  
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Bilaga 1. Intervjuguide   

Vad är din allmänna uppfattning om sjukskrivningar bland vård och omsorgspersonal?  

 Inte enbart riktat till din verksamhet utan problemet som helhet? 

 

Varför tror du att personal inom vård och omsorg är så pass överrepresenterade inom 

sjukskrivningsstatistiken? 

 

Hur upplever du att din verksamhet påverkas av att personer blir sjukskrivna?  

 Kvalitets- och ekonomiskt perspektiv? 

 Om du inte upplever att det är ett problem, har du någon allmän uppfattning? 

 

Hur ser du på ditt eget ansvar som enhetschef att hantera sjukskrivningar? 

 

Vad har du för kunskap om de lagar och föreskrifter som riktar sig till arbetsgivarens ansvar 

om att rehabilitera sjukskriven personal? 

 Tydliggör! Denna fråga ställs inte i ett syfte för att peka ut eventuella brister hos den 

enskilda enhetschefen utan snarare bilda oss en allmän uppfattning om hur 

kunskapsläget ser ut. 

 

Hur arbetar du praktiskt med att hantera sjukskrivningar? 

 

Upplever du att det finns verktyg från kommunen för att hantera sjukskrivningar? 

 Med verktyg menar vi t.ex. riktlinjer, handlingsplaner och liknande. 

 Är dom tydliga? 

 Är dom systematiskt uppbyggda? (att det bygger på upprepade mönster och är 

beskrivande, hur gör man?) 

 Upplever du att verktygen är implementerade? 

 

Hur upplever du det organisatoriska stödet för att hantera sjukskrivningar?  

 Stödfunktioner interna/externa (t.ex. HR, företagshälsovården, närmsta chefen) 

 

Har du någon erfarenhet att samarbeta med externa aktörer för att hantera sjukskrivningar? 

❖ T.ex. företagshälsovård, HR. Hur upplevde du att det samarbetet fungerade? 

 

Hur ser du på möjligheterna att arbetsanpassa verksamheten och arbetsuppgifterna efter den 

sjukskrivnes problematik? 

 

Känner du att du har de verktyg du behöver för att kunna hantera sjukskrivningarna? 

❖ Om ja, vilka? Om inte, vad saknar du? 

 

Har du något övrigt att tillägga angående sjukskrivningar och enhetschefens roll i detta? 

 


