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Sammanfattning  
Bakgrund: Arbetsrelaterad stress har under de senaste åren ökat markant, och mellan år 

2012–2015 fördubblades de stressrelaterade arbetssjukdomarna. Företagshälsovårdens 

uppdrag är att befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Arbetsgivaren bör ta hjälp av 

företagshälsovården för att undersöka såväl fysiska som psykiska hälsorisker på arbetsplatsen 

om kunskapen inte återfinns inom den egna organisationen. 

Syfte: Syftet var att beskriva avdelningschefers erfarenheter av stöd från företagshälsovården 

när en anställd blivit sjukskriven på grund av stress  

Metod: Kvalitativ metod med deskriptiv design. Data samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer med sex avdelningschefer på ett mellanstort sjukhus. Intervjuerna analyserades med 

manifest innehållsanalys med ett latent innehåll.  

Resultat:  Ett underliggande tema framkom i studien; En expertkunskap att anlita när den 

egna kompetensen inte räcker till. Kategorierna vilka förenade temat var Opartisk 

kompetensresurs, Resurs i rehabiliteringsprocessen, Resurs i arbetsmiljöförbättringar och 

Faktorer som försvårar samarbetet. Avdelningschefernas erfarenheter av företagshälsovården 

var att de var en neutral, opartisk samt kunnig tillgång och stöd i deras arbete. 

Avdelningscheferna ansåg dock att de saknade en kontaktperson inom företagshälsovården att 

vända sig till eller när de var i behov av akut stöd.  

Slutsats: Företagshälsovården besitter en expertkunskap att anlita när avdelningschefernas 

egna kompetens inte räcker till. Avdelningscheferna var eniga om att företagshälsan var 

sakkunniga och ett oumbärligt stöd för dem när sjuksköterskor upplevde sig stressade. Under 

samarbetet höll sig företagshälsovården neutrala och såg den anställde utifrån ett 

helhetsperspektiv. Cheferna ansåg att samarbetet med företagshälsovården troligtvis hade 

kunnat förbättras om de skulle få en kontaktperson som ansvarade för deras avdelning. 

Teori: Krav- och kontrollmodell  

Nyckelord: Avdelningschef, erfarenheter, företagshälsovård, intervjuer, stress 
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Abstract 
Background: Work-related stress has increased significantly in recent years, and between 

2012 and 2015 the stress-related occupational diseases have doubled. The purpose of 

occupational health service commitment is to promote health and prevent ill health. 

Employers ought to seek help from occupational health services to examine the physical and 

psychological health risks in the workplace if the knowledge is not found within the 

organization. 

Aim: The aim was to describe Nurses Managers’ experiences of the support from 

Occupational health service when an employee has been on sick leave due to stress. 

Method: The study has a qualitative approach and descriptive design. Data was collected by 

semi-structured interviews with six Nurses Managers and were conducted at a medium-sized 

hospital. The interviews were analysed with content analysis, with a latent message. 

Result: An underlying theme emerged from the study: An expertise to engage when 

knowledge within the organization insufficient. Four categories emerged from the analysis. 

The four categories found were; Impartial competence resource, Resource in the 

rehabilitation process, Resource in work environment improvements and Factors that 

aggravates the collaboration. The experiences of Nurses Managers´ showed that occupational 

health service were a neutral, impartial and proficient resource and support for them. The 

Nurses Managers felt that they lacked a contact person within the occupational health service 

sector to turn to when they needed or when they were in need for acute support. 

Conclusion: Occupational health service possess the requisite expertise when knowledge 

within the organization is insufficient. The Nurses Managers’ agreed that the expertise of 

occupational health service was an essential support for them when an employee experienced 

stress. During the collaboration, the occupational health service remained neutral and saw the 

employee from a holistic perspective. The Nurses Managers considered that the collaboration 

with the occupational health service most likely could have been improved if they had a 

contact person within the organization who was responsible for their department. 

Theory: Demand-Control model   

Keywords: Nurses managers, experiences, occupational health service, interviews, stress 
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Inledning 
Arbetsrelaterad stress är en av de mest förekommande utmaningarna inom arbetsmiljö enligt 

tidigare forskning (Milczarek, Schneider & Rial González, 2009). Anmälningarna om 

stressrelaterade arbetssjukdomar har fördubblats mellan åren 2012–2015 (Arbetsmiljöverket 

[AV], 2017). Arbetsrelaterad stress har under de senaste åren ökat i antal enligt rapporter från 

Arbetsmiljöverket. Ökningen har varit markant i yrken där den egna personen är det viktigaste 

arbetsredskapet, t.ex. inom hälso-och sjukvård. När arbetstempot är intensivt och den 

anställde ofta blir engagerad i den andres situation kan det bli ansträngande, vilket i sin tur 

kan leda till risk för stressymptom (ibid). I en studie påvisades att sjuksköterskor upplevde tio 

procent högre stress än vad genomsnittet i den arbetsföra befolkningen gjorde (Ito et al., 

2012).   

Tidigare forskning visade vikten av en god relation mellan företagshälsovården och företaget 

de arbetade mot. Möjligheterna för företagshälsovården att kunna bidra med förbättringar 

inom arbetsförmåga och reducera frånvaro beror på hur stark relationen mellan 

företagshälsovården och företaget är (Schmidt, Sjöström & Antonsson, 2012) Arbetsgivare 

blir behjälpta av företagshälsovården för att minska sjukvårdskostnader. Är de anställda friska 

gynnar det arbetsplatsen (Miller & Haslam, 2009; Puchalski & Korzeniowska, 2013; Witt, 

Olsen & Ablah, 2013). 

Bakgrund 
Stress 
Ordet stress har förekommit i åratal men definierades första gången av Hans Selye 1936 som 

en icke-specifik reaktion i kroppen, både fysiskt och psykiskt (Preto et al., 2018). Stress är 

kroppens respons på en utmaning eller påfrestning av ospecifikt slag. Det kan framkalla en 

variation av fysiologiska reaktioner i kroppen till exempel hjärtsjukdom och muskuloskeletala 

besvär (Theorell, 2012; Perski,2012). Symtom kan vara ökad hjärtfrekvens, lätt irritation, 

glömska samt mindre vaksamhet (World Health Organization [WHO] (2007). Theorell (2012) 

påpekar att kontroll och stress påverkar varandra. Förlorar en individ kontrollen över en 

situation och kämpar för att bibehålla den aktiveras oftast en stressreaktion.  

Perski (2012) anser att vissa yrkesgrupper är speciellt utsatta för stress och vårdpersonal är en 

av de utsatta yrkesgrupperna. Arbetsbördan och arbetsmängden är påtaglig och resurserna 

begränsade. Stress kan även handla om otillräckligt erkännande på utfört arbete och avsaknad 

av inflytande på arbetet. Stressade personer upplever en trötthet som inte kan förbättras med 

hjälp av vila (ibid).  

 

Arbetsrelaterad stress  
När arbetskraven inte överensstämmer med arbetstagarens kunskaper, förmågor och 

färdigheter kan reaktioner i kroppen uppstå både psykiskt, kognitivt, känslomässigt och 

beteendemässigt. Obalansen mellan krav, miljö och personens resurser kan sammantaget bilda 

arbetsrelaterad stress (WHO,2007). Den mest förekommande typen av arbetsrelaterade stress 

ansågs vara arbetets inverkan på fritiden tätt följt av en ringa möjlighet till påverkan på 

arbetet. Ytterligare orsaker till arbetsrelaterad stress var konflikter inom organisationen samt 

även de egna kraven medarbetarna har på sig själva (Holmgren, Dahlin-Ivanoff, Björkelund & 

Hensing, 2009)  

Arbetsmiljöverket (2018) uppger att avsaknaden av stöd från chef och kollegor utgör en 

grogrund för arbetsrelaterad stress, likaledes tidsbrist och otillräckligt med personal. 

Arbetsmiljöverket undersöker årligen arbetsrelaterade besvär vilka medför sjukskrivning. År 
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2016 framkom det att största problemet hos sjukvårdspersonalen bland både kvinnor och män 

var stress och olika psykiska besvär (AV, 2017) 

Forskning har tidigare visat att ökat patientantal per sjuksköterska medförde ökad stress hos 

sjuksköterskan. Stressen påverkade sjuksköterskorna i bedömningar och att patienterna inte 

fick den omsorg de var i behov av (Godwin, Suuk & Selorm, 201 6; Hapell et al., 2013; Ito et 

al., 2014; Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003; Vahedian-Azimi et al., 2017.) Den 

arbetsrelaterade stressen flertalet sjuksköterskor rapporterade om orsakades av hög 

arbetsbelastning och obalans i kunskapen från sin medarbetare och ökade bland 

sjuksköterskor när de upplevde höga arbetskrav och föga kontroll över sitt arbete (Chang et 

al., 2005, Wålinder et al., 2017). Vikten av att få återkoppling från sin närmaste chef har 

framkommit i tidigare vetenskaplig forskning (Hapell et al., 2013; Khamisa, Oldenburg, 

Peltzer, &  Ilic, 2015; Olofsson et al., 2003; Sveinsdóttir , Biering & Ramel, 2005). När inte 

återkoppling på utfört arbete gavs upplevde sjuksköterskorna arbetsrelaterad stress. 

Avsaknaden av responsen från arbetsgivare bidrog till en negativ känsla hos den enskilde.  

Känslan av att känna sig ouppmärksammad på sitt arbete kan bidra till att sjuksköterskorna 

inte trivs på sina arbeten, och att den arbetsrelaterade stressen både blir fysisk och psykisk 

vilket kan leda till sjukskrivning (Chatzigianni,  Tsounis,  Markopoulos & Sarafis, 2018). 

Företagshälsovård i Sverige 
Företagshälsovård i Sverige har ett betydelsefullt uppdrag i dagens samhälle. Syftet med 

företagshälsovård är att befrämja hälsa och förebygga ohälsa samt skapa säkra arbetsplatser 

där anställdas hälsa inte äventyras genom sjukdom eller skada. Arbetstagare, arbetsgivare men 

även samhället i stort kan ha nytta av företagshälsovård. Arbetsgivare kan som exempel ta 

tillvara på medarbetarnas kompetens på ett bättre sätt om det skapas goda förutsättningar för 

medarbetarna på arbetsplatsen. Vidare är det av vikt att företagshälsovården har en bred 

kompetens dels inom den egna verksamheten, samt mot organisationer och företag de arbetar 

för (Statens Offentliga Utredning [SOU], 2011:63). 

Enligt Arbetsmiljöverket (AV, 2011) är expertkunskapen företagshälsovården besitter en 

resurs vid bedömning av både de psykiska och fysiska hälsorisker vilka kan återfinnas på ett 

företag. Företagshälsovården utför då undersökningar på arbetsplatsen samt föreslår olika 

åtgärder företaget kan göra för att erhålla en hälsosammare arbetsmiljö (ibid). 

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS] 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM), ska ett företag vilken inte har tillräckligt med kompetens gällande SAM eller arbete 

med rehabilitering alternativt arbetsanpassning anlita företagshälsovård eller liknande 

sakkunnig. Syftet är att erhålla den expertkunskap som behövs. Företagshälsovården har 

möjlighet att kartlägga den aktuella arbetssituationen de anställda befinner sig i. 

Företagshälsovården kan med sin kompetens föreslå olika sätt för att förebygga stress, men 

även undersöka hur de anställda kan hantera den (AV, 2011). Det gynnsammaste sättet att 

arbeta med stressprevention på en arbetsplats är att oavbrutet vara uppmärksam på tidiga 

signaler från medarbetarna samt att åtgärda de snarast möjligt (AV, 2018). Det kan göras 

genom att undersöka arbetsmiljön, bedöma risker som finns, åtgärda befintliga riskerna och 

upprätta en åtgärdsplan samt till sist kontrollera att åtgärderna vilka genomförts fungerar i 

praktiken (ibid). Genom att möta företagets behov och att förtroendet samt tilliten finns 

gentemot företagshälsovården medför det ett bättre arbetsklimat (Schmidt et al., 2012). 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/?term=Khamisa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25588157
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/?term=Oldenburg%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25588157
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/?term=Peltzer%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25588157
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/?term=Ilic%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25588157
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/?term=Sveinsd%C3%B3ttir%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16360157
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/?term=Biering%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16360157
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/?term=Chatzigianni%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30386395
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/?term=Tsounis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30386395
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/?term=Markopoulos%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30386395
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/?term=Sarafis%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30386395
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Teoretisk ram  
Att en individ ska kunna ha kontroll över den egna livssituationen är viktig. Stress kan orsaka 

att kontrollen över situationen går förlorad, vilket beskrivs i krav-kontrollmodell. Modellen 

visar på relationen mellan yttre krav av psykisk karaktär vilka ställs på individen och det 

utrymme för beslut individen kan ta och stöd som kan erhållas (Karasek & Theorell, 1990). 

Enligt modellen kan fyra skilda ytterligheter av situationer vara tänkbara.  De fyra 

ytterligheterna är avspänd, aktiv, passiv och spänd. Avspänd innefattar att kraven vilka ställs 

på individen inte är av extremt hög karaktär och utrymme för beslut (möjlighet för kontroll) är 

hög. Arbetstakten är rimlig och upplägget kan styras till merparten av individen själv. Aktiv 

innefattar att både kraven och utrymmet för beslut är höga. Passiv är motsatsen till aktiv där 

både krav och utrymme för beslut är låga. Spänd innebär att individen har högt ställda krav 

samt att utrymmet för beslut är lågt. Forskning påvisar att i den spända situationen finns ökad 

risk för sjukdom. Kraven kan vara utav låg eller hög karaktär och beslutsutrymmet detsamma. 

I vissa fall när ytterligheterna ställs i olika förhållanden till varandra kan olika situationer 

uppstå. Kraven liknas då vid en mental belastning arbete utgör och hur mycket mental kraft 

arbetsuppgiften kräver. Kontroll, även beslutsutrymme, innefattar både den kompetens den 

enskilde individen besitter samt möjligheter till att fatta olika beslut. Dessa fyra ytterligheter 

bidrar gemensamt till kontroll över de ställda kraven och situationen. En ytterligare faktor är 

stödet den enskilde individen får. Är det sociala stödet kring medarbetaren väl fungerade från 

arbetskollegor samt chef minskar risken för sjukdom samt stressrelaterade symtom (Karasek 

& Theorell, 1990).  

 

Problemformulering 
Den arbetsrelaterade stressen har fördubblats mellan år 2012–2015. De arbetstagare vilka 

upplever mer stress i arbetslivet än andra yrkeskategorier är sjuksköterskor, då de använder 

sig själva som arbetsredskap och blir engagerad i patienternas situationer. Tidigare forskning 

visar att stödet från kollegor samt chef var något som önskades, men sällan förekom. 

Avsaknad av återkoppling och stöd medför en ökad inre stress samt arbetsrelaterad stress för 

den enskilde. Stressen kan då bli både av psykisk samt fysisk karaktär för den enskilde 

medarbetaren. Besitter chefen inte tillfredsställande kunskap kring arbetsmiljö, ska enligt 

lagstiftning, företagshälsovården kontaktas, för att vara behjälpliga i det förebyggande arbetet 

samt det efterhjälpande arbetet gällande stress.  

Genom att intervjua avdelningschefer om det stöd de får/har fått från företagshälsovården när 

en medarbetare blivit sjukskriven för stress kan kunskap om möjligheter och svårigheter 

identifieras i samarbetet. Den erhållna kunskapen kan vara till nytta både för 

företagshälsovården och för chefer i samband med att en medarbetare blivit sjukskriven för 

stress. 

Syfte 
Syftet var att beskriva avdelningschefers erfarenheter av stöd från företagshälsovården när en 

anställd blivit sjukskriven på grund av stress  

Metod 
Design 
 
Studien genomfördes som en intervjustudie med deskriptiv design. Den insamlade datan 

analyserades induktivt utifrån Granheim och Lundman (2004) kvalitativa innehållsanalys.  
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Förförståelse 
Ingen av författarna till studien har tidigare varit verksamma inom företagshälsovård men har 

mångårig erfarenhet som sjuksköterskor. Båda har dock varit i kontakt med 

företagshälsovården på grund av det aktuella ämnet till studien. Under studiens gång har en 

strävan varit att sätta den förförståelsen åt sidan och förhålla sig objektiva och neutrala.  

 

Urval 
Ett ändamålsenligt urval av deltagarna gjordes vilket enligt Polit och Beck (2016) innebär att 

välja de deltagare som mest gynnar studien. Inklusionskriteriet för deltagande i studien var 

avdelningschefer på vårdavdelning som varit i kontakt med företagshälsovården minst två 

gånger angående ärenden där medarbetare blivit sjukskriven för stress. Exklusionskriterierna 

var om personen var tillförordnad chef under en kortare period.  

Intervjustudien genomfördes på ett mellanstort sjukhus i Sverige, inom den offentliga sektorn. 

Två verksamhetschefer för vald division kontaktades via telefon för information kring 

studien. En av författarna har arbetat på dessa två divisioner på sjukhuset, och hade kännedom 

om avdelningarna. Efter telefonmötet skickades via mail ett skriftligt informationsbrev till 

dem vilket beskrev studiens syfte och tillvägagångssätt. Även ett samtyckesformulär 

bifogades där verksamhetscheferna fick godkänna att intervjuerna genomfördes på 

arbetsplatsen under arbetstid. Efter att samtycke inhämtats från de båda verksamhetscheferna 

skickade de ut informationsbrev om studien, samtycke till att delta i studien och intervjuguide. 

Personerna fick läsa informationen för att därefter ge svar till sin verksamhetschef. Namn 

förmedlades via mail på fyra avdelningschefer vilka accepterade deltagande i studien. 

Ytterligare två deltagare fick både muntlig och skriftlig information kring studien på 

arbetsplatsen då en av verksamhetschefen inte hade varit i kontakt med avdelningscheferna. 

Kontakt via telefon togs med de fyra deltagarna för att bestämma tid och plats för intervjun. 

De två deltagare som fick information om studien på arbetsplatsen bestämdes tid och plats när 

intervjun skulle ske under samma besök. Se Figur 1 för rekryteringsprocessen.  

Figur 1. Översikt över rekryteringsprocessen  

 

Två verksamhetschefer 
kontaktades via telefon 

angående studien, 
informationsbrev och 

information om samtycke 
skickades via mejl till dem

Samtycke erhölls från både 
verksamhetsvheferna

En verksamhetschef 
skickade ut 
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information om samtycke 
och intervjugudie till sina 

avdelningschefer

Fyra stycken tackade JA till 
att delta 

En verksamhetschef glömde 
skicka ut information. 
Författarna ombads av 

chefen att gå till 
avdelningen för personlig 

kontakt

två deltagare tackade ja för att 
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Samtliga sex 
avdelningschefer 
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studien 

Tid och plats för intervju 
bestämdes via telefonen med fyra 

deltagare
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Samtliga deltagare var kvinnor med varierande ålder samt yrkeserfarenhet som 

avdelningschef. Även antalet medarbetare vilka deltagarna var chef över varierade och hur 

många gånger per år de varit i kontakt med företagshälsovården. (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Demografisk data av deltagarna.  

 Deltagare  

n=6 

Kön 

Män/kvinnor 

 

0/6 

Ålder 

Median (range) 

 

48 (30–61) 

Erfarenhet 

Antal år som avdelningschef 

Median (range) 

 

1,7 år (10 månader-36år) 

Antal anställda medarbetare  

Median (range) 

 

43 (38–60) 

Kontakt med 

företagshälsovården per/år  

Median (range) 

 

 

7 (3–36) 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under februari månad 2019 och bestod av semistrukturerade 

intervjuer utifrån en intervjuguide speciellt utarbetad för studien (Bilaga 1). Intervjuguiden 

bestod av öppna frågor för att ge deltagaren möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter 

(Polit & Beck, 2016). 

En pilotintervju genomfördes och spelades in med en mobiltelefon, vilket deltagaren 

godkände, för att sondera frågorna i intervjuguiden. Inga revideringar eller additament av 

intervjuguiden gjordes, pilotintervjun ingår därmed i studien. Tillsammans med pilotintervjun 

genomfördes totalt sex intervjuer. Samtliga deltagare fick muntlig information om studiens 

syfte, metod och etiska övervägande, därefter skrev deltagarna under samtycket. Deltagarna 

fick själva välja tid och plats för var och när intervjun skulle genomföras. Fem av intervjuerna 

genomfördes i ett avskilt rum på arbetsplatsen under arbetstid och en intervju genomfördes 

via telefon. Varje intervju ljudinspelades och varade mellan 11–30 minuter (Medianvärde 18 

minuter och medelvärde 19 minuter).  

Fem intervjuer genomfördes tillsammans där den författare vilken genomfört pilotintervjun 

fortsatte som intervjuare medan den andra förde anteckningar och hjälpte till att ställa 

följdfrågor om det behövdes. Identisk ingångsfråga användes vid samtliga intervjuer. Berätta 
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vad företagshälsovården betyder/betytt för dig. Ordningsföljden på resterande frågor var 

beroende på svaret deltagarna uppgav på inledningsfrågan. Följdfrågor som användes var till 

exempel; ”Kan du berätta mer om”, ”Kan du ge ett exempel” och ”Kan du utveckla vad du 

menar” för att få ett mer uttömmande svar. För att undvika att något hade förbigåtts eller som 

deltagaren ville kommentera avslutades varje intervju med frågan ”Är det något du vill 

tillägga”. 

 

Dataanalys 
Intervjuerna analyserades induktivt utifrån Graneheim och Lundman´s (2004) kvalitativa 

innehållsanalys med både manifest och latent innehåll. Efter varje intervju transkriberades de 

ordagrant av den som höll i intervjun. Den andra författaren kontrollerade sedan att 

transkriberingen överensstämde med den inspelade intervjun. Inför transkriberingen blev 

deltagarna tilldelad en färgkod för att värna om deltagarnas konfidentialitet. Analysen 

genomfördes därefter stegvis, separat för varje intervju. Först genomläste båda författarna 

intervjuerna flertalet gånger för att få en djupare förståelse för innebörden gällande materialet. 

Därefter identifierades meningsenheter tillsammans vilka svarade på syftet och placerades i en 

tabell i ett Word dokument för att sedan kondenseras. Kondensering innebär enligt Graneheim 

och Lundman (2004) att texten reduceras men kärnan bibehålls. De kondenserade 

meningsenheterna abstraherades sedan i nästa steg och försågs med en kod som 

representerade innehållet i meningsenheterna. Hela kontexten övervägdes när 

meningsenheterna kondenserades och försågs med en kod. Koderna jämfördes med varandra 

och de med likartat innehåll sammanfogades i subkategorier och kategorier vilka utgör den 

röda tråden i koderna, det manifesta innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Avslutningsvis formulerades ett tema som enligt Graneheim och Lundman (2004) utgör det 

latenta, tolkande innehållet av kategorierna. Handledaren kontrollerade analysprocessens 

olika steg för att stärka resultatets giltighet. I Tabell 2 ges exempel på analysprocessens olika 

steg.  

 

Tabell 2  Exempel på analysprocessens olika steg  

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori Tema 

Och ehm, det jag 

tycker är bra då det är 

att dom är opartiska 

och ser från ett annat 

perspektiv 

Det är bra att 

dom är 

opartiska och 

ser från ett 

annat 

perspektiv 

Företagshälso

vården är 

opartiska och 

ser från ett 

annat 

perspektiv 

Neutral part  

 

Opartisk 

kompetens-

resurs 

 

 

 

En expertresurs 

att anlita när den 

egna kompetensen 

inte räcker till  

 

eh ja, alltså fördelen är 

ju att de finns en, eeeh, 

dels alltså liksom att 

man diskuterar runt hur 

man hanterar dom där 

sakerna att ja men de 

kan ju vara olika de, ja 

men ska man börja 

jobba eeh direkt eller 

Fördelen är ju 

att de finns en, 

man diskuterar 

hur man 

hanterar saker 

och att de kan 

vara olika, när 

man ska börja 

arbete 

Hjälper till 

kring återgång 

i arbete 

Resurs i 

återgång till 

arbetet 

 

Resurs i 

rehabiliterings-

processen  

 

 

 

 

 

 

Etiska överväganden  
Studier som sker inom högskoleutbildning, både på grundnivå och avancerad nivå, omfattas 

inte av etikprövning enligt etikprövningslagen, SFS 2003:460. Dataskyddsförordningen 

(GDPR, General Data Protection Regulation) gäller i alla EU:s medlemsländer från maj 2018. 
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I den framgår att alla personuppgifter ska registreras. För den genomförda studien har 

personuppgifter registrerats hos Örebro universitets dataskyddsombud enligt formulär för 

studentarbeten. 

Författarna tog i studien beaktande till, informationskravet, samtyckeskravet 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka är de fyra forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet tillgodosågs då verksamhetschefer och 

avdelningschefer både muntligt och skriftligt informerades om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Då verksamhetschefer och avdelningschefer godkände deltagande i studien 

både skriftlig och muntligt tillgodosågs även samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes då resultatet redovisades så att varken enskilda verksamhetschefer, 

avdelningschefer eller sjukhus kan identifieras i studien. Citat kan ej härledas till enskilda 

individer. Allt datamaterial förvarades så utomstående ej hade tillgång till det. Endast 

författarna samt handledare av uppsatsen har tagit del av datamaterialet. Allt material kommer 

att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. Nyttjandekravet avser att datamaterialet inte 

kommer att användas till något annat än den genomförda studien. (Vetenskapsrådet, 2002).  

Under arbetets gång har en strävan varit att hålla sig neutrala och opartiska till de resultat som 

framkom. En strävan har även varit att redovisa allt på ett tillförlitligt sätt utan egna åsikter 

eller värderingar.  

Resultat  
Resultatet presenteras i kategorier med tillhörande subkategorier vilka abstraherades till ett 

tema (Tabell 3). Varje kategori inleds med en summering av dess innehåll. I resultatet 

presenteras citat för att stärka resultatets giltighet. För att visa att citat från samtliga intervjuer 

har använts anges deltagarna en siffra (1–6) efter varje citat för att värna om 

avdelningschefernas konfidentialitet. I citaten har tankeljud som exempelvis ehm, ååh, hmm, 

ehh tagits bort. De tre talspråksorden å, osså, och dära har skrivits om till skriftspråksorden; 

och, också, där för att göra texten mer lättläst. Avdelningschefer och chefer används 

synonymt i studien.  

Tabell 3. Översikt över subkategori, kategori och tema  

 

Subkategori 

 

Kategori 

 

 

Tema 

 

Resurs till chefen med ett 

helhetsperspektiv 

 

Neutral part 

 

 

Opartisk kompetensresurs 

 

 

 

 

 
En expertresurs att anlita när 

den egna kompetensen inte 

räcker till 

 

Resurs i återgång till arbetet 

 

 

 

Resurs i rehabiliteringsprocessen 

Resurs i 

organisationsförbättringar 

 

Resurs för att förebygga 

arbetsmiljörisker för ohälsa 

 

 

Resurs i arbetsmiljöförbättringar 

 

Brist på kontinuitet och 

tillgänglighet i kontakterna 

 

 

 

Faktorer som försvårar samarbetet 
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Tema; En expertresurs att anlita när den egna kompetensen inte räcker till 

Temat är det latenta innehållet som genomsyrar de fyra kategorierna i studien där chefernas 

erfarenhet var att företagshälsovården är en expertresurs att anlita när den egna kompetensen 

inte räcker till när en anställd blivit sjukskriven på grund av stress. Översikt med antal 

meningsenheter i varje subkategori och i vilka intervjuer de förekommer redovisas i Tabell 4. 

Cheferna såg företagshälsovården som en opartisk expertresurs. I mötet med medarbetarna 

var de neutrala och såg dem ur ett helhetsperspektiv. Företagshälsovården var också en 

expertresurs som anlitades när avdelningarna arbetade med arbetsmiljöförbättringar då de var 

behjälpliga med att undersöka risker och kom med förbättringsförslag för att minska ohälsa. 

Även under rehabiliteringsprocess var företagshälsovården en viktig expertresurs då kom de 

med förslag, till exempel upptrappning med schemat och vilka arbetsuppgifter som var 

lämpade i början vid återgången i arbetet efter sjukskrivning. När cheferna inte upplevde att 

de själva hade kompetens eller tid var företagshälsan en viktig pusselbit i arbetet både för chef 

och medarbetarna. Trots att avdelningscheferna var positiva till att anlita företagshälsovården 

som expertresurs framkom även faktorer vilka försvårade samarbetet. Det som nämndes var 

avsaknad av kontaktperson som cheferna kunde vända sig till i den direkta kontakten. Tid och 

kontinuitet i kontakterna med företagshälsovården var även faktorer vilka påverkade 

samarbetet. 

Tabell 4. Översikt av tema, kategori, subkategori, antal meningsenheter och intervjuer där 

subkategorier återfinns  

Tema Kategori Subkategori Antal 

meningsenheter 

Intervjuer där 

subkategori 

återfinns  

  

Opartisk 

kompetensresurs 

Resurs till chefen med ett 

helhetsperspektiv 

 

Neutral part 

10 

 

 

7 

1,2,4,5,6 

 

 

1,2,5 

 Resurs i 

rehabiliteringsprocessen 
Resurs i återgång till 

arbetet 

 

8 

 

1,2,3,4,6 

En 

expertresurs 

att anlita när 

den egna 

kompetensen 

inte räcker till  

Resurs i 

arbetsmiljöförbättringar 
Resurs i 

organisationsförbättringar 

  

Resurs för att förebygga 

arbetsmiljörisker för 

ohälsa 

14 

 

 

12 

1,2,3,4,5,6 

 

 

1,2,3,4,5,6 

 Faktorer som försvårar 

samarbetet 

 

Brist på kontinuitet och 

tillgänglighet i 

kontakterna  

 

13 

 

 

 

1,2,3,4,6 

 

 

 

 

 

 

Opartisk kompetensresurs 
Företagshälsovården var en resurs till chefen ur ett helhetsperspektiv och neutral part förenade 

cheferna i något de upplevde. För cheferna var stödet och samarbetet med 



13 
 

företagshälsovården något som uppskattades och samtliga hade positiva erfarenheter av 

företagshälsovården. Företagshälsovårdens neutrala ställning ansågs av cheferna ha en positiv 

inverkan och att de ofta såg och prioriterad på ett annat sätt än vad cheferna själva gjorde. 

Erfarenheten var att företagshälsovården var opartiska och kunniga inom det specifika ämnet.  

 
Resurs till chefen med ett helhetsperspektiv 
Avdelningschefer var överens om att företagshälsovården var sakkunniga inom det aktuella 

ämnet i studien och fungerade som ett nödvändigt stöd. Avdelningschefernas erfarenheter var 

att företagshälsovården fungerade som ett stöd inte enbart för dem själva utan även för 

medarbetarna vid stress, vilket kunde vara av både privat och arbetsrelaterad karaktär. 

Medarbetarna hade möjlighet att ta kontakt med företagshälsovården själva i olika ärenden 

som tillexempel upplevd stress och de fick två tillfällen per år de kunde utnyttja hos 

företagshälsovården innan chefen blev inkopplad.   

Avdelningscheferna beskrev att de använde företagshälsovården som ett bollplank för att få 

idéer samt för att få stöd hur de kunde gå vidare i sjukskrivningsprocessen av medarbetare. 

Några av dem var ganska nya i sin chefsroll och då betydde det stödet mycket men också hur 

de skulle gå framåt i processen. 

sen har man ju olika åtgärder som chef som man kan ta till, om de är, om man ser att 

folk är stressiga så försöker väl man hänvisa till stresshantering, man försöker hjälpa 

till vad är du stressad över? Den här personen kanske är stressad över nånting som 

jag kan hjälpa till med. Som egentligen kanske inte behöver vara så stort. De har jag 

gjort flera gånger att jag har bett att dom ska ta kontakt med företagshälsovården, 

och som medarbetare har man ju rätt till sån kontakt utan att de går via chefen (R5) 

En annan positiv erfarenhet vilken lyftes av avdelningscheferna var att företagshälsovården 

kunde identifiera och se till sjuksköterskornas olika behov under sjukskrivningsprocessen. 

Flertalet påpekade att stressen vilka sjuksköterskorna upplevde var av en mångfacetterad 

karaktär och inte endast relaterat till arbete eller till privatlivet. När den sammantagna stressen 

blev alltför övermäktig blev det många gånger synligt på arbetsplatsen vilket medförde att 

sjuksköterskorna hälsa påverkades på arbetet. Företagshälsovården kunde då, enligt cheferna, 

identifiera de olika delarna och kunde på så sätt arbeta med dem på olika sätt eller remittera 

vidare till andra instanser om så behövdes. Många av cheferna erfor att stödet från 

företagshälsovården var av betydande karaktär och att företagshälsovården tog vid där de 

själv inte räckte till eller hade kunskaper inom ärendet. De beskrev i positiva ordalag att 

företagshälsovården fanns som ett stöd och kunde se helheten. Det framkom dock att 

avdelningscheferna ansåg att företagshälsovården var underutnyttjade då de inte alltid 

använde sig av det befintliga stödet som erbjöds.  

Nej jag tror kanske att vi inte utnyttjar företagshälsovården som vi borde göra kanske, 

det är ju ett jätteproblem de här med stress och många som är sjukskrivna, jag tror de 

är ett under utnyttjande av företagshälsovården faktiskt (R2) 

Neutral part 
Företagshälsovården fungerade, enligt avdelningscheferna, som en neutral part. 

Avdelningscheferna beskrev det positivt att företagshälsovården inte hade egna värderingar i 

de olika ärenden de var inblandade i. De uttryckte att det var en utmaning många gånger när 

de hade ärenden gällande stress då de ofta hade en annan relation till sjuksköterskan än vad 

företagshälsovården hade. Chefernas erfarenhet var att företagshälsovården var opartiska och 

såg de uppkomna problemen från ett annat perspektiv än dem själva.  
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ja och de blir de blir liksom inte riktigt bra eftersom jag är chef liksom, ibland kanske 

jag är problemet de vet jag ju inte, alltså de kan ju vara så att dom tycker att den där 

människan kan jag inte öppna mig för eller hon verkar så hård eller verkar inge snäll 

eller, och då är de ju viktigt att nån annan som inte är inkopplad i min anställning och 

min lönesättning (R1) 

De flesta av avdelningscheferna hade arbetat tillsammans i många år med sina medarbetare 

och det fanns de som uttryckte att det kunde vara svårt att inte blanda in egna värderingar i 

uppkomna ärenden. Även om självinsikten fanns om att de inte skulle blanda in egna åsikter 

eller värderingar fanns det tillfällen då det gjordes. Hur det än förhöll sig mellan chef och 

medarbetare fanns det en historia i arbetsrelationen vilken kunde påverka situationen. 

Företagshälsovården arbetade och prioriterade utan inblandning av egna värderingar och 

kunde på så sätt uppnå ett optimalt resultat enligt cheferna. Enligt cheferna var det många 

gånger de vände sig till företagshälsovården för att diskutera prioriteringar av olika slag. 

Deras erfarenheter var att företagshälsovården kunde se en situation med ett annat perspektiv 

och föreslå förändringar. 

Resurs i rehabiliteringsprocessen 
Resurs i rehabiliteringsprocessen innefattar att företagshälsovården var en resurs i återgång till 

arbete samt samtalsstöd för medarbetare. Många av cheferna hade positiva erfarenheter om 

vad företagshälsovården kunde göra för medarbetare vilka hade varit sjukskrivna på grund av 

stress. Företagshälsovården föreslog olika åtgärder och planer hur de på bästa sätt kunde få en 

så hälsosam tillbakagång till arbete som möjligt.  

 

Resurs i återgång till arbete 

Avdelningschefernas erfarenhet var att stödet från företagshälsovården vid återgång till 

arbetet för en medarbetare efter sjukskrivning på grund av stress var viktigt. De hjälpte till att 

göra upp en realistisk plan för en hälsosam återgång. Det kunde bland annat inkludera olika 

förslag på arbetsuppgifter samt i vilken takt upptrappningen av arbetstider som var optimal. 

Det beskrevs också att företagshälsovården hade samtal med avdelningscheferna hur en 

återgång till arbetet kunde ske på bästa sätt. Avdelningscheferna kunde stötta dem som varit 

sjukskrivna att hitta en så bra balans i såväl arbetslivet som privatlivet.  

Flertalet av cheferna var nöjda med stödet de fått från företagshälsovården när det gällde 

återgång till arbetet för den sjukskrivne. Processen hade varit lyckad och de upplevde att det 

hade haft ett bra utfall hittills.  

 

har varit heltid sjukskriven men är på väg tillbaka då börja vi prata om, procent och 

hur många dagar ska du va här och hur många dagar ska du va där. Och vi tänkte att, 

ja vi tänkte ju heltid fast det är ju bara, ja men om vi säger att hon ska göra 6 timmar 

om dagen nudå. Men hon hjälpte oss tänka rätt i timmar och vad är lämpliga 

arbetsuppgifter, du kanske inte ska göra det här nu utan de kanske är det här du ska 

fokusera på liksom. Också tycker jag att dom har varit bra i jag har jag har ju flera 

sjuksköterskor som är sjukskrivna som vill så mycket, o då och alla vill ju tillbaka men 

de kanske inte är de bästa att stressa tillbaka (R6) 

 

Några av cheferna hade arbetat under en längre tid. De berättade att under 90-talet hade 

Region X tillsammans med företagshälsovården kurser för anställda vilka var sjukskrivna för 

till exempel stress eller utmattning. Ungefär två gånger i veckan träffades de på sjukhuset för 

olika aktiviteter såsom mindfullness, samtal om kost eller träna tillsammans i grupp. 

Erfarenheten avdelningscheferna hade av kursen var att den ansågs givande av medarbetarna 
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och att det fanns de vilka arbetade idag som ingick i gruppen. Medarbetarna själva har 

beskrivit för cheferna att kursen uppfattades positiv och var en bidragande orsak till en 

snabbare återgång till arbetet efter sjukskrivning. Cheferna som hade erfarenhet av kursen 

önskade att den återfördes.   

 

ja det var kanonbra, jätte jätte bra, men jag tror att sån grupperna dom som har varit 

med i dom för de är ju många som har gått i dom grupperna som jobbar och som har 

fortsatt att jobba sen, till och med att dom jobbar heltid liksom (R1) 

 

Resurs i arbetsmiljöförbättringar  
Resurs i arbetsmiljöförbättringar omfattar resurs i organisationsförbättringar och resurs för att 

förebygga arbetsmiljörisker. De tillfrågade cheferna hade tagit hjälp av företagshälsovården 

när det gäller utveckling av organisationen på avdelningen men cheferna hade även fått 

kunskap om hur de kunde arbeta för att positivt utveckla arbetsgruppens medarbetare. 

Cheferna fick handledning från företagshälsovården om hur de kunde vara ett samtalsstöd för 

medarbetare som var sjukskriven på grund av stress. Företagshälsovården var även 

behjälpliga med medarbetarenkäten.   

 
Resurs i organisationsutveckling 
Flertalet av cheferna hade tagit stöd och hjälp av företagshälsovården på gruppnivå för att 

hantera stressen. På gruppnivå kunde det röra sig om olika föreläsningar företagshälsovården 

erbjöd eller låta medarbetarna delta i stresshanteringskurser. Föreläsningarna 

företagshälsovården gav var, enligt cheferna, många gånger förlagda på utbildningsdagar så 

att de kunde arbeta i grupper under utbildningsdagarna för att försöka komma på idéer hur de 

kunde arbeta förebyggande för att minska stressen på  

avdelningen. Föreläsningarna kunde, enligt cheferna, innehålla allt från stresshantering till hur 

medarbetarna lägger ett så hälsosamt schema som möjligt vilket gav bättre förutsättningar att 

klara stressen.  

 

nej men dom hjälpte oss att fokusera på rätt saker, och de vi kan påverka och inte de 

som vi inte kan påverka. Vilket resulterat i att vi har förbättrat rutiner, men 

förbättringar på avdelningen som ska göra satt vi stressar mindre. (R6) 

Cheferna hade även erfarenheter av att företagshälsovården var behjälplig med 

medarbetarenkäten vilka genomfördes årligen på varje avdelning för att få en fingervisning i 

hur arbetsklimatet var på den aktuella avdelningen. Utifrån enkätsvaren gick 

företagshälsovården igenom dem med respektive chef och kunde på så sätt upprätta olika 

handlingsplaner utefter de behov vilka återfanns på avdelningen. Cheferna hade fått hjälp med 

att fokusera på det som framkom av enkäterna och vad som var påverkningsbart eller icke 

påverkningsbart. När det var genomfört kunde företagshälsovården tillsammans med cheferna 

upprätta olika handlingsplaner vilket cheferna uppskattade.  

  

Resurs för att förebygga arbetsmiljörisker för ohälsa 
Flertalet av cheferna berättade om olika verktyg, tillvägagångssätt, de hade fått ta del av när 

medarbetare var sjukskrivna på grund av stress. Många gånger handlade verktygen om 

samtalsstöd för den enskilde hos chefen. Chefen hade då tidigare själv fått deltagit i kurser 

inom det specifika ämnet. Andra verktyg de fått från företagshälsovården var att lära sig hur 

de på olika sätt kunde handleda och prioritera olika åtgärder på avdelningen. 
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Företagshälsovården kunde även komma med olika tips på lösningar och olika åtgärder vilka 

uppkom på arbetsplatsen. Enligt chefernas erfarenheter kunde verktygen användas när 

exempelvis vårdtyngden var för stor eller om det saknade personal för dagen. 

 

Samtliga av cheferna hade deltagit i kurser gällande arbetsmiljö och hur de skulle arbeta med 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Stress togs upp under kurstillfällen och hur det påverkar 

arbetsgruppen.  

 

när personal har tyckt och att ja men de har väldigt mycket att göra man är stressad, 

mår dåligt då har vi varit på företagshälsovården och vi har pratat mycket om 

prioritering och hur viktigt det är att ha chefen med sig i sina prioriteringar, att det är 

okej att man inte gör allting i lika bra kanske just den här dagen för idag prioriterar 

vi de här akuta (R5) 

Chefernas erfarenhet var att sjuksköterskorna ofta ställer stora krav på sig själva inom yrket. 

De ansåg att sjuksköterskorna många gånger hade en förutfattad mening om att de skulle vara 

fullärda direkt när de kom från utbildningen. Cheferna hade då tagit hjälp av 

företagshälsovården genom individuella samtal med sjuksköterskorna. Enligt de erfarenheter 

cheferna hade behövdes det endast ett fåtal samtal med företagshälsovården för 

sjuksköterskorna för att de inte skulle ställa stora krav på sig själva. Samtalen innefattade 

bland annat vad stress innebar, vilken påverkan det hade på kroppen och vad det kan leda till 

för den enskilde medarbetaren. Samtalen var i förebyggande syfte och medförde, enligt vad 

cheferna erfor, att sjuksköterskorna bättre hanterade sin situation i sitt nya yrke. Cheferna 

poängterade att de hade erfarenhet av att samtalen hade en större inverkan på medarbetaren 

om företagshälsovården höll i samtalen och inte chefen.  

dom har orealistiska förväntningar på sig själv. Jag tycker att det är bra att man fått 

kontakt med företagshälsovården och bara genom till exempel två samtal eller och sen 

har de, och ibland har de löst sig bara med det. Att det är någon utomstående alltså 

inte jag eller. Jag tror att såna samtal kan förebygga sjukskrivningar och utbrändhet 

(R1) 

Några av cheferna hade tidigare erfarenheter av att företagshälsovården kom till avdelningen 

för att hålla i debriefing efter händelser på avdelningen. Företagshälsovården fanns då på plats 

på avdelningen och alla medarbetare kunde komma och tala med dem. Det fanns även 

erfarenhet av att företagshälsovården kom till avdelningen varannan vecka och fanns 

tillgängliga under exempelvis en eftermiddag för samtal för de som behövde. Ett arrangemang 

som uppskattades av medarbetarna men som det numera inte fanns tid eller resurser för. 

 

Företagshälsovården deltog, enligt cheferna, i ett program för nyexaminerade sjuksköterskor. 

Stödet medarbetarna fick var i form av samtal som oftast handlade om stressen nyanställda 

kunde uppleva på avdelning och om sin nya yrkesroll som sjuksköterska. Avdelningscheferna 

vilka hade sjuksköterskor som deltog i programmet hade stressnivån gått ner samt att 

sjuksköterskorna fått insikt om att de inte var ensamma om sin situation. Företagshälsovården 

informerade även om ett hållbart arbetsliv, samt förde diskussioner om krav och förväntningar 

sjuksköterskorna kunde möta. Tanken med programmet var att stärka nyexaminerade 

sjuksköterskorna i sitt nya yrke, men även ge stöd i den arbetsrelaterade stressen de möter.  

 
Faktorer som försvårar samarbetet  
Faktorer som försvårade samarbetet handlade om brist på kontinuitet och tillgänglighet i 

kontakterna. Merparten av cheferna ansåg att det var svårt att komma fram till 
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företagshälsovården inom regionen. Det fanns ingen kontaktperson de kunde ringa till utan 

ringde genom växeln och hoppades få tala med någon som var insatt gällande den specifika 

avdelningen. Cheferna uttryckte frustration då de inte hade någon de kunde vända sig till 

direkt. Det fanns även erfarenheter bland cheferna att personalen på företagshälsovården 

byttes ut mellan mötena och därmed gick kontinuiteten förlorad.  

 

Brist på kontinuitet och tillgänglighet i kontakterna  
I intervjuerna framkom att många av cheferna hade erfarenhet av svårigheter att komma i 

kontakt med företagshälsovården. Det fanns ingen fast kontakt för varje avdelning utan en 

telefonlista och de valde på måfå vem de skulle kontakta. Avdelningscheferna uttryckte en 

önskan om det skulle finnas en specifik person de kunde ta kontakt med och att den personen 

var insatt i avdelningen. Tryggheten skulle öka bland flertalet chefer om de visste till vem de 

skulle vända sig när de önskade diskutera olika idéer eller tankar. I nuläget fanns inte den 

resursen och var något cheferna uttryckte som en önskan.  

 

det kan jag tycka är lite svårt att man inte har någon kontaktyta. Jag skulle vilja ha en 

kontaktyta som ja men typ som våra HR-partner. Någon som jag vet att den här har 

koll på mina medarbetare. (R3) 

Företagshälsovården återfanns på flertalet orter runtom i länet. Cheferna visste därför inte var 

den personen de ringde befann sig utan var tvungna att ringa flertalet samtal innan de fick tag 

i rätt person. Många av cheferna önskade att det fanns en detaljerad information om var och 

som vad personerna inom företagshälsovården arbetade. En annan svårighet som beskrevs var 

att företagshälsovården inte kunde erbjuda akut hjälp utan det var på en planerad basis. De 

efterfrågade att det skulle finnas någon från företagshälsovården som kunde komma med kort 

varsel när de ansåg att ett behov fanns. De var dock medvetna om att företagshälsovården inte 

bedriver någon sådan verksamhet. 

 
En ytterligare svårighet vilken nämndes av några chefer var att det kunde vara svårt att ”få 

till” tider som fungerade både för företagshälsovården och för chefen. Det var mer en 

schemateknisk fråga, många gånger kunde det initiala mötet dröja innan det blev av på grund 

av dessa omständigheter. Några av cheferna var även insatta i att företagshälsovården inte 

alltid var fullbemannade utan saknade även företagssjuksköterskor. Orsaken enligt cheferna 

var sjukdom, barnledighet eller att tjänsterna var vakanta. Det medförde att det kunde vara 

svårt att få tider eller att givna tider blev ombokade, vilket fördröjer insatserna för 

medarbetarna.  

ja men både och, de är ju många steg innan man får tag på dom, med tider, 

tillgängligheten, och sen har jag fått lite otur och fått bytt lite sjuksköterskor där så 

det blir inte den där helheten så det är väl de jag har upplevt från den här tiden (R4) 

Enstaka chefer hade även erfarenhet av att det inte var någon kontinuitet från 

företagshälsovården sida. De hade fått byta företagssjuksköterska flera gånger under en 

sjukskrivning för medarbetare vilket gjorde att helhetssynen gick förlorad och att tilliten till 

företagshälsovården blev något ansträngd.  
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Giltighet, pålitlighet och överförbarhet är de begrepp vilka kommer att diskuteras för att 

beskriva den genomförda studiens trovärdighet gentemot metoden i enlighet med Graneheim 

och Lundman (2004). Syftet med studien var att undersöka avdelningschefers erfarenheter av 

stödet från företagshälsovården när en anställd blir sjukskriven på grund av stress.  

En intervjustudie med kvalitativ ansats var den metod som valdes för att beskriva 

avdelningschefers erfarenheter av stödet från företagshälsovården. Enligt Graneheim och 

Lindgren och Lundman (2017) och Polit och Beck (2016) är det en metod som är tillämpbar 

för att erhålla kunskap om människors egna upplevelser och erfarenheter. 
Fokusgruppsintervjuer kunde ha varit ett alternativ. Trost (2010) anser att genom 

fokusgruppsintervjuer kan interaktioner förekomma bland deltagarna vilket i sin tur kan leda 

till idéer och bra diskussioner. Den datainsamlingsmetoden valdes bort på grund av att det 

antogs svårt att samla alla deltagare vid ett och samma tillfälle. En annan orsak till att inte 

fokusgruppsintervju användes var att det finns en risk att de dominanta deltagarna ofta hörs 

medan de mer tystlåtna hamnar i skymundan (ibid).  Författarnas förförståelse för valt ämne 

har föranlett till genomförd studie. Paulsson (2008) menar att förförståelsen har betydelse för 

vad och varför ett ämne väljs för att studeras. En strävan har varit att förhålla oss objektiva 

och neutrala under studiens gång. Har författarna kännedom om sin förförståelse ökar 

trovärdigheten (Graneheim och Lundman,2004) 

Val av deltagare har betydelse för resultatets giltighet enligt Graneheim & Lundman, 2004. 

För att uppnå giltighet är det av relevans att finna deltagare som har erfarenhet av det 

fenomen vilket ska studeras. Ett ändamålsenligt urval användes vid val av deltagare. 

Deltagarna i studien hade varierande ålder, yrkeserfarenhet som avdelningschef, antalet 

medarbetare som de var chef över samt antalet kontakter med företagshälsovården varierade, 

vilket stärker resultatets giltighet (Graneheim & Lundman, 2004).   

Från början var inklusionskriteriet för att delta i studien att cheferna skulle ha minst tre års 

erfarenhet som avdelningschef. Det kriteriet ändrades vid urvalet av deltagare till att 

avdelningscheferna skulle ha varit i kontakt med företagshälsovården minst två gånger i 

ärenden där medarbetare blivit sjukskriven på grund av stress. Det ansågs viktigare att antalet 

gånger som cheferna varit i kontakt med företagshälsovården än antalet år som 

avdelningschef.    

Totalt intervjuades sex avdelningschefer. Graneheim et al. (2017) menar att fler deltagare inte 

behöver betyda att information utökas. Det finns både för och nackdelar med de flesta platser 

för intervjuer. Det ska ej finnas några åhörare, platsen ska vara så ostörd som möjligt och den 

intervjuade ska känna sig trygg. Det är sedan viktigt under analysen av materialet att 

intervjuaren tar hänsyn till vilken inverkan platsen hade för trovärdigheten till materialet 

(Trost, 2010). Fem av intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats vilken var en 

välkänd och förmodligen en trygg miljö för dem eftersom de själva önskat bli intervjuade där. 

Det kan däremot finnas etiska risker med den utvalda platsen då anonymiteten och 

konfidentialiteten gentemot andra kollegor skulle kunna äventyras.  

Genom att använda sig av semistrukturerade intervjuer har deltagarna möjlighet att själva 

bestämma vad de vill delge för upplevelser/erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004). 

Intervjuguiden (Bilaga 1) som användes bestod av fem öppna frågor utifrån studiens syfte.  

Enligt Trost (2010) bör frågeområdena vara få för att intervjuaren ska ha möjlighet att kunna 

ställa följdfrågor och för att kunna få en djupare inblick om vad personen menar. Dock var en 

intervju endast 11 minuter vilket kan ha påverkat resultatet, då det inte fanns möjlighet att gå 
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in på djupet i denna intervju.  En intervjuguide är bra att använda sig av när erfarenhet saknas 

att intervjua eftersom den kan fungera som ett stöd. En intervjuguide säkerställer också att alla 

deltagare får samma frågor vilket stärker tillförlitligheten (Graneheim et al., 2017; Graneheim 

& Lundman, 2004¸ Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Författarna har ingen tidigare erfarenhet av att intervjua, vilket är en svaghet då resultatet kan 

ha påverkats på grund utav otillräckliga följdfrågor. Valet blev därför att samma författare 

höll i samtliga intervjuer vilket stärker studiens tillförlitlighet då samma frågor ställdes till 

samtliga deltagare och följdfrågor formulerades på ett likande sätt (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Personen som inte intervjua kunde fokusera mer på att lyssna och ställa 

följdfrågor vilket bidrog till att intressanta aspekter fångades upp och vi kunde fördjupa oss 

kring ämnet. Innan varje intervju påbörjades fick deltagarna samma information kring studien 

och samma intervjuguide användes till samtliga deltagare. Pålitligheten stärks när det finns 

tydlig struktur kring tillvägagångssättet då det är mindre troligt att resultatet påverkas 

(Graneheim et al, 2017). 

Avsikten var att samtliga sex intervjuer skulle ske tillsammans av författarna men på grund av 

personliga skäl gjordes fem av sex intervjuer tillsammans. Att vara två personer under 

intervjuerna kan upplevas som ett maktövertag gentemot deltagaren, men varje intervju 

kändes avslappnad och författarna upplevde att deltagarna kände detsamma. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en ljudinspelare, vilket gav möjlighet för författarna att koncentrera 

sig på deltagaren, vilket Graneheim och Lundman (2004) anser är en fördel. 

Intervjuerna transkriberades av samma person som höll i samtliga intervjuer. Enligt Trost 

(2010) kan det vara en styrka om en och samma person håller i intervjuerna samt transkriberar 

dem, då viktigt material inte risker att försvinna. Analysprocessen genomfördes tillsammans 

av författarna, som sedan diskuterades tillsammans med handledaren. Genom att fler personer 

granskar analysen stärks tillförlitlighet för analysprocessen (Graneheim et al, 

2017). Analysprocessens olika steg har noggrant beskrivits samt visas med exempel vilket 

stärker resultatets giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). I resultatet användes citat från 

samtliga intervjuer, vilket stärker resultatets giltighet (Graneheim & Lundman, 2004).  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) handlar överförbarhet om i vilken utsträckning 

resultatet kan överföras till andra miljöer eller grupper. För att öka överförbarheten för studien 

ska det finnas en klar och tydlig beskrivning kring urval, metod, datainsamling och 

analysprocess (Graneheim & Lundman, 2004; Polit och Beck, 2016). Genom att en noggrann 

och transparant beskrivning av urval, metod, datainsamling och analys har gjorts ges en 

möjlighet till att bedöma resultatets överförbarhet. I den genomförda studiens deltog kvinnliga 

avdelningschefer på ett medelstort sjukhus vilket gör att resultatet kan överföras till liknande 

miljöer. I slutändan är det alltid läsarens beslut huruvida resultatet kan överföras till andra 

sammanhang (Graneheim & Lundman 2004; Polit & Beck, 2016).  

Resultatdiskussion 
Studiens resultat visade att företagshälsovården var en expertresurs att anlita när den egna 

kompetensen inte räcker till när en anställd blivit sjukskriven på grund av stress. 

Företagshälsovården var en neutral och opartisk tillgång. Vidare användes 

företagshälsovården som ett bollplank för avdelningscheferna och som resurs i 

rehabiliteringsprocessen då de kunde ge olika förslag på vid återgång till arbetet efter 

sjukskrivning. Det fanns även faktorer som försvårade samarbetet. Avsaknad av 

kontaktperson och kontinuitet i kontakterna var faktorer som nämndes. 
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I resultatet framkom att avdelningscheferna ansåg att företagshälsovården hade en helhetssyn, 

de såg både den privata och den arbetsrelaterade delen hos den anställde. Om det i samtalet 

framkom att majoriteten av stressen fanns i privatlivet, remitterade de eller hänvisade till 

annan instans. Enligt Statens Offentliga utredning (SOU, 2011:63) är det en av 

företagshälsovården uppgifter att remittera till annan professionell instans om behov finns. 

Avdelningschefernas erfarenheter angående företagshälsovårdens helhetsperspektiv stärks 

genom en studie där företagssjuksköterskor själva fick uttrycka sina specialistkunskaper 

(Naumanen, 2007). Att lyssna på kunden och se till helhetsperspektivet var avgörande i mötet 

(Josefsson & Kindenberg, 2004; Naumanen, 2007;). Enligt Karasek och Theorell (1990) 

handlar krav och kontroll om att se hela individen, och att hänsyn tas till ålder, utbildning och 

personlighet. En egen reflektion ur en etisk aspekt är det viktigt att företagshälsovården 

behandlar alla lika och att det finns respekt för både företaget eller organisationen 

företagshälsovården arbetar med. Samma respekt skall visas den enskilde medarbetaren. 

 

Avdelningscheferna i föreliggande studie beskrev att företagshälsovården var en uppskattad 

neutral part att tillgå, då de inte blandade in egna åsikter och värderingar i ärenden. Det 

resultatet stöds av tidigare forskning där vikten av företagshälsovården framkom som en 

neutral part mellan arbetstagare och arbetsgivare (Schmidt & Sjöström, 2015). Att de ska 

agera utifrån kompetens, inte av enskilda intressen. Vidare framgick det att 

företagshälsovården i många fall var en erkänd samarbetspartner när det gällde råd och stöd 

till cheferna (ibid.). En egen reflektion är att om egna värderingar läggs in i samtalen frångår 

företagshälsovården sitt uppdrag och etiska principer. 

 

Resultatet visade att avdelningscheferna använde företagshälsovården som ett bollplank och 

som expertresurs vid återgång till arbete efter att en anställd varit sjukskriven. 

Företagshälsovården kunde arbeta fram en realistisk plan för en hälsosam återgång för den 

anställde med arbetsuppgifter som passade i återgången. Den anställde kunde då uppleva 

kontroll över situationen på arbetet då det inte ställdes för höga krav vid återgången och att 

det fanns ett stöd från medarbetare och chefer. Karasek och Theorell´s (1990) forskning 

rörande krav och kontroll stödjer att ett större stöd runt medarbetaren minskar risken för 

stress. Resultatet stärks genom Smith, Sjöström och Antonsson´s (2011) forskning kring 

företagshälsovårdens arbetssätt. Även i SOU 2011:63 framkommer det att 

företagshälsovården ses som en resurs när en anställd är i behov av rehabilitering och 

arbetsanpassning efter en sjukskrivning. Företagshälsovårdens arbete innefattar insatser vilka 

är av individinriktad karaktär men även arbetsplatsinriktade insatser för att anpassa den så att 

den överensstämmer med individens behov efter sjukskrivning(ibid). Även om företagshälsan 

kommer med individuella åtgärdsförslag är det i slutändan individen själv som tar beslut för 

vilka åtgärder som genomförs (SFS 2014:821). 

  

I föreliggande studie beskrev avdelningscheferna verktyg som de fick av företagshälsovården 

för att själv kunna hjälpa till för att förebygga stressen hos sjuksköterskorna. 

Arbetsmiljöverket (2016) påpekar att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan 

förebygga ohälsa samt främja god arbetsmiljö. Brister i arbetsmiljön kan orsaka ohälsa för 

den enskilde individen och blir då även kostsam för organisationen/företaget samt även ur en 

samhällelig aspekt (ibid). Förbättrad hälsa har fördelaktig effekt på samhället visar Skandias 

forskning år 2018. Sjukskrivningarna är oundvikliga, men enligt Skandia går det att minska 

genom förebyggande åtgärder (Skandia, 2018). En tidigare studie där sjuksköterskors 

upplevelser av stress beskrevs var kvinnor överrepresenterade (87%) (Ito et al., 2012). 

Huruvida kvinnliga sjuksköterskor var överrepresenterad på de intervjuade chefernas enheter 

finns inga uppgifter på eftersom frågan ej ställdes. Ett antagande är dock att kvinnliga 
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sjuksköterskor var överrepresenterade eftersom 88% av sysselsatta sjuksköterskor år 2016 var 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2019). Enligt Karasek och Theorell (1990) har kvinnor lägre 

beslutsutrymme än män och högre psykiska krav. De verktyg som avdelningscheferna hade 

fått med sig var bland annat råd hur de kunde hjälpa medarbetarna med att prioritera 

arbetsuppgifter under stressfyllda dagar. En egen åsikt är om avdelningscheferna tog beslut 

för medarbetare kan de minska medarbetarnas beslutsutrymme. Karasek och Theorell (1990) 

påpekar att höga krav och litet beslutsutrymme ökar risken för att få arbetsrelaterade 

sjukdomar. En egen reflektion är att det är svårt för avdelningscheferna att ta hänsyn till alla 

individer. Ytterligare en åsikt ur ett genusperspektiv är att kvinnor i stressande situationer kan 

uppleva chefens prioriteringar/beslut mer påfrestande än vad män upplever. Chefens beslut 

kan leda till förlorad kontroll över situationen för medarbetaren. Det går inte att generalisera 

för alla kvinnor och män, som tidigare beskrivits har kvinnor lägre beslutsutrymme.  

 

I resultatet framkom att många av de nyutexaminerade sjuksköterskorna som började arbeta 

hade större krav på sig själva. Sjuksköterskornas egna förväntningar var högt över vad som 

förväntades av dem och många gånger var det nyutexaminerade sjuksköterskor som stressade 

mest. Cheferna härledde det till att de egna kraven på kontroll sjuksköterskorna hade. Stöd 

från både kollegor och cheferna är viktigt när en anställd har höga krav (Karasek & Theorell, 

1990). Liknande resultat, att framförallt nyexaminerade sjuksköterskor upplever stress 

framkom i tidigare forskning (Blomberg et al., 2014, Rudman & Gustavsson, 2010) 

Avdelningscheferna i föreliggande studie påtalade att, även om den totala erfarenheten av 

företagshälsovården var positiv fanns även möjligheter för utveckling av samarbetet. Många 

gånger rörde det sig om avsaknad att ha en fast kontakt hos företagshälsovården som de kunde 

vända sig till när det fanns behov. De ansåg att det skulle underlätta för dem om de visste till 

vem de skulle vända sig till samt att den personen var mer insatt i situationen på avdelningen. 

Även tidigare forskning visar att avsaknaden av direktkontakt hos företagshälsovården 

försvårade ett produktivt samarbete kring förebyggande åtgärder (Smith, Sjöström & 

Antonsson, 2011).  

 

Även kontinuiteten i ärenden nämndes som en utvecklingsmöjlighet. Ofta fick de träffa olika 

företagssjuksköterskor, även om ärendet var detsamma. Blev kontinuiteten bristande fick det 

en negativ inverkan på ärendet i sig då helhetssynen gick förlorad. Författarna till 

föreliggande studie har en förståelse för avdelningschefernas önskan angående kontinuiteten i 

mötet med företagshälsovården då medarbetaren i ärendet blir lidande. Karasek och Theorell 

(1990) beskriver att en grundläggande del i en människas liv är att ha kontroll över den egna 

situationen. För att kunna få kontroll över sitt eget liv behöver den enskilda personen kunna 

styra merparten av alla möten och situationer som hen kan ställas inför, både väntade och 

oväntade(ibid). En reflektion är att i mötet med företagshälsovården för medarbetaren är 

kontinuiteten avgörande för att skapa tillit för företagshälsovården. 

Slutsats 
Resultatet i den genomförda studien visar att företagshälsovården är en expertresurs att anlita 

när avdelningschefernas egen kompetens inte räcker till. Avdelningscheferna var eniga om att 

företagshälsovården var sakkunniga och ett oumbärligt stöd när medarbetarna upplevde sig 

stressade. Företagshälsovården kunde användas som ett bollplank för cheferna, de hjälpte till 

att identifiera vad som gjorde medarbetarna stressade och fanns även där som ett stöd i 

processen för tillbakagång i arbetet efter sjukskrivning. Under samarbetet höll sig 

företagshälsovården neutrala och såg medarbetarna utifrån ett helhetsperspektiv. Brist på 

kontinuitet och tillgänglighet i kontakterna med företagshälsovården var faktorer som 

nämndes som försvårade samarbetet och som behövde förbättras  
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Kliniska implikationer 
Utifrån studiens resultat kan företagshälsovården få en större inblick i vad kunden efterfrågar 

kring ämnet stress. Den kan ge företagshälsovården råd om vad kunden saknar i samband med 

samarbetet, exempelvis den kontaktyta vilken deltagarna nämner. Det kan även bidra till att 

cheferna börjar använda sig av företagshälsovården mer än vad de gör idag, då det framkom 

att tjänsterna som erbjuds inte används som de borde. Resultatet kan även bidra med mer 

förebyggande insatser kring ämnet så att färre arbetstagare känner att stressen tar över arbetet. 

Författarna önskar att resultatet till studien kan bidra till ett tätare samarbete mellan 

företagshälsovården och cheferna. Författarna hoppas även att resultatet i studien kan påverka 

utbildningen för framtida specialistsjuksköterskor inom företagshälsovård eftersom de 

psykiska arbetsskadorna inte framkommer på samma sätt som de fysiska. 

Förslag på framtida studier 
Utifrån resultatet som framkom behövs mer forskning nationellt för att undersöka vad 

cheferna har för erfarenheter kring stödet från olika företagshälsor. Det skulle även vara 

intressant att studera skillnad inom arbetet kring stress hos offentliga och privata 

företagshälsor, då eventuellt olika förutsättningar finns. Föreliggande studie är baserat endast 

på kvinnor, för att se eventuella likheter samt olikheter vore det intressant att få ta del av 

manliga avdelningschefers erfarenheter. Mer forskning inom det förebyggande arbetet skulle 

behövas för att se om stressen hos arbetstagare kan minska. 
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Bilaga 1.  
 

Intervjuguide 

Demografiska data 

Kön 

Ålder  

Antal år som sjuksköterska 

Antal år som avdelningschef 

Antal år som chef på nuvarande arbetsplats 

Antal anställda som du är chef över 

Hur ofta har du kontakt med företagshälsovården. 

 

Frågor  

Berätta vad företagshälsovården betyder/betytt för dig 

Beskriv ett exempel när du var i kontakt med företagshälsovården där anledning var att en 

anställd var/blev sjukskriven för stress  

Berätta vilken hjälp du fick av företagshälsovården i samband med att en anställd var 

sjukskriven för stress (om det inte ges svar på den i frågan över) 

Beskriv vilka fördelar du erfarit i samarbetet med företagshälsovården när en anställd är 

sjukskriven av stress  

Beskriv vilka nackdelar du erfarit i samarbetet med företagsvården när en anställd är 

sjukskriven av stress 

 

Är det något mer du skulle vilja tillägga?   

 

 

Sonderingsfrågor 

Kan du berätta mer om……….. 

Kan du ge ett exempel 

Kan du utveckla vad du menar  

 


