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Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka hur enhetschefer arbetar med sjukskrivningar på
grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa inom offentlig äldreomsorg. Utifrån syftet har
fyra frågeställningar bearbetats fram för att utveckla och öka förståelsen till studiens
problemområde. Studiens metodval är kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk
ansats och tematisk analys som bearbetningsmetod. De kvalitativa intervjuerna
gjordes med nio stycken enhetschefer från två olika kommuner i södra
Sverige. Resultatet visade att enhetschefer har handlingsutrymme att arbeta
förebyggande för att reducera sjukskrivningar och att det skiljde sig åt från hur
rehabilitering hanteras. Enhetschefer inom äldreomsorgen har tydliga riktlinjer när
det handlar om rehabilitering medan det förebyggande arbetet inte har det. Det finns
därmed handlingsutrymme för att arbeta mer förebyggande för att reducera
sjukskrivningar. Alla respondenter hade förståelse om att det förebyggande arbetet är
en viktig faktor för att sjukskrivningar ska reduceras men att tid och antal
medarbetare kan försvåra att det förebyggande arbetet prioriteras.

Nyckelord: Socialt arbete, äldreomsorg, sjukskrivningar, psykisk ohälsa,
handlingsutrymme och förebyggande arbete

” You are in a surrendered position as a unit manager, you have to be a little bit inventive”
- A qualitative study of the unit manager’s latitude in the work of sick leave in public
elderly.
My Andersson and Katarina Lindkvist

Abstract
The purpose of the study is to investigate how unit managers work with sick leave due to
work-related mental health in public elderly care. Based on the aim, four issues have been
worked out to develop and increase understanding of the study's problem area. The
methodology of the study is qualitative interviews with a hermeneutic approach and
thematic analysis as a method of processing. The qualitative interviews were conducted
with nine unit managers from two different municipalities in southern Sweden. The
results showed that unit managers have latitude to work preventively to reduce sick leave
and that differs from how rehabilitation is handled. Unit managers in elderly care have
clear guidelines when it comes to rehabilitation while preventive work does not have it.
Therefor, unit manager have latitude for working more prevention to reduce sick leave.
All respondents understood that preventive work is an important factor in reducing sick
leave, but that time and number of employees can make it difficult for preventive work to
be prioritized.

Keywords: Social work, Elderly, Sick leave, Mental health, Latitude and Preventive
work.

Förord
Vi vill passa på och tacka de deltagare i vår undersökning som tog sig tid att generöst
dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper under intervjuerna. Arbetsglädjen och
det brinnande intresse för personalens bästa är något vi kommer ta med oss.
Denna uppsats hade inte varit möjlig att genomföra utan det fina samarbete och
stöttning vi har gett varandra under denna stundvis utmanande tid. Därmed sagt tar vi
gemensamt ansvar för uppsatsens samtliga delar.
Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Helena Eriksson för hennes konkreta och
utmanande kommentarer i handledningen genom uppsatsen. Det har varit till stor hjälp
för uppsatsen innehåll.
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1. Inledning
I en rapport som Folkhälsoinstitutet presenterade 2005 framkom det att den psykiska
ohälsan som idag finns bland landets befolkning till en stor del grundar sig i det allt mer
krävande arbetslivet och den svåra kombinationen av att balansera arbete med övrigt
privatliv. Den tid som behövs för återhämtning är i flera fall otillräcklig. Inom
äldreomsorgen är en anledning till sjukskrivning fysiskt tungt arbete men den psykiska
ohälsan har även ökat bland sjukskrivningarna. Statistik från Arbetsmiljöverket visade att
60 % av alla sjukskrivningar mellan 2012–2016 berodde på sociala och organisatoriska
orsaker, där 8 % av dessa var stress i arbetet inom äldreomsorgen (Arbetsmiljöverket,
2017).
Sedan den 1 januari 2005 har arbetsgivaransvaret ökat när det kommer till bland annat
sjukpenningskostnader och rehabiliteringsansvar. Detta tillsammans med
arbetsmiljölagen (AML 2001:1) leder till att arbetsmiljö är en högst viktig fråga för
enhetschefer inom äldreomsorgen (Statens Folkhälsoinstitut 2005). För möjlighet att reda
ut den höga andelen sjukskrivningar pekas ofta enhetscheferna ut som en av de
viktigaste aktörerna. Att ha en bra chef med bra ledarskapsförmågor anses vara en
avgörande faktor för att möta de problem och utmaningar som verksamheten står inför.
Att arbeta som enhetschef är därför ett utmanande och krävande uppdrag. Andra
utmaningar för enhetscheferna är de krav och synpunkter som kommer från flera olika
nivåer som till exempel övre chefsled, politisk styrning, personal, omsorgstagare och
anhöriga, vilket påverkar deras arbete. Enhetschefernas arbetsgivaransvar är omfattande.
Detta ansvar påverkas av ovan nämnda parterna såsom chefsled, politiskt styrning och
personal etc. Ansvaret regleras även i flera olika lagstiftningar såsom Arbetsmiljölagen
och Socialtjänstlagen (Wolmensjö 2008).
Trots flertalet krav från exempelvis lagstiftning och övre chefsled har enhetschefer
möjlighet att påverka sitt sätt att utforma både arbete och ledarskap med hjälp av sitt fria
handlingsutrymme. Handlingsutrymmet påverkas av verksamhetens mål och riktlinjer,
vilket har en inverkan på om handlingsutrymmet blir stort eller litet. Handlingsutrymme
är en fråga som återkommer inom socialt arbete, där handlingsutrymme handlar om att
göra ett val i kontrast med beslut och föreskrivna regler (Lipsky, 2010). Hur mycket
handlingsutrymme och handlingsfrihet enhetschefer har över sin egna arbetssituation har
betydelse för hur väl en pressad arbetssituationen hanteras (Wolmensjö, 2005).
Sjukskrivningar påverkar ekonomin, både för samhället och på individnivå. Det är
därmed viktigt att se över hur arbetet inom äldreomsorgen hanteras för att minimerar
ekonomiska kostnader och ohälsa bland omsorgspersonalen. Långa sjukskrivningar är ett
tecken på att det förebyggande arbetet mot ohälsa/sjukskrivningar brister. Genom att se
över hur arbetsrelaterade psykiska sjukskrivningar hanteras menar Sanadaji (2017) på att
det är en viktig aspekt för att individer/grupper kan bli drabbade om inte rätt arbete
utförs i tid.
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1.1 Syfte
Syftet är att studera enhetschefers arbete med arbetsrelaterade psykiska sjukskrivningar
bland omsorgspersonal inom offentlig äldreomsorg.

1.2 Frågeställningar





Vad upplever enhetschefer är viktigt i arbetet för att arbeta förebyggande av
sjukskrivningar på grunda av psykisk ohälsa?
Hur arbetar enhetscheferna med rehabilitering av sjukskrivningar på grund av
psykisk ohälsa?
Hur ser enhetschefers handlingsutrymme ut gällande arbete mot
sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa?
Vilka riktlinjer och stödfunktioner har enhetscheferna i arbetet mot
sjukskrivningar?

1.3 Disposition
Uppsatsen inleds med en beskrivning av problemområdet och en förklaring till varför
studien är relevant för socialt arbete. Det kommer även en bakgrund av arbetsmiljölagen
för att ge förståelse för vilken lag arbetsgivaren är skyldig att följa för att skapa en god
arbetsmiljö och välmående för samtliga medarbetare på arbetsplatsen. Därefter kommer
tidigare forskning och de teoretiska perspektiv som används i studien för att koppla
samman teori med det insamlade datamaterialet. I dessa avsnitt kommer det presenteras
tidigare forskning om sjukfrånvaro inom äldreomsorgen och hur chefer inom
äldreomsorgen arbetar/ kan arbeta för att minimera ohälsa och sjukskrivningar på
arbetsplatsen. Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati och Ingrid Karlsson
beskrivning av begreppet handlingsutrymme är de teoretiska anknytningar som
presenteras i avsnitt Teoretisk anknytning. I metodavsnittet kommer studiens
datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt, urval, etiska övervägande, litteratursökning och
en diskussion kring studiens tillförlitlighet och trovärdighet att redogöras. En
kontinuerlig diskussion av studiens metodval kommer finnas med för att kritiskt granska
metodvalets styrkor och svagheter. Detta innebär att det inte finns ett eget avsnitt med
en metoddiskussion utan det har integrerats under samtliga avsnitt i Metodavsnittet.
Därefter kommer studiens resultat att presenteras och analyseras under olika huvud- och
subteman. Under huvudtemat Förebyggande arbete presenteras ett flertal subteman som
är relevanta att presentera var för sig då respondenterna har olika uppfattningar om hur
det förebyggande arbetet kan hanteras. Det kommer även i det här avsnittet en
sammanfattning för att tydliggöra resultatet och analysen av de olika subteman. I övriga
huvudteman finns ingen sammanfattning då resultat och analys kan redogöras och
kopplas samman på ett tydligt och strukturerat sätt. Avslutningsvis kommer en
diskussion kring studiens resultat och förslag till vidare forskning.
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1.4 Relevans för Socialt arbete
I det här avsnittet presenteras studiens relevans för ämnet socialt arbete. För att förstå
vad socialt arbete är skildrar Lindqvist & Nygren (2006) en definition om att socialt
arbete riktar in sig mot situationer som är problematiska för enskilda individer, grupper
eller i vissa fall hela samhället. Som tidigare nämnts i inledningen är sjukskrivningar inom
äldreomsorgen hög, vilket drabbar både enskilda individer, arbetsgrupper och samhället i
stort. Att sjukskrivningar inom äldreomsorgen är hög och att den psykiska ohälsan även
ökar resulterar till att det viktigt att se över hur arbetet med sjukskrivningar hanteras.
Precis som Sanadaji (2017) tycker vi att det brister i det förebyggande arbetet inom
äldreomsorgen för att förhindra ohälsa/sjukskrivningar. Att därmed se över hur arbetet
med sjukskrivningar inom äldreomsorgen hanteras är därmed en viktig fråga att lyfta
fram för att bidra med kunskap inom ämnet.
Studiens undersökningsområde är enhetschefer inom äldreomsorgen och deras arbete
med sjukskrivningar bland sin omsorgspersonal. Studien bidrar till ökad förståelse kring
hur enhetschefer arbetar med sjukskrivningar och hur mycket handlingsutrymme de har
att arbeta med rehabilitering och förebyggande för att minimera sjukskrivningar. Det är
därmed relevant inom området socialt arbete att lyfta fram problemområdet för att
arbetsrelaterade psykiska sjukskrivningar ska reduceras inom äldreomsorgen.

1.5 Förförståelse
I och med vår utbildning finns en viss förförståelse kring yrket äldreomsorg, vilket
innefattar att det är höga sjukskrivningar. Ingen av oss forskare har arbetat inom
äldreomsorgen men genom media har förförståelsen blivit större kring att den psykiska
ohälsan på arbetsplatser ökar, vilket har skapat ett intresse kring problemområdet.
Studien har en hermeneutisk ansats vilket innebär att vår förförståelse kommer att
beaktas för att inte påverka våra tolkningar och förståelse av studiens empiri.
Hermeneutiken kommer att presenteras närmare i Metodavsnittet.
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2. Bakgrund
Att arbeta inom äldreomsorgen innebär att följa olika lagar och föreskrifter. Hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen reglerar brukarens rättigheter medan
arbetsmiljölagen (AML) innebär att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. I denna
studie kommer AML att beröras då denna lag är en viktig del i arbetsgivarens
förebyggande arbete mot ohälsa på arbetsplatsen. Det kommer därmed i detta avsnitt ge
en bakgrund vad AML innebär och hur arbetsgivare ska använda sig utav lagen.
Arbetsmiljölagen är en ramlag som syftar till att ange de grundläggande reglerna för
arbetsmiljön. Ansvarsfördelning samt hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras fastställs
även i denna lag (AML 2001:1). För att arbeta förebyggande för att minimera
sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa är arbetsmiljölagen en bra funktion som
innefattar både hur fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska bidra till en god
arbetsmiljö. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även
i övrigt uppnå en god arbetsmiljö (AML 1 kap 1§).
Arbetsförhållandena ska anpassas till individens olika förutsättningar i fysiskt och
psykiskt avseende. Arbetstagaren ska därmed få möjlighet att medverka i utformningen
av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör individens
egna arbete, därvid ska även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt
eller bundet arbete ska undvikas eller begränsas (AML 2 kap 1§).
Arbetsgivaren har därmed ansvar att systematiskt arbeta med arbetstagarnas arbetsmiljö
och vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa
eller olycka (AML3 kap. 2§). Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera
verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en
god arbetsmiljö. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. Arbetsgivaren
ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med
denna (AML 3 kap 2 c §). Varje år ska arbetsgivaren därmed skicka in hur dem arbetar
för att förebygga ohälsa och olycksfall, vilket kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM). År 2016 ändrades Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och lade till att
även psykosocial arbetsmiljö ska ingå i SAM. Genom SAM redogörs för hur
arbetsgivaren har gjort en undersökning av verksamheten, bedömt de risker som
synliggjorts vid undersökningen, vilka åtgärder som tillsatts för att minska riskerna och
slutligen hur åtgärderna kontrolleras för att se hur dem faktiskt bidragit till en bättre
arbetsmiljö.

Källa:Arbetsmiljöverket (2018).
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3. Kunskapsgenomgång
För att skapa ökad förståelse kring studiens problemområde kommer det i det här
avsnittet belysa tidigare forskning och teori.

3.1 Tidigare forskning
I detta avsnittet redogörs för tidigare forskning om sjukfrånvaro inom äldreomsorg.
Forskningen visar vilka faktorer som leder till sjukfrånvaro och varför just omsorgsyrken
ligger i riskzonen för psykosocial ohälsa. I detta avsnitt redogörs även forskning om hur
chefer inom äldreomsorgen ska agera för att minimera ohälsa och sjukskrivningar bland
sin personal samt vilka tekniker cheferna använder för att möta olika situationer.
3.1.1 Sjukfrånvaro
Att arbeta inom äldreomsorgen innebär att i sitt dagliga arbete vara ansvarig för en annan
människa genom att hjälpa och behandla dem. I och med att omsorgspersonal arbeta
med människor är yrket ett emotionellt arbete, vilket kan vara påfrestande och en
psykosocial risk för ohälsa (Vänje, 2015). I en kvalitativ undersökning av Elwér, Aléx &
Hammarström, (2010) framkom att hög arbetsbelastning bland anställda inom
äldreomsorgen är relaterad till sjukskrivningar. I studien undersöks hur äldreomsorgen
upplevs bland anställda vilket visade att det fanns kontinuerlig brist på personal inom
äldreomsorgen. Detta resulterade till en högre arbetsbelastning då personalen fick mer
krav och en tuffare arbetssituation. I en tidigare studie av Elstad och VabØ (2007)
framkom det även här att hög arbetsbelastning bidrog till sjukfrånvaro. Syftet med
Elstads och VabØs kvantitativa studie var att undersöka om sjukfrånvaro och
sjudomsnärvaro är förknippat med arbetsrelaterad stress inom äldreomsorgen. I studien
fanns en koppling mellan dessa då det visade sig att under en 12-månadersperiod hade
80% av respondenterna i studien rapporterat sjukfrånvaro minst en gång, där
arbetsrelaterad stress var den största orsaken. Om stress återkommer under en längre
period på arbetsplatsen kan det resultera till arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning.
Trots detta kände många i studien ett ansvar att komma till arbete för att ta hand om
brukarna och finnas där för sina kollegor, trots att dem själva var sjuka. I en annan
kvantitativ studie av Stapelfeldt, Nielsen, Andersen , Krane, Fleten, Borg & Jensen (2013)
undersöks om omsorgspersonal inom en dansk äldreomsorg påverkas av organisatoriska
faktorer och hur detta påverkar längden på en medarbetares sjukskrivning. Bland berörda
deltagare i den här studien framkom det att en dålig arbetsmiljö i form av ogynnsamma
arbetskrav och arbetsresultat är kopplat till att ha mer än 14 sjukskrivningsdagar på ett år.
Ledarskap, mobbning och krav på att dölja känslor var även faktorer som visade ge mer
än 14 sjukskrivningsdagar på ett är. Hur arbetsmiljön hanteras av arbetsgivaren har alltså
påverkan på anställdas hälsa vilket även en norsk studie av Andersen & Westgaard (2013)
visade. I deras studie användes både enkäter och intervjuer och det framkom att anställda
inom äldreomsorgen i Norge upplevde att tidspressen som rådde i arbetet var både
fysisk, psykisk och känslomässig belastning. Flertalet respondenter i studien påpekade att
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tidspressen är en negativ trend som ökar vilket slutligen är en faktor som leder till
sjukfrånvaro

3.1.2 Chefer inom äldreomsorgen
Inom äldreomsorgen kan det uppstå etiska dilemman för förstalinjechefer gentemot
politiker och anställda, vilket visade sig i en tidigare forskning av Mamhidir, Kihlgren
och Sorlie (2007) berodde på att det kan vara svårt att ha kvar sin arbetsroll och sina
skyldigheter och samtidigt se till allas bästa. Genom intervjuer framkom därmed att det är
en utmaning att leda en arbetsgrupp inom äldreomsorgen då det finns krav från politiker
och anställda. I en studie av Ljungblad, Granström, Dellve & Åkerlind (2014) framkom
att anställdas hälsa och organisationens sociala relationer är kopplat till chefers ledarskap.
Chefers uppmuntran till delaktighet, feedback, utvecklingsmöjligheter och att det finns
positiva sociala relationer var faktorer som förhindrade ohälsa bland de anställda. I
kvinnodominerade yrken såsom äldreomsorgen ökar den psykiska ohälsan. För att
reducera psykisk ohälsa och sjukskrivningar är Ljungblads et al. (2014) förklaring en
viktig aspekt för hur enhetschefer ska arbetar med just psykisk ohälsa och sjukskrivningar
bland sina anställda. I en senare studie av Keisu, Öhman & Enberg (2017) som
undersökte relationen mellan anställdas psykiska arbetsmiljö och chefers ledarskap,
framkom även i denna studie att förstalinjechefer inom äldreomsorgen är en viktig aktör
för att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Det är dessa chefer som är en del utav
de anställdas psykosociala arbetsmiljö och dem har därmed ansvar för de anställdas
välmående och arbetstillfredsställelse. För att minimera psykisk ohälsa och
sjukskrivningar har chefers ledarskap därmed betydelse för att skapa en god arbetsmiljö.
I en studie av Gard & Larsson (2017) utfördes både kvantitativa och kvalitativa metoder
för att få förståelse för förstalinjechefers psykosociala arbetsförhållande och hur
arbetsplatsens hälsa och säkerhet kan främjas. För att minimera risken för skador såsom
fysiska och psykiska har cheferna i den här studien infört och utvecklat en
riskbedömningsmodell som ska fånga upp riskfaktorer på arbetsplatsen, både fysiska,
psykosociala och organisatoriska faktorer. Riskbedömingsmodellen används därmed
regelbundet på arbetsplatsträffarna där kommunikation var en viktig faktor för att chef
och anställda ska få en god dialog med varandra om eventuella risker på arbetsplatsen
som kan orsaka ohälsa. I och med att riskbedömningsmodellen medförde
kommunikation mellan varandra på arbetsplatsen resulterade det till en bättre arbetsmiljö
och det kunde därmed tidigare fånga upp riskfaktorer som orsakar ohälsa.
Då förstalinjechefer inom äldreomsorgen både har krav från politiker och anställda är
arbetsbelastningen hög. Att dessutom arbeta för att förebygga psykisk ohälsa medför
tidsbrist för cheferna, vilket ofta visade sig vara en central faktor i en studie av Corin &
Björk (2016). Den höga arbetsbelastningen resulterade till övertidsarbete för cheferna
och anställdas behov sätts åt sidan. Handlingsutrymme har alltså en betydande roll för
hur chefer inom äldreomsorgen kan besluta om vilka arbetsuppgifter som kan prioriteras
eller bortprioriteras.
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Som tidigare nämnt är det viktigt att se över arbetsmiljön på arbetsplatsen för att på så
sätt förhindra ohälsa och sjukskrivningar. I en studie av Josefsson (2012) framkommer
även här att det är viktigt att enhetschefer inom äldreomsorgen undersöker och ser de
anställda som är på arbetsplatsen trots att dem är sjuka. Av alla deltagare i studien hade
68 % befunnit sig på arbetsplatsen fastän dem borde stannat hemma. Enhetschefer bör
därmed stötta sina anställda kontinuerligt och arbete med hur krav påverkar de anställda
för att på så sätt förbättra deras arbetsförhållande och arbetstillfredsställelse.

3.2 Teoretisk anknytning
Studiens teoretiska utgångspunkt är Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati och
Ingrid Karlssons beskrivning av begreppet handlingsutrymme. Perspektiven ger
möjlighet att få en förståelse för enhetschefernas handlingsutrymme för att arbeta mot
sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
3.2.1 Gräsrotsbyråkrati
Inom socialt arbete finns en fortgående utveckling av rationaliserings- och
byråkratiseringsprocess, det vill säga att sociala problem hanteras av utbildade
tjänstemän. Dessa tjänstemän sitter i stora hierarkiska organisationer inom olika
kompetensområden, vilket medför att det finns ett specifikt regelsystem (Lindqvist &
Nygren, 2006).
Byråkratiseringsprocessen var av intresse för Max Weber och han studerade därmed
detta i samhället. Byråkrati beskrevs enligt Weber som en funktionstyp, vilket handlar om
på vilket tillvägagångssätt organisationer verkar. Det är därmed Weber som har lagt
grunden för många analyser av just byråkrati, där makt och auktoritet är centralt. Makt
inom byråkratibegreppet innebär att en individ får sin vilja igenom oavsett om det finns
motstånd medan auktoritet istället handlar om att direktiv till viss del efterföljs. Genom
auktoritet kan andras motstånd brytas men det kan lika gärna inte göra det beroende på
hur karismatisk, traditionell och legal en individ är (Abrahamsson & Andersen, 2007).
Rationalisering är ett annat centralt begrepp från Max Webers byråkratibegrepp som
innebär att verkligheten systematiskt behärskas med hjälp av olika faktorer såsom
abstrakta begrepp, utveckling av kunskap, tro på omdöme och religionens sekularisering
(Lindqvist & Nygren, 2006).
Nya teorier och forskare har tillkommit efter Max Webers studier kring just byråkrati där
bland annat Michael Lipsky forskat om gräsrotsbyråkrati. Benämningen gräsrotsbyråkrati
kommer från det engelska ordet street-level bureaucrats som myntades av Michael Lipsky
1969 (Johansson, 2007). Enligt Lipsky (2010) är gräsrotsbyråkrater offentliga tjänstemän
som direkt samverkar och har direktkontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete.
Typiska arbeten för gräsrostbyråkrater är bland annat socialarbetare såsom handläggare
men även poliser och lärare. Lipsky menar att dessa arbeten har mycket gemensamt då de
individer som arbetar som offentliga tjänstemän har ungefär samma upplevelser kring
deras olika arbetssituationer. En aspekt som är gemensam för dessa yrken är att deras
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verksamhet har regler och riktlinjer som måste efterföljas men gentemot klienterna har
de offentliga tjänstemännen relativt stor handlingsfrihet.
Hur stort handlingsutrymme offentliga tjänstemän har påverkas enligt Lipsky (2010) av
vilken typ av sanktioner och förmåner som tjänstemän inom myndigheten har bestämt
samt dess mängd och kvalitet. Det är därmed värt att notera att handlingsutrymme inte
ser likadant ut för alla utan en del tjänstemän kan ha ett större handlingsutrymme än
andra. Lipsky (2010) förklarar även att gräsrotsbyråkratens beteende kan vara avgörande
för hur mycket handlingsutrymme de har. Gräsrotsbyråkraten kan också ha mer
handlingsutrymme än dennes position egentligen ska ha, vilket har med begreppen
autonomi, legitimitet och kunskap att göra. Ju mer legitimitet den professionella har,
desto mer tilltro har andra individer till den professionella. Detta bidrar slutligen till
större autonomi, vilket handlar om hur mycket självbestämmanderätt den professionella
har. Enligt Lipsky (2010) kan även gräsrotsbyråkrater tolka om arbetsuppgifter och beslut
för att de bättre ska stämma överens med verksamhetens behov. Detta kan dock skapa
frustration och konflikter då chefers egna drivkraft att självförverkliga olika beslut
hindras av organisationens krav och förväntningar.
3.2.2 Handlingsutrymme
Enligt Lipsky (2010) är alltså gräsrotsbyråktater offentliga tjänstemän som har
direktkontakt med medborgarna. I en avhandling av Karlsson (2006) ges en annan
förklaring om att enhetschefer inom äldreomsorgen också är gräsrotsbyråkter, vilket
kännetecknas med att dessa chefer står i direktkontakt med sina medarbetare. Att vara
enhetschef innebär att ha en mellanställning där över- och underordnad kommer med
olika krav och förväntningar. De är dessutom operativa chefer vilket innebär att de ska
driva en verksamhet vilket direkt påverkar brukare, anhöriga och personal.
Karlsson (2006) förklarar att handlingsutrymme har både en vertikal och horisontell
innebörd vilket innebär att gräsrotsbyråkrater har ett ansvar att följa regler och ordningar.
Dessa styr bland annat förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som exempelvis
berör arbetstid och arbetsmiljöfrågor. Hur Karlsson (2006) däremot förklarar
handlingsutrymme och handlingsfrihet är att handlingsutrymme handlar om att
gräsrotsbyråkrater självständigt ska kunna verka inom ett verksamhetsområde utan att
påverka någon annans enhet. Handlingsfrihet däremot är istället enligt Karlsson (2006)
möjligheten till rörelse eller i vilken utsträckning självständiga beslut som enhetschefer
själva kan fatta och som dessutom tillåts inom det området. Skillnaden mellan
handlingsutrymme och handlingsfrihet är helt enkelt att handlingsutrymme handlar om
möjligheten att utforma beslut medan handlingsfrihet innebär möjligheten att obehindrat
bestämma hur ett beslut ska genomföras eller skapa möjligheter inom ramarna för att
påverka ett beslut med litet handlingsutrymme. Karlsson (2006) menar alltså på att om
handlingsutrymmet är litet i en verksamhet kan handlingsfriheten ändå påverka ett besluta
eftersom det är handlingsfriheten som skapar möjlighet till att handla.
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Möjligheten till utökat handlingsutrymme är enligt Karlsson (2006) större ju mer
professionaliserad en individ är. Det är oklart vilka kunskaper exempelvis en arbetsledare
ska ha för rollen som chef eller ledare men i och med professionalisering handlar det om
att ha kunskap om förtrogenhetskaraktär och ledningskompetens. En individs erfarenhet
och utbildning kan dessutom ligga till grund för deras formella kompetenser och därmed
ser sig själva som mer eller mindre professionella för rollen som chef. Ökad
professionalisering kan ge ökat handlingsutrymme men chefer kan även tillförskaffa sig
det själva. En individs handling påverkar handlingsutrymmet och är därmed i ständig
rörelse för att både kunna öka och minska, vilket medför att handlingsutrymmet i olika
situationer formas och förändras kontinuerligt. Karlsson (2006) förklarar att:
”Äldreomsorgens ledare kan tillförskaffa sig handlingsutrymme, men kanske främst
handlingsfrihet på andra sätt än enbart genom ökad professionalisering” s.98.
Ökad handlingsfrihet kan exempelvis handla om att chefer omtolkar beslut för att dessa
ska bättre stämma överens med vilka behov verksamheten behöver. Deras egna
uppfattning och bedömning spelar därmed stor roll för hur mycket handlingsfrihet som
finns (Karlsson, 2006). Både Lipsky (2010) och Karlsson (2006) menar på att ökat
handlingsutrymme innebär inte att den formella positionen förstärks utan genom att
chefer tolkar om sina arbetsuppgifter kan det bidra till att det ser ut som den informella
positionen stärks.
3.2.3 Kritik av vald litteratur
Kritik har riktats mot Michael Lipskys ståndpunkt gällande gräsrotsbyråkraters
förutsättningar. Lipsky har i sin teori om gräsrotsbyråkrater ett brett urval av offentliga
tjänstemän vilket Evans (2011) kritiserar. Enligt Evans (2011) tar inte Lipsky hänsyn till
att gräsrotsbyråktater har olika förutsättningar gällande krav, tid och mål. Lipsky utgår
ifrån att alla gräsrotsbyråkrater exempelvis poliser, socialarbetare och lärare har liknande
arbetsupplevelser men Evans (2011) förklarar att dessa yrkesroller har olika
förutsättningar för vad deras verksamhet strävar mot och vad de har för resurser till det.
Lipsky talar inte specifikt om enhetschefer i sin teori utan alla offentliga tjänstemän ingår
i begreppet gräsrotsbyråkrat. Anledningen till varför Lipskys teori används i den här
uppsatsen är för att han berör socialt arbete och socialarbetarens handlingsutrymme. För
att få en förståelse för att enhetschefer är gräsrotsbyråkrater används Ingrid Karlssons
avhandling. Kritik som kan riktas mot Karlssons är hennes definition av
handlingsutrymme då det finns andra beskrivningar av begreppet. Då denna uppsats
berör enhetschefers handlingsutrymme har val av litteratur baserats på att Karlsson i sin
teori specifikt studerar handlingsutrymmet för enhetschefer inom äldreomsorg. Att
använda sig utav Lipskys teori om gräsrotsbyrårater och Karlssons definition av
handlingsutrymme bidrar till ökad förståelse kring studiens problemområde som även
kan kopplas samman med studiens empiri.
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4. Metod
I detta avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att redogöras för att ge en beskrivning
av hur datamaterialet har samlats in och vilka som ska ingå i studien. Det kommer även
beröra etiska överväganden och en presentation av hur analysen gått till. Val av metod
kommer diskuteras kontinuerligt i detta avsnitt, vilket innebär att det inte finns ett eget
avsnitt med en metoddiskussion utan det har integrerats under samtliga avsnitt.
Avslutningsvis kommer en diskussion om studiens tillförlitlighet och trovärdighet.

4.1 Hermeneutik
För att kunna genomföra vår undersökning har val av metod varit en viktig del för att
kunna samla in och strukturera empirin till arbetet (Denscombe, 2016). För att sedan
kunna tolka och förstå processen i hela studien har vi valt att använda oss utav ett
hermeneutiskt perspektiv. Inom hermeneutiken är det centrala att nå förståelse och
tolkning. Genom människors språk och livsyttringar kan människors upplevelser och
erfarenhet förmedla kunskap och förståelse ur den andres perspektiv. Det är till exempel
genom intervjuer som respondentens upplevelser kan tolkas av intervjuaren (Bryman,
2011). I vår studie kommer de centrala begreppen tolkning och förståelse att användas
för att försöka förstå och tolka det som enhetscheferna berättar för oss. Andra begrepp
som också är centrala inom hermeneutiken är ”del och helhet”, vilket är en del av
kunskapsprocessen. Den hermeneutiska spiralen kan därmed användas som hjälp för att
få förståelse kring studien. Meningen med den hermeneutiska spiralen är att en del kan
endast förstås om den sätts i samband med helheten (Holm Ingemann, 2016). Genom att
samla in information från olika håll såsom litteratur, forskning och intervjuer har vi fått
fram olika delar som sedan kan tolkas för att förstå helheten av enhetschefers arbete mot
sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

4.2 Datainsamlingsmetod
Det empiriska datamaterialet som har inhämtats till den här studien har gjorts genom nio
semistrukturerade intervjuer. Val av metod grundar sig i att dels försöka förstå och tolka
vad de berörda i undersökningen berättar om sina upplevelser men även ge deltagarna
möjlighet att utveckla sina tankar och synpunkter kring det aktuella ämnet i studien.
Semistrukturerade intervjuer är lite mer styrda än exempelvis en helt öppen kvalitativ
intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det fanns därmed redan ett antal
förutbestämda frågor och teman som skulle ställas till de berörda deltagarna.
Genom vald metod, semistrukturerade intervjuer, fanns möjlighet för respondenterna att
ge omfattande formuleringar och svar, vilket resulterade till ett brett material efter
transkriberingen som slutligen kunde analyseras. En diskussion kring studiens val av
metod är att de semistrukturerade intervjuerna har medfört givande och intressanta
samtal då samtliga respondenter har erfarenhet inom sin roll som enhetschef och inom
omsorgsyrket. Att använda sig utav intervjuer är komplext då det som sägs under
intervjun nödvändigtvis inte behöver vara sant. Forskaren behöver därmed vara vaksam
och uppmärksam på att det respondenten berättar inte behöver stämma med vad
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individen faktiskt vet (Alvesson, 2011). Då vår studie utfördes i verksamheter som är
politiskt styrda har vi som forskare diskuterat kring om det har medfört att
respondenterna målat upp en förskönad bild av sin arbetssituation inom äldreomsorgen.
Respondenterna kan ha gjort det men det var inget som isåfall påverkade studiens
undersökning.
Studiens intervjuguide togs fram utefter studiens syfte och frågeställningar med fokus på
enhetschefers arbete med att reducera sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad psykisk
ohälsa (se bilaga 1). Intervjuguiden bearbetades ett flertal gånger för att säkerställa att
användbart material till resultatet skulle komma fram och tillföra intressanta intervjufrågor. Det
var både direkta och indirekta frågor men även uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor
som användes (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Frågor som inte ingick i
intervjuguiden ställdes även under intervjutillfällena. En aspekt som Alvesson (2011)
förklarar och som även vi forskare diskuterat är att respondenter som besitter kunskap
kan ha svårt att under intervjun föra fram den. Under några intervjuer i studien märktes
detta då vi som forskare var tvungna att ställa ytterligare följdfrågor för att respondenten
skulle kunna förklara och ge den kunskap denne besitter. Följdfrågorna ställdes för att
information inte skulle gå förlorad som var betydelsefull för studien.

4.3 Tillväggagångssätt
Den första kontakten med respondenterna gjordes via telefon, där studiens syfte och
respondentens rättigheter presenterades som till exempel deras rätt till frivilligt
deltagande. Vid första samtalet beslutades även vilken plats och klockslag intervjun skulle
äga rum, vilket respondenterna själva fick möjlighet att välja. Alla respondenter valde att
intervjun skulle genomföras på respektive arbetsplats, där intervjuerna både förekom i
grupprum och respondentens kontor. Att intervjutillfällena tog plats på respondenternas
arbetsplatser kan både vara till fördel och nackdel (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).
Vi anser att fördelen med detta var att respondenterna inte behövde ta sig tid att åka iväg
utan dem kunde lägga mer tid och fokus på själva intervjun. Nackdelen med att
respondenterna valde att intervjun skulle äga rum på deras arbetsplats kan vara att svaren
blir vinklade. Detta på grund av att respondenten har svårt att vara sanningsenlig då
denne vill presentera sig som en god ledare och ge en god bild av verksamheten.
Innan intervjun startade informerades respondenterna ytterligare både skriftligt och
muntligt genom ett missivbrev (se bilaga 2) om studiens syfte där det bland annat
framgick vad deras deltagande skulle användas till. Därefter tillfrågades samtliga
respondenter om deras samtycke att delta i studien (se bilaga 3) och att få spela in
intervjun med en mobiltelefon. Majoriteten av intervjuerna tog ungefär 30 minuter
medan enstaka intervjuer tog cirka 45 minuter och efter genomförd intervju
transkriberades det insamlade datamaterialet. Fördelen och nackdelen med att spela in
intervjuer går att diskutera. Inspelning av intervjuerna gjordes för att få med allt
respondenterna berättar, detta för att analys och tolkning inte ska ske utifrån den
filtrering som anteckningar och minne innebär av den som intervjuar. Enligt ErikssonZetterquist & Ahrne (2015) är fördelen med att spela in intervjuer att intervjuaren kan
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fokusera på vad respondenten säger samt hinner observera uttryck som inte fastnar på
ljudinspelningen. Precis som Eriksson-Zetterquist & Ahrne håller vi med då det var till
fördel att kunna skriva fältanteckningar för att få med eventuella ansiktsuttryck och
kroppsspråk som annars kanske inte hunnits antecknas om intervjuerna inte spelades in.
I våra beräkningar var vi även medvetna om att respondenter kan känna sig hämmade i
och med att intervjuerna spelades in. Därmed försökte inspelningen skötas så diskret
som möjligt för att respondenterna skulle känna sig bekväma. Med vetskap innan vald
metod fanns kunskap om den tidskrävande transkriberingen som kvalitativa intervjuer
medför. Trots detta tycker vi att det uppnås ett nära förhållande till datamaterialet genom
transkribering som är till fördel för att få förståelse för respondenternas upplevelser som
sedan kan analyseras.

4.4 Urval
De enhetschefer som var relevanta för vår forskning var de personer som har
anställningstiteln enhetschef och arbetar inom den offentliga äldreomsorgen.Vi har valt
att rikta in oss på äldreboende och hemtjänst. För att skapa en bild utav respondenterna
fanns en fråga om hur länge de arbetat i rollen som enhetschef. Vidare anser vi att
enhetschefens erfarenhet inte spelar någon roll då det är enhetschefens arbete med
sjukskrivningar och handlingsutrymme som ska undersökas.Vi gör heller inte någon
begränsning i kön, då vi anser att det är relevant för både kvinnor och män att delta i vår
forskning.
I studien är det alltså nio deltagare, där samtliga nio respondenter är kvinnor och är
mellan 39-50 år gamla. Erfarenhet som enhetschef varierar mellan respondenterna från
sex månader till 16 år. Alla respondenter har vidare utbildning efter gymnasiet på
kandidatnivå, där majoriteten av respondenterna har en socionom- eller
arbetsvetenskaplig utbildning. Annan utbildning som yrkesförberedande utbildning har
även några av respondenterna i studien. För att inte kunna identifiera deltagarna i studien
har vi valt att skriva ihop respondenternas ålder, erfarenhet och utbildning för att
enskilda individer i studien inte ska kunna identifieras av utomstående. De berörda
deltagarna i studien kommer därmed inte benämnas med sina riktiga namn utan tilldelas
fiktiva namn i form av Respondent 1 (R1) till Respondent 9 (R9).
Två kommuner i södra Sverige valdes ut för att komma i kontakt med enhetschefer inom
äldreomsorgen. Dessa valdes utifrån ett bekvämlighetsurval och benämns i denna studie
som Kommun 1 och Kommun 2. Till vår fördel kom vi i kontakt med de nio
respondenterna snabbt och kunde utföra intervjuerna inom en kortare tid efter att ha
samtalat med dem via telefon. Detta resulterade till att mer tid kunde läggas på att
analysera och skriva på uppsatsen. Vid ett av urvalen kom vi i kontakt med
verksamhetschefen för samtliga särskilda boenden i Kommun 1. Det bestämdes då att
verksamhetschefen skulle ta kontakten med “sina” enhetschefer och därefter förmedla
namn och kontaktuppgifter till oss som sedan genomförde intervjuerna. En diskussion
som fördes mellan oss forskare är huruvida detta urval var pålitligt eller ej är svårt att
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garantera då vi inte själva har tagit kontakt med enhetscheferna. Det kan vara så att
verksamhetschefen har gjort ett eget urval av vilka som han/hon anser är mest lämpade
att delta i intervjuerna. För oss var det till stor hjälp att verksamhetschefen ville hjälpa
oss och gav oss möjligheten att kunna kontakta enhetschefer till vår studie. Vi anser att
de fyra respondenter som ställde upp på intervju hade erfarenhet och kunskap om
studiens syfte, vilket bidrog till ett brett insamlat datamaterial. I Kommun 2 användes
snöbollsurval i studien. Vi valde snöbollsurval då vi ansåg att det var tidseffektivt för vår
studie då vi snabbt hittade nya kandidater. Snöbollsurval innebär att ta kontakt med ett
mindre antal personer som är relevanta för undersökningen och därefter låta de
personerna som var med i urvalet i sin tur rekommenderade personer som skulle vara
lämpliga att ingå (Bryman 2011). Två respondenterna tillfrågades om de kunde
rekommendera vilka enhetschefer vi kunde intervjua efter dem, vilket resulterade till att
fem respondenter ställde upp för att delta i studien. Till en början var det sex deltagare
från Kommun 2 men där en enhetschef tackade nej på grund av att andra arbetsuppgifter
var tvungna att prioriteras.
I efterhand har studiens val av kommun diskuterats. Eftersom respondenterna befann sig
i två olika kommuner delades intervjuerna upp beroende på vem av forskarna som bodde
närmast de aktuella kommunerna. Intervjuerna delades även upp för att på ett effektivt
vis kunna utföra fler intervjuer under en kortare period, detta på grund av att tiden för att
skriva kandidatuppsatsen var begränsad. Risken med att dela upp intervjuer är att vi som
forskare missar upplevelsen och eventuella ansikts- och kroppsspråk som inte kan höras
på ljudinspelningen. För att kompensera det här och göra så att vi båda skulle vara
insatta i allt datamaterial gick samtliga intervjuer igenom noggrant och analyserades först
självständigt och slutligen tillsammans för att se hur den andre tolkat och förstått
materialet. Därefter kunde vi gemensamt arbeta med det insamlade datamaterialet och
analysera vad som kommit fram och vilka centrala begrepp som var återkommande i
samtliga intervjuer.
En annan diskussion som förts gällande val av urval är att det hade varit intressant att
även få perspektiv ur en mans synvinkel. Detta för att se om män agerar annorlunda
jämfört med kvinnor gällande förebyggande arbete mot sjukskrivningar. Som nämnts
innan blev respondenterna i Kommun 1 tilldelade till oss och vi vet därmed inte om det
finns män som arbetar som enhetschef inom äldreomsorgen. För att ha involverat både
män och kvinnor kunde samtalet med verksamhetschefen tydliggjorts av oss som
forskare att det fanns en önskan om att få intervjua båda könen. Likadant gäller i
Kommun 2 där snöbollsurvalet användes kunde en dialog förts för att se om
respondenterna har arbetskollegor som är män som kunde tänkas ställa upp. Värt att
notera är att inom äldreomsorgen är det fler kvinnor som arbetar och om det i
kommunen exempelvis bara finns två män som arbetar i rollen som enhetschef inom
äldreomsorgen kan det vara svårare att avidentifiera personerna i en kvalitativ studie.
Enligt Hydén & Månsson (2006) finns stereotypa bilder av vad det innebär att vara
kvinna respektive man och att det därmed finns mer eller mindre starka åsikter om att
kvinnor och män är varandras motsatser. En föreställning om män innebär att vara
dominant, aktiv och framåt. Detta är såklart inte alla män men det hade varit intressant i
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vår studie att undersöka om män arbetar annorlunda med arbetet av sjukskrivningar i
jämförelse med kvinnor.

4.5 Analysmetod
Vi använder oss utav en tematisk analys när vi tolkar vårt datamaterialet. Tematisk analys
innebär därmed att identifiera datamaterialet och därefter plocka ut teman ur materialet
(Bryman, 2011). Innan datamaterialet analyserades organiserades det för att lättare kunna
förstå empirin som samlats in. Datamaterialet lästes igenom noggrant för att få överblick
av datamaterialet men även fånga upp det som var intressant i förhållande till studiens
syfte, där datamaterialet ledde oss till svaren. När vi hade bekantat oss med studiens
empiri var det dags att koda. Kodning innebär att datamaterialet i studiens lästs igenom
och därefter hittat relevanta aspekter i förhållande till frågeställningarna. Kodning ska
vara koncist och användas på ett systematisk vis och det spelar därmed ingen roll om
formen av kodningen är namn eller siffror, utan studien ska helt enkelt kunna länkas till
studiens idé som anknyter till analysen. För att lättare kunna särskilja respondenterna i
denna studien kodades dem med siffror (Denscombe, 2016). Efter att ha organiserat och
kodat datamaterialet identifierades upprepade motiv i materialet och olika teman
bildades. Det är genom teman som det bildas ett ramverk för den tematiska analysen,
vilket skapade ett tankesätt gällande hur teman och data skulle hanteras (Bryman, 2011).
Eftersom studien skulle undersöka enhetschefers arbete mot sjukskrivningar på grund av
psykisk ohälsa var det just detta som förekom mest i datamaterialet men inom olika
områden. Huvudteman i uppsatsen blev därmed: Enhetschefers upplevelser av sjukfrånvaro,
Förebyggande arbete, Rehabiliteringsstöd och tydliga riktlinjer och Stödfunktion. Dessa huvudteman
användes för att skapa struktur i uppsatsen. Begrepp som Orsaker till psykisk ohälsa, Kortoch lång sjukfrånvaro,Tid, Kontroll, Närvarande, Kunskap, Involvera, Friskvård, Systematisk
arbetsmiljöarbete, Human Resource och Enhetschefers uppfattning av Human Resource var teman
som också framkom i empirin och användes som subtema för att ge ökad förståelse hur
mycket handlingsutrymme enhetschefer har att arbeta förebyggande för att reducera
sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Huvudteman och subteman
kopplas därefter ihop och analyseras gemensamt.

4.5 Litteratursökning och litteraturinsamling
För att samla in tidigare forskning till studien har olika litteraturer använts såsom böcker,
vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter. För att hitta relevant forskning gjordes
sökning efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar genom databaserna Academic
Search Elite, Scopus, Libris och Google. Sökningarna i Academic Search Elite och
Scopus påbörjades alltid med att skriva in sökorden i sökfunktionen, vilket var: elderly,
manager, sick leave och working environment. Manuella sökningar i dessa databaser
förekom för att minska på antal sökträffar och i de båda databaserna fanns navigerings
rubriker som begränsade antalet träffar i sökningen. Sökningen begränsades till att bara
visa vetenskapliga artiklar som berör äldreomsorg och arbetsmiljö. Begrepp som
handlingsutrymme användes inte som sökord då vid första söktillfällena inte verkade vara
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ett begrepp som användes som sökord i de vetenskapliga artiklarna. Därmed användes
ovanstående tillvägagångssätt för att få fram tidigare forskning till studien. I databasen
Libris användes istället sökorden äldreomsorg och handlingsutrymme och begränsades i
navigerings rubrikerna till att bara visa avhandlingar. För att få fram statistik och andra
rapporter användes Google som databas med ovanstående sökord.

4.6 Etiska överväganden
Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns fyra etiska krav som måste efterföljas:
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla
berörda deltagare i studien informerades om syftet med undersökningen och deras
rättigheter att delta. Det här innefattar informationskravet, att alla deltagare ska få
information innan själva studien inleds. Alla deltagare fick därmed utskickad information
i form av ett missivbrev. Respondenterna fick även läsa detta på plats samt att de fick
innehållet muntligt presenterat av oss innan intervjuerna genomfördes. Genom
samtyckeskravet måste forskaren få samtycke av berörda deltagare att dem deltar i
studien. Det klargjordes att det är frivilligt för enhetscheferna att delta och att deras
deltagande när som helst kan avbrytas. Respondenterna fick skriftligt ge sitt samtycke till
att delta i studien. När information gavs gällande studiens syfte och deltagarnas
rättigheter, gavs även information om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter ska behandlas anonymt
och att enskild individ i studien inte ska kunna identifieras av utomstående.
Respondenternas riktiga namn används därmed inte i studien för att minimera risken att
enskilda individer ska kunna identifieras av utomstående. Hanteringen av
respondenternas personuppgifter och inspelade intervjuer hanterades därmed bara utav
oss som utförde studien. Nyttjandekravet handlar om att informera varje deltagare vart
och vem som kommer ta del av studien. Det informerades därmed att i vår studie
kommer datamaterialet bara användas för detta forskningsändamål och kommer
publiceras på DiVA där samtliga deltagare kan ta del av resultatet.

4.7 Tillförlitlighet och trovärdighet
I en kvantitativ undersökning går resultatet att mätas och det talas därför om valididet
och reliabilitet när kvalitén ska undersökas. Då kvalitativ metod har används för denna
studie är inte resultaten mätbara vilket gör det svårt att förhålla sig till de kvantitativa
begreppen (Bryman 2011). Såväl Bryman (2011) som Denscombe (2016) har refererat till
Lincoln och Gubas (1985) tankegångar om att tillförlitlighet kan ses som den kvalitativa
forskningens motsvarighet till validitet och reliabilitet. Tillförlitlighet delas sedan vidare
upp i pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Dessa begrepp har sin utgångspunkt i
den sociala sanningen (Bryman 2011). Vi valde därför att använda oss av dessa kriterier
eftersom de upplevs mest representativa i förhållande till studiens syfte. Då studiens
utgångspunkt och syfte är att ta reda på enhetscheferna egna upplevelser och tycke
speglar resultatet sanningar och verkligheter som inte går att mäta.
Pålitlighet kan ses som den kvalitativa motsvarigheten till den kvantitativa forskningens
reliabilitet. I denna kvalitativa studie har stor vikt lagts vid metodkapitlet för att
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möjliggöra för andra att ta del av den utförda forskningsprocessen. För att stärka
studiens trovärdighet var det viktigt att lägga stor vikt vid de forskningsregler som finns
samt vara noga med att den data som samlats in tolkas rätt. I samtliga intervjuer fick vi
fylliga och innehållsrika svar angående enhetschefernas egna upplevelser om deras
handlingsutrymme och vi har bedömt att vår studie är överförbar till andra kommuner.
De två kommuner vi valde att använda oss utav i den här studien skiljer sig åt, bland
annat genom invånarantal men även storleken på respektive enhetschefs brukarantal och
medarbetarantal. Svaren vi fick från respondenterna var enhetliga trots nämnda skillnader
i de olika kommunerna. Detta visar att det finns möjlighet att studiens resultat går att
generaliseras till andra kommuner än till bara de kommuner som deltog i den här studien.
För att säkerhetsställa studiens pålitlighet har vi valt att tydliggöra alla steg i
forskningsprocessen. För att bekräfta att vår data tolkats rätt och på så sätt skapa
trovärdighet har ett stort fokus lagts vid att våra egna tolkningar inte tar över resultat
utan att respondenterna har fått följdfrågor under själva intervjuerna för att försäkra oss
om att vi tolkat respondenten rätt. I den mån det går ska forskningen bedrivas så sakligt
och objektivt som möjligt, detta för att resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt. Enligt
Bryman (2011) kan det vara svårt att uppnå fullkomlig objektivitet då bland annat våra
värderingar och kultur spelar in. För att öka studiens trovärdighet har vi så gott vi har
kunnat valt att förhålla oss till de regler som finns, bland annat har vi förhållit oss till
respondentvalidering. Detta innebär att vi efter varje avslutad intervju frågat
respondenterna om tillåtelse att återkomma till dem vid oklarheter vid vårt arbete med
analysen för att säkerhetsställa att inga feltolkning eller missförstånd görs. Vi återkom
inte till våra respondenter då vår transkribering var smidig eftersom vi hade både bra
ljudkvalitet och tydliga svar.
Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat studiens trovärdighet och
tillförlitlighet. Vår förförståelse kring studiens problemområde var att sjukfrånvaron
inom äldreomsorgen är hög och att det finns lagar som AML som reglerar hur
arbetsgivare ska arbeta för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen samt att den psykiska
ohälsan ökar. Det fanns dock ingen kunskap om hur enhetschefer arbetar med
förebyggande arbete vilket har bidragit med kunskap och ökad förståelse kring studiens
problemområde. De frågor som ingår i vår intervjuguide (se bilaga 1) kanske skiljer sig åt
jämfört med om någon utan vår förförståelse hade utformat frågorna. Vår förförståelse
möjliggjorde däremot att vi kunde komma direkt till kärnfrågorna med hjälp av öppna
frågor utan att behöva ställa ledande frågor. Huruvida vår studie är överförbar eller inte
är desto svårare att avgöra. Eftersom vi enbart har intervjuat nio enhetschefer i två
utvalda kommuner får vår studie ett unikt fokus. Vi anser att vi har handlat i god tro
samt att vi med medvetenhet har försökt att inte låta våra teorier eller egna värderingar
påverka varken själva processen eller slutsatser. Vi måste ta med i våra beräkningar att
den första kontakten med respondenterna skilde sig åt för respektive kommun. I
Kommun 1 var det verksamhetschefen som tog den första kontakten med
enhetscheferna medan det i Kommun 2 var vi själva som tog den första kontakten med
respondenterna. Vi ser dock ingen skillnad i svaren mellan respektive kommun som kan
härledas till detta.
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5. Resultat och analys
I det här avsnittet kommer studiens resultat att kopplas samman med tidigare forskning
och teori för att analysera studiens insamlade empiri. För att skapa struktur och tydlighet
har resultatet delats upp i olika huvudteman och subteman. Studiens empiri kommer
därmed presenteras i följande teman: Enhetschefers upplevelser av sjukfrånvaro, Orsaker till
psykisk ohälsa, Kort- och lång sjukfrånvaro, Förebyggande arbete, Tid, Kontroll, Närvarande,
Kunskap, Involvera, Friskvård, Systematisk arbetsmiljöarbete, Rehabiliteringsstöd och tydliga riktlinjer,
Stödfunktion, Human Resource och Enhetschefers uppfattning av Human Resource.

5.1 Enhetschefers upplevelser av sjukfrånvaro
I studien framkom att sjukfrånvaron i båda kommunerna är hög vilket den även är i
övriga Sverige. Enhetschefernas utsagor i denna studie visade att den kan se olika ut
beroende på vilken enhet inom äldreomsorgen som undersöks, det kan alltså både vara
mer eller mindre sjukskrivningar. I detta avsnitt kommer därmed olika teman som belyser
enhetschefernas upplevelser av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och vad de
har för handlingsutrymme kring det.
5.1.1 Orsaker till psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan har enligt några av respondenterna ökat inom äldreomsorgen vilket
en respondent förklarar kan bero på att uppfattningen om psykisk ohälsa har förändrat.
“Förut var det så skamligt och det är det inte idag. Det är nästan så att jag ibland kan uppleva att det
är lite status att ha psykisk ohälsa” R4.
Majoriteten av respondenterna påpekar att psykisk ohälsa inte bara beror på arbetet utan
det är en kombination av en individs privatliv också. Respondenterna förklarar att
omsorgspersonalen måste kunna vara stabila och ta hand om sig själva för att kunna ta
hand om andra. Enligt Vänje (2015) kan omsorgspersonal vara mer utsatta för en
psykosocial ohälsa vilket beror på att yrket innebär att arbeta med människor och att
personalen har sig själva som verktyg. Har en individ det tufft med sig själv är det svårt
att bära sin professionalitet och förhålla sig till denna, vilket kan göra en individ mer
mottaglig för att hamna i psykisk ohälsa. En av respondenterna nämner att den psykiska
ohälsan har ökat mer och mer, vilket har resulterat till att en annan typ av sjukskrivning
har tillkommit mot var det var förr.
“Att jobba inom vården som här med människor som kanske har den sista tiden i livet, som själv är i
sina existentiella frågor är ju ett arbete som tar mycket kraft och energi och har du inte den där mentala
verktygslådan eller den här självinsikten i dig själv så är du i ett ganska utsatt läge som personal” R6.
En annan bidragande faktor till det ökande antalet av psykiskt relaterade sjukskrivningar
förklarar en annan respondent beror på att äldreomsorgen har en äldre kultur än till
exempel en LSS verksamhet. Respondenten berättar att det är vanligt att
omsorgspersonal har arbetat inom branschen (äldreomsorgen) i 15-20 år, vilket innebär
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att de vill fortsätta arbeta utefter vad de lärde sig på utbildningen för 20 år sedan trots att
varken handlingsutrymmet eller resurserna finns till det. Enligt Lipsky (2010) är det
genom speciella omständigheter som handlingsutrymmet blir antingen större eller mindre
för gräsrotsbyråkraterna. Om enhetscheferna själva har stort handlingsutrymme kan de
låta medarbetarna också vara delaktiga i olika beslut. Respondenten berättar även att det
blir en slitning mellan den äldre personalen och de nyinkomna 90-talisterna som har ett
annat tänk och prioriteringar i sitt arbete. Denna slitning kan vara en bidragande faktor
till sjukskrivningarna då det är påfrestande för en medarbetare att arbeta med en
frustration om att sina medarbetare inte har samma prioriteringar. Det kan även vara
detaljer i deras sätt att arbeta på som skiljer sig åt såsom till exempel hur de bäddar
sängen hos en brukare.
Gemensamt för respondenterna är att de får uppfattningen av att sin omsorgspersonal
vill för mycket. De beskriver att omsorgspersonalen är djupt engagerade och jobbar med
hjärtat, vilket leder till att de brottas med känslor av otillräcklighet i deras arbete
gentemot brukarna. Respondenterna berättar även att många av medarbetarna har ett
hektiskt privatliv med både barn och olika fritidsintressen som gör att arbetet inte slutar
bara för att de lämnar arbetsplatsen.
“Nu ligger vi på en hög sjukfrånvaro men sen är inte allt relaterat till psykisk ohälsa. Men jag tror
fortfarande att många, nu sticker jag ut hakan men många kvinnor vårdar frisk man. Man har liksom
inte bara det här jobbet utan man har ett jobb hemma också som är tufft för att man kanske inte har en
partner som, det är kvinnans lott i livet att se till att allt funkar” R2.
Att både vara engagerad i sitt arbete och privatliv kan vara en faktor som leder till stress.
Enligt Andersen och Westgaard (2013) kan pressen som råder vara fysisk, psykisk och en
känslomässig belastning för individen som sedan kan leda till psykisk sjukfrånvaro från
arbetet. Denna påfrestning kan även påverka individens privatliv på så sätt att orken inte
finns till att engagera sig i känslor eller aktiviteter med till exempel familjen.
5.1.2 Kort- och lång sjukfrånvaro
Att respondenternas omsorgspersonal blir sjukskrivna påverkar övrig personal i deras
arbetsgrupp. Brist på personal kan orsaka stress vilket i sin tur kan påverka kvalitén i
arbetet. Detta framkom även i tidigare forskning av Elwér, Aléx & Hammarström (2010),
där brist på personal är en bidragande effekt till stress. Majoriteten av alla respondenter
upplever att det är svårt att hitta vikarier som vill arbeta inom äldreomsorgen. Fyra av
respondenterna berättar även att det är ett återkommande problem att vikarierna inte
känner sig välkomna eller som en del av arbetsgruppen. En orsak är enligt dessa
respondenter att vikarierna inte känner till brukarnas behov innan sitt första arbetspass.
“Alla vi som jobbar här är så rädd om varandra men ja när vi är så rädda om varandra och sitter vid
det här stora bordet i fikarummet, var ska alla nya placera sig då? Allra längst bort vid det lilla runda
bordet. Det blir ett exkluderade om vi är väldigt tighta” R6.
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Att vikarier ersätter ordinarie personal kan därmed påverka kvalitetén, vilket en av
respondenterna påpekar allra helst påverkas vid korttidsfrånvaro då kontinuiteten brister.
Däremot var det flera av respondenterna som nämnde att de är nöjda med utbudet av
vikarier samt att de håller en hög standard och är duktiga på att anpassa sig till
arbetsplatsen och dess rådande struktur.
“Jag tror det är mycket fokus på kontinuitet inom alla världar, men jag tror att det är bemötandet som
är det allra bästa. Att den inte spelar någon roll i hur många brukaren träffar utan bara att man blir
bemött på rätt sätt och får den hjälp man behöver på ett fint sätt” R3.
Långtidsfrånvaro är också ett återkommande dilemma som några av respondenterna
lyfter fram. Respondenterna berättar samtidigt att ur ett organisatoriskt perspektiv
drabbar detta inte lika hårt då det skapar mer balans att ha en och samma arbetstagare
som täcker upp för den sjukskrivne. Det bidrar därmed till en möjlighet att bli en del i
arbetsgruppen på ett annat sätt samtidigt som det med tiden även kommer göra att
vikarien hinner få en relation till brukarna.
Likaväl som det är viktigt att tänka på medarbetarna som är sjukskrivna lyfter en
respondent fram att det är även viktigt att se personal som befinner sig på arbetsplatsen.
Respondenten berättar att det finns omsorgspersonal som arbetar trots förkylning eller
sjukdom, vilket inte alla gånger är så lätt. En viktig aspekt att notera ur respondentens
redogörelse kring ämnet är att det höga antalet sjukskrivningar inte bara beror på den
fysiska eller psykiska ohälsan utan en andel till de höga siffrorna beror på mildare
sjukdomar såsom förkylning. Precis som Josefsson (2012) menar respondenten på att
sjuknärvaro bör prioriteras lika mycket som sjukskrivningar och kontinuerligt arbetas
med för att skapa arbetstillfredsställelse för medarbetarna. Att gå till jobbet och vara
fysiskt sjuk kan leda till psykisk sjukdom istället. Det kan vara psykiskt utmattande för
medarbetaren att bli medveten om att han eller hon inte hänger med i tempot i arbetet.
Det kan även vara att personen är ovetandes om att det som denne upplever som en
fysisk sjukdom till exempel huvudvärk kan bero på att medarbetaren är stressad i sitt
arbete eller privatliv och därmed upplever fysisk sjukdom istället för psykisk sjukdom. En
annan respondent förklarar att medarbetaren har även ett eget ansvar att denne måste
påtala om det är något som inte är bra och att cheferna finns där för att stötta dem.

5.2 Förebyggande arbete
Vid det förebyggande arbetet av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa upplever
samtliga respondenter att de har frihet att utforma arbetet som de själva anser är det mest
lämpliga för verksamheten. Enligt Karlsson (2006) tolkar gräsrotbyråktater olika
handlingar och beslut för att de på så vis ska stämma överens med verksamhetens behov,
vilket i detta fall handlade om det förebyggande arbetet med sjukskrivningar på grund av
psykisk ohälsa. Lipsky (2010) menar även på att gräsrotsbyråkrater skapar sina egna regler
för att kunna uppfylla de behov som verksamheten har. I det här avsnittet belyses
därmed olika teman som respondenterna i studien upplever som de mest effektiva
arbetssätten för att arbeta förebyggande mot psykiska sjukskrivningar. Det kommer även
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en sammanfattning som gemensamt analyserar de olika teman för att tydliggöra resultatet
i relation till teori.
5.2.1 Tid
Att ha en kontrollfunktion som ligger på och övervakar att rehabiliteringssamtal blir av
förbättrar systemet med rehabilitering för minimering av att individer inte faller mellan
stolarna. Sex respondenter upplever att det finns tidsbrist och därmed hinner de inte
alltid med att utföra ett förebyggande arbete och att det därmed skulle behövas ännu mer
stöd från HR för att kunna arbeta med detta. Corin & Björk (2016) menar att tidsbrist är
en effekt av den höga arbetsbelastning som förstalinjechefer har. Detta resulterar i att det
förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa bland medarbetarna sätts åt sidan trots att det
är ett viktigt moment i enhetschefernas arbete mot en välmående arbetsgrupp.
“Det handlar nog inte om att det inte finns tydliga riktlinjer, jag tror det finns. Men jag tror att vi som
enhetschefer i vår kommun släcker bränder. Vi jobbar lite där, duttar lite här och vi försöker så gott vi
kan allihopa, jag är övertygad om det men det handlar om tiden och antal medarbetare som man har”
R3.
Det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa kan alltså åsidosättas på grund av stress och
antal medarbetare enhetschefen har. Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkrater själva
utformar vilken policy som deras verksamhet ska arbeta efter och att policyn inte
behöver stämma överens med de mål och riktlinjer kommunen har. Genom ovanstående
citat framgår det att Lipskys teori går att diskutera kring med vad respondenten säger.
Egentligen har respondenten handlingsutrymme att själv bestämma hur det förebyggande
arbetet ska hanteras eftersom denne inte riktigt vet vilka riktlinjer som finns, men att det
prioriteras bort på grund av tidsbrist och antal medarbetare.
“Sen pratar vi mycket om det här med förebyggande och där ställs jag inför en verklighet att jag har
ganska stort huvudansvar i detta hus [...], att då jobba förebyggande, den tiden är inte alltid att den
finns för det handlar ju om att göra en handlingsplan, vad är de vi jobbar med här på individ eller
verksamhetsnivå?” R6.
Majoriteten av respondenterna lyfter fram att tiden är en avgörande faktor för om det
förebyggande arbetet prioriteras bort eller inte. Andra arbetsuppgifter kan anses mer
akuta och det faller naturligt att hantera mer påträngande situationer/arbetsuppgifter. Att
en medarbetare flaggar för att den inte mår bra är en situation som är svår att skjuta upp
medan det förebyggande arbetet inte sker under någon press utan går att skjuta upp utan
att enskild individ bli drabbad. I det långa loppet är det förebyggande arbetet avgörande
för medarbetarnas välmående där enhetscheferna är en viktig aktör enligt Keisu et al.
(2017) för att kunna bidra med en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
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5.2.2 Kontroll
Några av respondenter berättar att ett sätt att förebygga sjukskrivningar på grund av
psykisk ohälsa är att de vill att deras omsorgspersonal ska ringa till dem (enhetschefen)
direkt och sjukanmäla sig. Detta för att på så sätt ta reda på “den riktiga” anledningen till
sjukanmälan. Samtalet är till för att ta reda på att medarbetaren verkligen är sjuk,
exempelvis har influensa. Psykisk ohälsa i form av att exempelvis en medarbetare mår
psykiskt dåligt över en konflikt som skedde dagen innan på arbetsplatsen kan leda till att
den enskilde sjukanmäler sig. Att enhetschefen får samtalet av sin medarbetare öppnar
upp möjligheten för att medarbetaren ska/kan berätta den sanna anledningen till varför
han eller hon inte vill/kan komma till jobbet.
“Mina sjukanmäler sig till mig, de ska ringa till sin chef och berätta varför och då är det lite jobbigare
med och inte bara att man lägger ett sms utan jag vill ha en kontakt för då kan man peta lite på dem”
R5.
5.2.3 Närvarande
Samtliga respondenterna lyfter fram att det är viktigt att ha en kontakt med sina
medarbetare för att tidigt notera de problem som kan uppstå innan det eskalerar till en
sjukskrivning. Att arbeta förebyggande med sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa
innefattar att vara närvarande som chef. Alla respondenter förklarar att det är till deras
fördel att de sitter i samma byggnad som sina medarbetare. Enligt Keisu et al. (2017) är
chefer en viktig aktör för att skapa en god arbetsmiljö och välmående på arbetsplatsen.
Att därmed sitta i samma byggnad som sina medarbetare förklarar respondenterna att de
kan se, lyssna och vara delaktiga i vad som händer bland sin personal. Detta resulterar till
att medarbetarna känner att de kan komma till sin chef vid behov.
“Jag brukar säga att min dörr är alltid öppen, även om den är stängd som den är nu, så är den ändå
öppen liksom, knacka på, jag är här” R7.
5.2.4 Kunskap
Gemensamt för respondenterna är att upplevelsen kring deras egna kunskap om lagar
och föreskrifter är tillräckliga. Respondenterna upplever att de har grundläggande
kunskap om vad som gäller vid rehabilitering och det förebyggande arbete mot psykisk
ohälsa. Enligt Karlsson (2006) ökar förtroendet till utökat handlingsutrymme ju mer
kompetent en individ uppfattas. Vid intervjutillfällena framkom det att enhetscheferna
har olika akademisk bakgrund, där majoriteten av respondenterna är socionomer.
Karlsson (2006) förklarar att vilka kunskaper som en gräsrotsbyråkrat ska besitta är inte
givna men det handlar bland annat om att ha ledningskompetens. En chefs erfarenhet
och utbildning kan alltså vara avgörande för hur de uppfattas som ledare vilket kan
påverka hur medarbetarna anförtror sig till sin chef. Att ha en akademisk bakgrund inom
någorlunda relevant område gör att enhetschefen har en bred grund att ta med sig in i
arbetet. Skulle enhetscheferna uppleva att deras kunskap i olika situationer ligger utanför
de kompetensområden som krävs för att kunna hantera arbetsmiljön på arbetsplatsen,
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nämner sju av respondenterna att kommunen erbjuder tjänster och stöd. Detta för att
hjälpa och avlasta enhetschefen i frågan. Human Resource- avdelningen upplevs av
flertalet av respondenterna som en professionell stödinsats och de förlitar sig därmed på
att HR har svar på de frågor som de själva inte har tillräcklig kunskap om. Detta för att
sedan kunna ta ställning till eller besvara en fråga. Respondenternas förtroende till HRspecialisterna är så starkt att de inte anser sig ha ett behov av att fördjupa sig i till
exempel lagar och förordningar då HR alltid förväntas komma med de korrekta och
hjälpsamma svaren.
5.2.5 Involvera
I tidigare forskning av Ljungblad et al. (2014) framkom att chefer med hjälp av sitt
ledarskap ska skapa goda arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Att se över arbetsplatsens
arbetsförhållande är viktigt då faktorer som exempelvis positiva sociala relationer och att
involvera medarbetarna kan förhindra psykisk ohälsa i arbetet. Majoriteten av
respondenterna anser att det är ett vinnande koncept att involvera medarbetarna i
sjuktalen och den rådande sjukfrånvaron. Syftet med att involvera medarbetarna är att de
ska få en medvetenhet till den aktuella situationen och känna sig inkludernade. Det hela
grundar sig i att det ska vara en förebyggande åtgärd mot sjukskrivningar. Flertalet av
enhetscheferna jobbar till exempel aktivt med att hålla sina medarbetare involverade i
sjuksifforna genom att bland annat ha det som en fast samtalspunkt på varje
arbetsplatsträff (APT).
“Jag försöker ändå liksom förklara för medarbetarna var vi befinner oss, att det är såhär och att det är
jättejobbigt, håll ut på något vis. För ibland är det såhär att bara man förstår så kan man lättare följa
med” R6.
En annan respondent lyfter fram att i sin verksamhet involverar denne sin
omsorgspersonal genom att ordna med fika, där samtliga på boendet både
omsorgspersonal och brukare fikade ihop. Detta för att alla i byggnaden ska umgås
tillsammans och inte bli “isolerade” på sina respektive avdelningar i byggnaden. Det ger
även en möjlighet för de individer som är sjukskrivna att komma och träffa sina kollegor
och på sätt inte tappa relationen med dem.
5.2.6 Friskvård
Det förebyggande arbetet av sjukskrivningar har respondenterna stort handlingsutrymme
kring. En respondent lyfter fram att de har tipsrundor inom- eller utomhus på sina
arbetsplatsträffar där medarbetare går en promenad för att på så sätt bidra till friskvården
och frisknärvaron. En annan enhetschef nämner att de har något som kallas för
“friskvårdskvart” vilket innebär att de har en kvart till sitt förfogande att göra någon
aktivitet i syfte att öka sitt välmående genom att till exempel gå en promenad. Flertalet av
respondenterna i Kommun 1 nämner att friskvårdspengen är en viktigt del i det
förebyggande arbetet mot sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Andelen
medarbetare som nyttjar sin friskvårdspeng är låg och därför har respondenterna tagit
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upp som en punkt i deras verksamhetsplan att få tips och råd på vad medarbetarna kan
använda sin peng till. En annan respondenterna har funderat kring hur det förebyggande
arbetet kan reducera sjukskrivningar i sin verksamhet. En idé som kommit fram är att
hålla i ett träningspass en gång i veckan som samtliga medarbetare får komma på.
“Alla är välkomna som vill, vill en komma får den komma., vill 20 komma får dem komma. Det
kostar ingenting, det är fritt så men jag tänker för att vi ska få vara ute för det är viktigt, att få luft,
röra på sig, träffas utanför jobbet, göra något kul och se varandra i en annan form” R3.
Som nämnt innan skapar gräsrotsbyråkrater enligt Lipsky (2010) och Karlsson (2006)
egna riktlinjer som stämmer överens med verksamhetens behov. Att införa träning en
gång i veckan för sina medarbetare ingår i enhetschefen handlingsutrymme. Denne kan
själv besluta vad som skulle kunna bidra till positiva effekter för verksamheten, vilket i
detta fall bättre hälsa bland medarbetarna. Att införa träning kan enligt R3 vara ett bra
alternativ för att arbeta förebygga mot både fysiska och psykiska sjukskrivningar på
arbetsplatsen.
5.2.7 Systematiskt arbetsmiljöarbete
När det kommer till hur respondenterna arbetar förebyggande mot sjukskrivningar på
grund av psykisk ohälsa nämndes systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) av majoriteten av
respondenterna. Respondenterna nämner att SAM handlar om att en blankett ska fyllas i
en gång om året för att upplysa olika riskfaktorer på arbetsplatsen.Upplevelsen av SAM
är att det blir en uppgift som bara ska bli gjord och att det ligger mer fokus på att bara
skicka iväg den så snabbt som möjligt än att faktiskt använda den som ett hjälpmedel.
Mellan respondenterna fanns delade uppfattningar kring hur SAM ska användas.
Gemensamt för flertalet respondenter är att SAM blir en påfrestande arbetsuppgift, där
några av respondenterna menar på att SAM räcker med en gång om året men att
medarbetarna ska involveras kontinuerligt gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen. En
respondent berättar istället att SAM inte räcker att göra en gång om året utan att den
borde involveras mer i arbetet. Respondenterna upplever därmed att det krävs mer
arbete kring den psykosociala arbetsmiljön då det är en betydelsefull fråga att arbeta med
då det är något som ständigt måste bearbetas.
“ Jag tycker att man skulle jobba mer med det, asså att det inte ska vara ett inlämningsdatum en gång
om året, jag tycker det skulle vara mer invävt i allting på något sätt” R2.
Den psykosociala arbetsmiljön lades till i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
under år 2016. I och med detta nämner flertalet respondenter att dem fått
arbetsmiljöutbildning för att kunna arbeta mer systematiskt med arbetsmiljön på
arbetsplatsen. Även att utbildningen var för något år sedan menar en av respondenterna
på att utbildningen alltid finns med, skulle det även finnas en önskan om att få gå igen
skulle det vara möjligt.
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5.2.8 Sammanfattning
Att som enhetschef vara närvarande, se och höra är avgörande för det förebyggande
arbetet mot sjukskrivningar. Samtliga respondenter har ett fritt handlingsutrymme att på
olika sätt implementera aktiviteter som handlar om att arbeta förebyggande, vilket även
Lipsky (2010) och Karlsson (2006) anser att de kan göra. Gräsrotsbyråkrater har
möjlighet att omtolka beslut för att de ska stämma överens med verksamhetens behov.
Enhetscheferna har själva mandat att välja vad de tycker är viktigt att arbeta aktivt med
för att främja sin personals välmående. Därav har det framkommit olika teman i
resultatet från de genomförda intervjuerna. Det enda området som enhetschefer inte har
mycket handlingsutrymme kring är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det lagstadgade
SAM måste enhetscheferna arbeta aktivt med oavsett om de tycker att det är en jobbig
extrauppgift eller något som bör involveras mer i arbetet. SAM ska skickas in en gång om
året till Arbetsmiljöverket, där både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön redogörs.
Arbetet med SAM ska vara implementerat i arbetet men det står inte lagstadgat för hur
varje organisation ska göra. Gräsrotsbyråkrater har enligt Lipsky (2010) regler och
riktlinjer att följa såsom SAM men att den går att omtolka eftersom AML är en ramlag.
Det finns alltså handlingsutrymme för enhetscheferna att själva bestämma vad och hur
de ska arbeta med det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa.

5.3 Rehabiliteringsstöd och tydliga riktlinjer
I Kommun 1 och Kommun 2 nämner alla respondenter att de har rehabiliteringsstöd
från företagshälsovården, HR och andra funktioner såsom arbetsterapeuter och
fysioterapeuter. Genom dessa funktioner kan respondenterna be om hjälp vid olika
situationer som uppstår och att det finns stöd att få om hjälp skulle behövas. Gemensamt
för kommunerna är när och hur enhetscheferna har ansvar att ta tag i en medarbetare
som är borta från arbetet på grund av sjukdom.
”Har man varit sjuk sex dagar under ett kalenderår så ska man göra en rehabiliteringsutredning och
sen om du är sjukskriven längre än 28 dagar så går det över till lång sjukskrivning” R5.
Båda kommunerna har riktlinjer och stöd vid rehabilitering i form av ett skriftligt
dokument. Bland annat framgår det i de båda dokumenten hur enhetschefen bör jobba
med rehabiliteringen och sjukfrånvaron för att så effektivt som möjligt vidta åtgärder
som minskar sjukskrivningar. Rehabiliteringsstöd är även till för att få medarbetaren
tillbaka i arbetet, där rehabiliteringsstöden är modeller som är uttänkta för att vara så
gynnsamma som möjligt för organisationen. Denna modell är ett stöd för att
enhetschefen inte ska glömma avgörande moment i processen. Stöddokumenten i de två
kommunerna är överlag lika varandra till innehållet men de skiljer sig i hur det
presenteras. I Kommun 1 är momenten utförligt beskrivna med flertalet exempel såsom
hur samtalet ska föras med förslag på frågor som enhetschefen kan ställa till
medarbetaren. I Kommun 2 är rehabilteringsstödet utformat på ett övergripande sätt och
inte detaljformulerad. Det framgår vilka moment som enhetschefen bör beröra men inte
hur dessa ska utföras. Det står till exempel att de får kontakta HR om de önskar stöd i
något av momenten. Enligt Lipsky (2010) påverkar riktlinjer hur mycket
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handlingsutrymme gräsrotsbyråkrater har och hur de hanterar kraven på att agera i
enlighet med riktlinjerna. Till exempel framgår det i rehabiliteringsdokumentet för
Kommun 2 att de ska kontakta medarbetaren inom 1-3 sjukdagar via telefonsamtal för
att ta reda på hur medarbetaren mår. I Kommun 1 framgår det att enhetscheferna ska
ringa medarbetare via telefon efter 2-3 dagen. Under intervjuerna framgår det att
respondenterna gör sin egen bedömning om när de anser att tiden är inne för det första
samtalet, det finns alltså utrymme att själv besluta hur situationen ska hanteras.
“Ja det är ju de där med att höra av sig till de som är sjuka, det måste vi göra efter ett par dagar. Sen är
det klart man ringer kanske inte det första man gör den första dagen men ofta har man ett hum om det
är något som har hänt på jobbet och då kanske jag ringer upp den första dagen och frågar: hur är det
egentligen? för att man ska kunna jobba med det som hänt så det inte går för lång tid” R8
“Jag ringer till dem andra eller tredje dagen för att kolla läget [… ], jag kanske inte gör det om jag vet
att det är 100 procent säkert att personen är sjuk. Man får har lite känsla” R4
I hela processen har respondenterna eget handlingsutrymme att bestämma när
telefonsamtal och beslut att skicka en individ till företagshälsovården men att
rehabiliteringsdokumenten är ett stöd för att enhetscheferna ska kunna arbeta
strukturerat. Enligt Lipsky (2010) är mötet med varje medarbetare unikt där Karlsson
(2006) förklarar att handlingsutrymmet är i ständig rörelse. Handlingsutrymmet kan alltså
både öka och minska beroende på hur olika situationer formas och förändras där beslut
plötsligt kan slås fast (Lipsky 2010). Samtliga respondenter i Kommun 1 och Kommun 2
har ett rehabiliteringsstöd som kan användas när en medarbetare blir sjuk. Några av
respondenterna förklarar att det alltid finns ett uppdaterat dokument på intranätet med
vad som gäller vid sjukfrånvaro och rehabilitering. Gemensamt i kommunerna är att HR
och enhetscheferna samverkar med förebyggande arbete av sjukskriven personal och
rehabilitering.
När det handlar om riktlinjer kring sjukskrivningar upplever majoriteten av
respondenterna att även de är bra men att det krävs utveckling. Ett exempel som en av
respondenterna nämner är att det behövs en kontrollfunktion som kollar upp att
enhetscheferna har gjort det
dem ska. Det finns en funktion som skickar påminnelsemail om att ett
rehabiliteringssamtal behövs genomföras men det är lätt att dessa mail bortprioriteras
eftersom andra arbetsuppgifter tränger sig före. Inom äldreomsorgen finns tydliga
riktlinjer och kontroll på hur rehabilitering ska hanteras. Handlingsutrymme har både
horisontell och vertikal betydelse vilket Karlsson (2006) förklarar handlar om att
gräsbyråkrater har ansvar att följa regler och riktlinjer. Dessa har en avgörande betydelse
för att samtliga enhetschefers arbetar systematiskt med rehabilitering för att det ska skapa
effektivitet i processen. Som tidigare nämnts innebär sjukfrånvaro en hög kostnad och
det är därför viktigt att ha en effektiv metod som hjälper de berörda att snabbare komma
tillbaka i arbete. Enhetscheferna har alltså inte mycket handlingsutrymme gällande
rehabilitering, vilket respondenterna inte ser som något problem. Några respondenter
önskar även ytterligare kontroll i form av hårdare övervakning av rehabiliteringprocessen
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eftersom det är idag är möjligt att bortprioritera. Detta påvisar att där enhetscheferna
redan är kontrollerade önskar att bli ännu mer kontrollerade.

5.4 Stödfunktion
I det här avsnittet kommer vi att presentera den stödfunktion som finns för
enhetscheferna att tillgodose i sitt arbete gällande förebyggande arbete. Stödet från
Human resource (HR) samt enhetschefers upplevelser av HR i respektive kommun
kommer att beröras, detta för att dessa två kategorier är väl invävt i det förebyggande
arbetet mot att minska sjukfrånvaron.
5.4.1 Human Resources
I Kommun 1 nämner några respondenter att HR upplevs mer som ett “bollplank” där
respondenterna kan ställa frågor till HR ifall de har några funderingar. I Kommun 2
däremot upplever respondenterna att HR både finns som ett stöd vid frågor men också
de som har ansvar i det förebyggande arbete mot sjukskrivningar. Majoriteten av
respondenterna i Kommun 2 menar på HR har det största ansvaret för det förebyggande
arbetet men att enhetscheferna har ansvar att se, höra och bekräfta om arbetsmiljön
brister. Enhetscheferna har alltså fortfarande ansvar för medarbetarnas välmående på
arbetsplatsen men att det är HR som arbetar mest med det förebyggande arbete för att
minimera sjukskrivningarna inom äldreomsorgen.
Som tidigare nämnts har samtliga respondenter själva mandat att genomföra det första
samtalet med en medarbetare som inte mår bra. Det finns även möjlighet att ha med HR
under dessa samtal men beslutet om HR ska vara med eller inte avgörs av enhetscheferna
själva. Enligt Lipsky (2010) är gräsrotsbyråkraternas beteende avgörande för hur mycket
handlingsutrymme de har. Det kan alltså innebära att ju mer legitimitet enhetscheferna
har desto mer tilltro får de från medarbetarna, vilket ökar deras handlingsutrymme. Ofta
faller det sig naturligt när enhetscheferna möts av något som ligger utanför deras
kunskapsområde och därmed känner ifall HR behövs kopplas in. Beroende på om
samtalet med medarbetaren resulterar till att denne behöver gå till exempelvis
företagshälsovården är en skillnad mellan kommunerna att i Kommun 1 kan
enhetscheferna själva skicka medarbetare till företagshälsovården. I Kommun 2 däremot
måste enhetscheferna göra en “beställning” till HR som därefter beslutar om denne ska
få gå dit eller inte. En respondent från Kommun 2 nämner att de har ett stort
handlingsutrymme vad det gäller att få skicka medarbetare vidare till företagshälsovården.
Respondenten berättar vidare att vid de tillfällen hon har gjort en beställning till HR har
beställningen aldrig blivit nekad. Detta betyder indirekt att handlingsutrymmet finns då
det är respondentens beslut som blev fullföljt trots att det gick genom HR.

26

5.4.2 Enhetschefers uppfattning om Human Resource
Upplevelsen av HR varierande mellan respondenterna. Den uppfattas både som bra men
också som att den blivit sämre. Bland annat tycker några att stödet från HR inte är lika
bra som när de började i sin roll som enhetschef.
“Jag kan vara ärlig och säga att vårt stöd i den här kommunen har varierat under åren som jag har
jobbat här, i början tyckte jag det vart ett fantastiskt bra stöd från HR men de senaste året så har det
inte varit så bra stöd från dem utan vi enhetschefer har fått rodda typ omplaceringar med varandra. Och
jag tycker inte att det ingår i vår arbetsuppgift att ta kontakt med varandra så som kollegor, vi har ju
annat att göra tänker jag, vi skulle behöva ett större stöd från HR” R8.
Majoriteten av respondenterna upplever dock att HR är ett bra stöd och att HR fanns
tillgängliga när stöttning har behövts i arbetet. Även om HR fungerar bra som en
stödfunktion upplever några respondenter att HR behöver utvecklas. I dagsläget har HR
i Kommun 2 hand om hela socialförvaltningen vilket resulterar i att det inte blir lika bra
kvalité i de olika områdena eftersom det inte läggs fokus på enbart ett område. En
enhetschef nämner att hon skulle behöva fler HR-specialister för att kunna utföra mer
förebyggande arbete mot sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa inom
äldreomsorgen. En annan utveckling inom HR som också önskades av en annan
respondent är att HR skulle ha en mer helhetssyn när det gäller frågor om rehabilitering.
När en medarbetare blir sjuk och får en rehabiliteringsplan individanpassar HR för hur
individen ska komma tillbaka i arbete. Det är därefter enhetschefens ansvar att se till att
direktiven från HR efterföljs. Problemet som blir när en enhetschef har runt 30-40
medarbetare och hälften av dem är sjukskrivna anser respondenten att det skulle behövas
en mer helhetssyn av HR på hur alla individanpassade rehabiliteringsplaner fungerar ihop
som en helhet på arbetsplatsen.
“Det är mycket HR som är inne i våra ärenden och som styr och vi bara gör som dem säger på något
vis. Jag tycker att jag skulle behöva mer fasta verktyg, handfasta verktyg. Nu är det de här och nu gör vi
det här” R3.
Enligt Lipsky (2010) kan gräsrotsbyråktater omtolka beslut för att det ska stämma
överens med verksamhetens behov. Om det inte finns tydliga riktlinjer har
enhetscheferna handlingsutrymme att fatta egna beslut, vilket kan upplevas som svårt för
enhetscheferna eftersom de vill ha riktlinjer att följa för att fatta besluta. Många
enhetschefer kanske inte förstår att detta innebär att deras handlingsutrymme utökas utan
känner sig istället begränsade för att de inte vet hur de ska fatta beslut i olika situationer.
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6. Diskussion
I detta avsnitt kommer studiens syfte och frågeställningar knytas samman med relevanta
utdrag ur resultatet för att diskutera studiens problemområde. Förslag på vidare
forskning kommer även att presenteras.
Samtliga respondenter upplever att de har ett stort handlingsutrymme gällande sitt
förebyggande arbete med sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Respondenterna
förklarar att aspekter såsom att se, höra och att vara närvarande är viktigt för det
förebyggande arbetet. Trots att de upplever att dem har ett stort eget handlingsutrymme
visade resultatet i denna studie att de inte alla gånger prioriterar det förebyggande arbetet.
Flertalet enhetschefer har infört olika aktiviteter för att arbeta förebyggande, vilket kan
vara värt att diskutera om det är en strategisk åtgärd eller inte. Utför enhetscheferna det
förebyggande arbetet för att de själva vill eller för att dem känner att de måste?
Enhetscheferna får möjlighet att gå på utbildningar eller ta till sig kunskap från andra
enheter vilket kan bidra till att de finner inspiration för att arbeta strategiskt. Kunskap
kring det förebyggande arbetet behöver inte bidra till ett strategiskt arbete utan det
handlar om vilken motivation enhetschef besitter. Det handlar alltså om enhetschefen
arbeta förebyggande för att på lång sikt bidra med sänkta sjukfrånvarosiffror eller om de
har motivationen uppe för att arbeta strategiskt under en viss period då enhetschefen har
fått en tillfällig inspiration.
Flera av enhetscheferna har sett möjligheterna i det breda handlingsutrymmet som finns
och har därigenom infört olika aktiviteter på arbetsplatserna såsom gemensam
kontinuerlig fika med samtliga på arbetsplatsen, där en god social relation är nyckeln till
en välmående medarbetare. Anledningen till varför enhetscheferna bortprioriterar sitt
handlingsutrymme gällande det förebyggande arbetet går att diskutera. En anledning kan
vara den upplevda tidspressen, där samma arbetsuppgifter ska utföras på kortare tid än
tidigare. En annan anledning kan vara att det inte finns tydliga riktlinjer för hur arbetet
ska bedrivas, vilket kan kännas skrämmande för enhetscheferna. Den rådande
tidspressen i kombination med det upplevda avsaknade riktlinjerna gör det förståeligt att
det inte ligger i enhetschefernas naturliga arbete att arbeta förebyggande eller att detta
arbete prioriteras. Vi vill dock poängtera att det förebyggande arbetet inte är gjort i en
“handvändning” men att det är en viktig process att arbete med för att förhindra
sjukskrivningar. Det förebyggande arbetet får alltså inte glömmas bort eftersom det har
en stor positiv inverkan på sjukfrånvaron. Därför hade det varit gynnsamt om mer tid
hade funnits för enhetscheferna att strategiskt och operativt kunna arbeta med denna
punkt. Detta är en viktig uppgift eftersom siffrorna för sjukskrivningar på grund av
psykisk ohälsa inom den offentliga äldreomsorgen ökar och det är ett bekymmer som
ständigt är aktuellt. Det förebyggande arbetet mot sjukskrivningar kan på sikt bidra till att
förhindra att medarbetare behöver gå in i en sjukskrivning.
Gemensamt för alla respondenterna är att HR är den största och mest använda
stödfunktionen. Respondenterna ser HR som en värdefull tillgång och ser HRspecialisterna som experter. Som tidigare nämnts kan det förebyggande arbetet
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prioriteras bort och i de fallen är det många gånger som HR får ta över och styra det
förebyggande arbetet. Resultatet visar på att respondenterna självmant lämnar över sitt
handlingsutrymme till HR och förlitar sig på att de ska utföra arbetet. HR-specialisterna
har kunskap om lagar såsom till exempel arbetsmiljölagen, vilket resulterar i att
enhetscheferna upplever att de bara behöver kunna grunderna då HR har de fördjupade
kunskaperna. Det är intressant att fundera kring varför enhetscheferna själva inte vill ta
tillvara på sitt handlingsutrymme utan självmant ger bort detta till andra aktörer såsom
HR-specialisterna. Flertalet av respondenterna nämner själva under intervjuerna att det är
deras handlingsutrymme som de vill förvalta väl eftersom det är detta som gör deras
arbete roligt. En annan intressant upptäckt som framkom i denna studie är att där
enhetscheferna har krav och är kontrollerade såsom rehabilitering ansåg respondenterna
att mer kontroll skulle införskaffas. Kontrollen skulle bidra till ett mer säkert arbetssätt
där inte medarbetare skulle kunna falla mellan stolarna. Även här ger enhetscheferna
omedvetet bort sitt handlingsutrymme gällande rehabilitering. Upplevelsen är att på
grund av den rådande tidspressen blir enhetscheferna begränsade i sitt fria tänkande. De
har inte möjlighet eller tid att arbeta strategiskt med rehabilitering och arbetsmiljön utan
enhetscheferna behöver en färdig mall att följa för att snabbt som möjligt kunna komma
igång med arbetet utan att själva behöva fatta egna beslut.
Att HR finns som stödfunktion är positivt men för att det förebyggande arbetet ska
utvecklas krävs mer arbete från både enhetscheferna och HR. Medarbetarna har även en
viktigt roll i arbetet då de också har ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ett förslag
från vår sida och som även nämndes av en respondent i studien hade varit om det fanns
HR-specialister som bara har hand om äldreomsorgen och inte hela socialförvaltningen.
Detta för att på så vis kunna arbeta mer med det förebyggande arbetet av sjukskrivningar
eftersom sjukfrånvaron är hög inom detta område. Enhetschefernas förebyggande arbete
skulle också kunna utvecklas genom att det fanns avsatt tid för att arbeta mer
förebyggande eftersom arbetsgivaren har det största ansvaret för arbetsmiljön på
arbetsplatsen.
Vidare forskning hade därmed varit intressant att studera om antalet sjukskrivningar hade
minskat inom äldreomsorgen om enhetscheferna hade mer tid avsatt för att arbeta
förebyggande. Enhetscheferna har ett stort handlingsutrymme kring denna punkt men
resultatet i denna studie visar att respondenterna inte har tid eller prioriterar det
förebyggande arbetet. Det skulle därmed vara intressant att forska vidare på hur detta
hade blivit om de hade applicerats i praktiken.
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Bilaga A :

Intervjuguide

Intervjuguide
För att förtydliga och göra det lite lättare under intervjun: vid samtliga frågor om sjukskrivningar är det
sjukskrivningar pga psykisk ohälsa som menas och önskas att beröras.
Om intervjupersonen


Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete?
o Ålder?
o Kön?
o Har du någon akademisk utbildning?
o Hur länge har du varit enhetschef?

Syn på sjukskrivningar pga psykisk ohälsa


Vad är din uppfattning om sjukskrivningar pga. psykisk ohälsa bland vård och omsorgspersonal
inom äldreomsorgen? Förtydliga att det inte gäller deras verksamhet specifikt utan problemet av
sjukskrivningar som helhet.
o Är andelen hög eller låg?
o Vad är orsaken?



Varför tror du att sjukskrivningsstatistiken är så hög inom vård och omsorg allra mest inom
äldreomsorgen?



Vad har du för allmän uppfattning om sjukskrivningarna inom kommunen?

Egen erfarenhet av sjukskrivningar pga psykisk ohälsa


Har du haft någon erfarenhet av sjukskrivningar bland din egen omsorgspersonal?



Hur upplevde du att din verksamhet påverkades av dessa sjukskrivningar? Ur ett kvalitets och
ekonomiskt perspektiv?

Kunskap kring arbete med sjukskrivningar pga psykisk ohälsa


Vilken kunskap kring lagar och föreskrifter behöver du som enhetschef kring sjukskrivningar och
sjukskriven personal?
o T.ex. upplever du att du har tillräckligt med kunskap eller skulle du behöva mer?
o T.ex. förebyggande arbete, arbetsmiljölagen? SOL?

Förebyggande arbete och riktlinjer med sjukskrivningar pga psykisk ohälsa


Hur arbetar du förebyggande med att reducera sjukskrivningar? Ge exempel



Hur arbetar ni med de personer som redan är sjukskrivningar? Ge exempel
o Finns det någon handlingsplan?



Upplever du att det finns riktlinjer och handlingsplaner från kommunen för att hantera
förebyggande arbete mot sjukskrivningar?
o Upplever du att dessa fungerar i arbetet?
o Ge exempel på var eller i vilket sammanhang



I vilken/vilka situationer upplever du att de behövs mer riktlinjer för att kunna arbeta mot
sjukskrivningar?

 Vad har du för riktlinjer som du måste följa i ditt arbete kopplat till arbete med sjukskrivningar
som enhetschef?
 Berätta lite om det organisatoriska stödet för att förebygga sjukskrivningar och arbetet med dem
som är sjukskrivna?
o Upplever du att det finns interna eller externa stödfunktioner? (Företagshälsovård, HR och
närmsta chef)
 Hur upplever du att du själv kan påverka ditt eget ledarskap när de gäller sjukskrivningarna?
-handlingsutrymme att själv fatta beslut kring att arbeta med att förebygga sjukskrivningar och de
som redan är sjukskrivna. Ge exempel.

Bilaga B :

Missivbrev

Till dig som arbetar som enhetschef inom äldreomsorgen
Hej!
Vi är två studenter från programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd vid Högskolan i
Halmstad som ska skriva en kandidatuppsats inom socialt arbete. Syftet med vår studie är att undersöka
enhetschefers arbete med sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterade psykisk ohälsa bland
omsorgspersonalen inom äldreomsorgen.
Genom tidigare forskning har vi fördjupat oss kring det aktuella ämnet men skulle också vilja ta hjälp av
din kunskap och erfarenhet genom en intervju. Om du ger ditt samtycke till att delta kommer du att delta i
studien tillsammans med andra chefer inom äldreomsorgen. Intervjun kommer att ta max 45 minuter och
kommer med ditt samtycke att spelas in. Det är enbart vi som gör undersökningen som kommer att ta del
av ljudinspelningen.
Det är frivilligt att delta i studien och du kan därmed när som helst avbryta intervjun och ditt deltagande i
studien utan att ange orsak till detta. Resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål och
kommer publiceras på DiVA där du kan ta del av resultatet. Ditt deltagande kommer att behandlas
konfidentiellt och i presentationen av resultatet av studien kommer det inte att framgå vilka som har
deltagit i studien.
Vi ser fram emot ditt deltagande och har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta
oss eller vår handledare för mer information.
Med vänliga hälsningar,
My Andersson
Katarina Lindkvist

myand15@student.hh.se
katlin15@student.hh.se

Handledare
Helena Eriksson

helena.eriksson@hh.se

Bilaga C :

Samtyckesblankett

Samtycke
Härmed säger jag JA till att delta i studien för att undersöka enhetschefers arbete med sjukskrivningar på
grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
Jag har fått skriftlig och muntlig information om vad studien ska handla om, på vilket sätt jag förväntas
delta och hur resultatet kommer att användas. Jag har också haft möjlighet att ställa frågor och fått dem
besvarade. Jag har blivit informerad om att jag när jag vill kan avsluta mitt deltagande i studien utan att
behöva berätta varför.
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