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Forskningsöversikten 

Arbete och sjukfrånvaro
Varningssignaler och effektiva insatser

för att göra jobbet!    
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Sjuktalet i Sverige 1955 - 2019

Sjukfrånvaron har gått i cykler

Not: Försäkringskassans sjuktal avser ersättningsformen sjukpenning. Måttet baseras på antalet utbetalda bruttodagar



 RISE i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa/SKR (2017)

 Överblick av frisk- och riskfaktorer, varningssignaler samt effektiva åtgärder på individ-, 

organisations- och samhällsnivå för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

 Innehållet har hämtats från svenska och internationella studier och forskningssammanställningar

 Revidering 2021 

 Översiktlig PDF och affisch

 En grund för ett riskorienterat arbetssätt

Lite fakta om forskningsöversikten
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Forskningsöversiktens struktur och innehåll
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 Frisk- och riskfaktorer

 Personer utan identifierad risk för sjukskrivning

- Tecken att vara uppmärksam på – individ, organisation och samhälle

- Förslag på åtgärder – individ, organisation och samhälle

 Personer i risk för sjukskrivning

- Tecken att vara uppmärksam på – individ, organisation och samhälle

- Förslag på åtgärder – individ, organisation och samhälle

 Sjukskriven (kort och lång tid)

- Tecken att vara uppmärksam på – individ, organisation och samhälle

- Förslag på åtgärder – individ, organisation och samhälle

 Förteckning över forskningsreferenser  + länkar



Friskfaktorer

• Socialt stöd och bra socialt klimat 

• Bra ledarskap och närvaro av chef på arbetet 

• Tydlig arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete 

• Utvecklingsmöjligheter för anställda

• Strukturer för kommunikation och kännedom om verksamheten

• Delaktighet och inflytande för stärkt engagemang och kontroll för anställda 

• Rättvis och respektfull behandling 

• Samarbeten och teamarbete 

• Erkännande och feedback 

• Balans mellan insats och belöning

• Anställningstrygghet för anställda



Riskfaktorer

• Fysiskt och mentalt krävande arbete

• Otrygg anställning

• Små utvecklingsmöjligheter

• Obalans mellan insats och belöning

• Höga krav och låg kontroll i arbetet 

• Mobbning, hot, trakasserier och kränkningar samt konflikter 

• Bristande socialt stöd från chefer, medarbetare samt kollegor

• Bristande psykosocial, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö

• Organisationsförändringar t.ex. teknik- och ledningsförändringar, omstruktureringar och nedskärningar 

• Fördomar om psykisk ohälsa 
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Personer utan identifierad risk för sjukskrivning

Tecken att vara uppmärksam på
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Individnivå 

• Mycket övertidsarbete 

• Social tillbakadragenhet

• Minskat engagemang i arbetsuppgifterna

• Svårigheter att passa arbetstider

• Trötthet efter arbetsdagen och dålig ork till fritidssysslor 

• Tvivel på sin egen kompetens



Personer utan identifierad risk för sjukskrivning

Tecken att vara uppmärksam på
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Organisationsnivå 

• Frånvaro av rutiner och brister i organisationens systematiska arbetsmiljöarbete 



Personer utan identifierad risk för sjukskrivning

Förslag på åtgärder
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Individnivå

• Utbildning för att öka kunskap, minska negativa attityder och beteenden kring psykisk ohälsa

• Fysisk aktivitet

• Beteendeterapi (KBT) och avslappningsteknik 

• Utbildning om hälsa och livsstilsbeteenden

• Personlig utveckling



Personer utan identifierad risk för sjukskrivning

Förslag på åtgärder

• Tydliga policys som chefer känner till och 

använder

• Uppmuntran till goda levnadsvanor genom 

friskvårdsinspiratörer, friskvårdsaktiviteter och 

friskvårdsbidrag

• Se till att chefer har goda organisatoriska 

förutsättningar att utföra sitt uppdrag
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Organisationsnivå

• Utbilda chefer och arbetsledare inom:

» Ledarskap och kommunikation

» Se signaler på och hantera ohälsa

» Förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och 

kränkande särbehandling

• Vid hög belastning, anpassa krav till resurser genom till 

exempel att: 

» Prioritera bland arbetsuppgifter

» Variera arbetsuppgifterna eller ändra arbetssätt

» Ändra bemanning och/eller tillföra kunskaper

» Ge möjlighet till återhämtning 



Personer utan identifierad risk för sjukskrivning

Förslag på åtgärder
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Samhällsnivå

• Säkerställ varierade arbetsuppgifter på arbetsmarknaden

• Skapa hälsokultur och främja bra levnadsvanor i samhället genom 

» Utbildning och kurser 

» Utbud och information om bra kost  

» Folkhälsokampanjer 

• Skapa finansiella förutsättningar och incitament för att främja förebyggande arbete



Personer i risk för sjukskrivning

Tecken att vara uppmärksam på  
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Individnivå 

• Höga psykiska och fysiska krav

• Låg arbetstillfredsställelse och lågt 

organisatoriskt engagemang 

• Upplevd hög fysisk och/eller psykisk 

arbetsbelastning

• Exponering av arbetsplatstrauma

• Tecken på psykisk ohälsa, t.ex. 

» Nedstämdhet  

» Dålig självkänsla  

» Brist på initiativ  

» Sömnproblem 

• Belastningsskador, värk och smärta

• Sämre levnadsvanor såsom rökning, alkohol, 

dålig diet, fysisk inaktivitet 

• Katastrofupplevelser och negativa 

livshändelser (t.ex. skilsmässa)

• Upprepad korttidsfrånvaro eller tidigare 

sjukskrivning

• Sjuknärvaro

• Kollegor eller närstående som är sjukskrivna



Personer i risk för sjukskrivning

Tecken att vara uppmärksam på  
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Organisationsnivå  

• Tecken på för hög arbetsbelastning och stress, tex: 

» Tillbud och felhandlingar 

» Försämrat arbetsresultat 

» Hög personalomsättning  

• Hög förekomst av sjukskrivningar och upprepad korttidsfrånvaro



Personer i risk för sjukskrivning

Tecken att vara uppmärksam på  
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Samhällsnivå  

• Teknikutveckling som ger ändrade arbetsuppgifter

• Högkonjunktur, i goda tider brukar sjukfrånvaron vara högre

• Samhällets attityd till sjukskrivning

• Utformning av sjuk- och socialförsäkringssystemet; om det är enkelt att få 

sjukersättning så sjukskrivs fler



Personer i risk för sjukskrivning

Förslag på åtgärder 
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Individnivå 

• Utvärdering av arbetskapacitet och anpassning av arbetet utefter förmåga 

• Stöd från chefer och kollegor 

• Stresshanteringsprogram

• Relevant evidensbaserad terapi, individuellt, via telefon och internet, eller i grupp 

• Preventivt konsultationssamtal med företagshälsovården



Personer i risk för sjukskrivning

Förslag på åtgärder 
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Organisationsnivå

• Inför rutiner för tidigt stöd och dialog med den anställde 

• Se till att medarbetare känner sig sedda och betydelsefulla för arbetet 

• Inför verktyg för att identifiera riskgrupper och individer och riskfaktorer (intervjuer, enkäter) 

• Uppmuntra och underlätta samarbete med företagshälsovård och hälso- och sjukvård för att 

kartlägga behov och erbjuda rätt insatser



Personer i risk för sjukskrivning

Förslag på åtgärder 
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Samhällsnivå

• Förbättra individers väg i välfärdssystemet genom samverkan

• Adekvata strukturer och incitament för samverkan mellan arbetsgivare, sjukförsäkring

och hälso- och sjukvård

• Stöd till arbetsgivare för att utveckla samarbete med företagshälsovård kring 

förebyggande och rehabiliterande åtgärder



Sjukskriven (kort- och långtid)
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Tecken att vara uppmärksam på 

Individnivå 

• Höga psykiska och fysiska krav

• Muskuloskeletala besvär, värk och smärta

• Tecken på psykisk ohälsa

• En eller flera tidigare långtidssjukskrivningar 

• Låg motivation, inställning och tro på återgång i arbete



Sjukskriven (kort- och långtid)
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Tecken att vara uppmärksam på 

Organisationsnivå 

• Bristande kommunikation med anställd under frånvaron

• Barriärer mot arbetsåtergång: 

» Låg support från arbetsplats och kollegor 

» För hög arbetsbelastning 

» Bristande arbetsförhållanden 

» Bristande kunskap, negativa attityder och diskriminering på grund av psykisk ohälsa (stigma)

• Hög andel korttidsfrånvaro på arbetsplatsen 

• Förekomst av sjukskrivningar



Sjukskriven (kort- och långtid)
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Tecken att vara uppmärksam på 

Samhällsnivå

• Utformning av sjuk- och socialförsäkringssystemet: Om det är enkelt att få sjukpenning så sjukskrivs 

fler



Sjukskriven (kort- och långtid)
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Förslag på åtgärder

Individnivå

• Medicinsk utredning och utvärdering av arbetsförmåga

• Skapa plan för återgång i arbete där individen är delaktig i utformningen 

• Anpassning av arbetsuppgifter och arbetsplatsen 

• Gradvis återgång i arbete/deltidssjukskrivning 

• Regelbundet stöd, uppföljning och handledning från arbetsgivaren 

• Relevant evidensbaserad terapi, individuellt, via telefon och internet, eller i grupp

• Problemlösningsbaserad samtalsmetodik 

• Fysisk aktivitet 

• Medicinering



Sjukskriven (kort- och långtid)
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Förslag på åtgärder 

Organisationsnivå 

• Identifiera och åtgärda barriärer (se ovan) som motverkar arbetsåtergång

• Arbetsgivaren involverad i processen 

• Samarbeta med vård och myndigheter

• Införa rutiner kring sjukfrånvarohantering såsom trepartssamtal, koordinering av insats, regelbunden 

uppföljning

• Anpassning av arbetsuppgifter och arbetsplatsen



Sjukskriven (kort- och långtid)

25

Förslag på åtgärder

Samhällsnivå

• Sjuk- och socialförsäkringssystem som stöder individer att återgå i arbete 

• Skapa processer för förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen
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Lärdomar:

• Systematiskt helhetsgrepp 

• Tidiga och förebyggande insatser 

• Arbeta med fokus på riskgrupper 

Forskning betonar vikten av att arbeta på flera nivåer för att 

minska sjukfrånvaron



Fas 1: Kunskap från forsknings-

översikten + Analys av 

sjukfrånvaro och riskgrupper i fem 

regioner och åtta kommuner

Fas 2: Utveckling av 

Riskorienterat arbetssätt

Fas 3: Pilottest och uppföljning av 

Riskorienterat arbetssätt i Region 

Norrbotten och Region Skåne

Riskorienterat arbetssätt - ett utvecklingsarbete i tre faser



Frisk Risk Sjukskriven
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Medarbetare 

Arbetsplats

Organisations-

övergripande 

ledning och 

styrning

D. medarbetare som är på väg 

tillbaka i arbete eller  nyligen 

återgått i arbete efter sjukskrivning

C. medarbetare med upprepad 

korttidssjukfrånvaro, 

ej tidigare sjukskrivning

B. arbetsplatser med hög och 

ökande sjukfrånvaro

A. arbetsplatser med många 

medarbetare med upprepad 

korttidsfrånvaro
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Övergripande ledning behöver förstå och prioritera frågan, skapa förutsättningar för 

chefer, skapa organisatoriska förutsättningar samt följa upp arbetet.
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Ta del av en introduktion till 

riskorienterat arbetssätt

Genomför ett självtest för att 

identifiera behov i din organisation

Välj metoder och verktyg för att 

stärka era arbetssätt

Sätt igång – för in valda metoder 

och verktyg i löpande arbetssätt

Följ upp och justera

Introduktions

-utbildning

(steg 1-2)

Fem steg att införa ett riskorienterat arbetssätt SKRs erbjudande för att stödja införandet

Fördjupning i 

olika metoder 

och verktyg 

(steg 3)

Fördjupning 

praktiskt 

införande 

(Steg 4)

Analys-

utbildning 

(steg 5)

Börja med Välj hur ni vill fördjupa kunskaper 

utifrån behov och önskemål

Genom utbildningarna får 

ni samtidigt:

• Tillgång till utbildnings-

materialet efteråt 

• Fler metodstöd och 

verktyg som kan vara ett 

stöd i arbetet

• Handledning från SKR 

vid behov



Tider för informationsträffar och utbildning i riskorienterat arbetssätt
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Introduktionsutbildning

 Onsdag 16 februari, kl 09.00-12.00

 Tisdag 15 mars kl 09.00-12.00

Utbildning på fördjupningsnivå

 Torsdag 7 april kl 10.00-15.00: Arbetsplatsinriktade åtgärder

 Tisdag 3 maj kl 10.00-15.00: Medarbetarinriktade åtgärder

 Onsdag 18 maj kl 09.00-16:00: Analysutbildning

Informationsträffar

 Måndag 31 januari, kl 13.00-13.30

 Fredag 4 februari, kl 09.00-09.30
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Tack!


