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Tilbage i starten af 90´erne havde Stora Ensos kartonfabrik i Fors et sygefravær på 12 
procent, det svarer til 24 sygedage for hver ansat. Det blev den svenske læge, Johnny 
Johnsson, sat til at gøre noget ved. 

Han begyndte at undersøge de ansatte han kalder langtidsfriske for at finde ud af, hvorfor 
de trivedes med arbejde som deres kollegaer gik ned på. Han definerede langtidsfriske som 
medarbejdere, der har under fem sygedage om året i minimum to år i træk. 

Han fandt en række fællestræk: De langtidsfriske har tydelige mål for deres arbejde - de 
ved hvad de skal gøre hvordan. De sover godt, lever sundt og tager ansvar for sig selv og 
deres kollegaer. De formår at skille arbejde og fritid fra hinanden, har et højt selvværd - og 
takler ofte udfordringer med humor. 

De langtidsfriske 

For at ændre virksomhedskulturen - så alle kunne få forudsætningerne for at blive 
langtidsfriske - kom lederne på kurser i klar kommunikation, i at sætte tydelige mål op og i 
at dele ud af ansvaret. 

Efter et langt, sejt træk med at ændre virksomhedskulturen gav arbejdet pote efter tre år: 
Stora Enso i Fors gik for at have et sygefravær på 12 procent til at ligge stabilt på fire 
procent. Og det lave sygefravær har fabrikken vel at mærke holdt siden 1994, altså i 16 år. 
Ud over sundere medarbejdere har det lave sygefravær også givet bonus på bundlinjen: 

Hårdt arbejde gav bonus 

- Vi har fået en øget produktivitet kvalitet fordi medarbejderne har mere indflydelse og 
ansvar. Nedgangen i sygefraværet sparer Stora Enso for 25-30 millioner svenske kroner om 
året, siger Johnny Johnsson 

Virksomheden har også oplevet en markant nedgang i arbejdsulykker, fordi de ansatte har 
fået indflydelse i måden, som arbejdet bliver udført på. 

Men metoden kræver hårdt vedvarende arbejde for at holde gejsten og fokus på de 
ansattes arbejdsglæde. Og her er ledelsen vigtig. 

Ingen nem løsning 

- Det kræver et lederskab, der tror på at mennesker gør et godt stykke arbejde, hvis de får 
gode forudsætninger. Også må lederne også have gode forudsætninger. Hvis lederne har 
for mange at skabe relationer til, så fungerer det ikke. Jeg plejer at sige at man kan være 
leder for ligeså mange mennesker som man har gode venner, siger Johnny Johnsson 

Stora Enso blev kåret som Sveriges mest raske virksomhed i 2002. 
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