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Sammanfattning  
  

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som upplevs främja 

återgången till arbete efter en långtidssjukskrivning vid psykisk ohälsa, utifrån den 

sjukskrivnes perspektiv. Studien baseras på Karaseks och Theorells modell som består av krav 

och kontroll samt en teoriutveckling av socialt stöd i förhållande till krav och kontroll av 

Jeffery Johnson. Studien baseras även på teorin ”Känsla av sammanhang”, förkortat KASAM, 

som utvecklats av Aaron Antonovsky. För att få en djupare förståelse för vilka faktorer som 

upplevs främja återgången till arbete efter en långtidssjukskrivning vid psykisk ohälsa 

genomfördes samtalsintervjuer med fem personer. Resultatet i studien visar att stöd och 

kommunikation med arbetsgivare och kollegor är en framgångsfaktor vid återgången till 

arbetet. Det framkommer även i studien att arbetsträning är en framgångsfaktor men kan 

hämma återgången om den inte är verklighetsförankrad. Deltagare i studien menar att lägre 

krav och högre egenkontroll är främjande i återgångsprocessen. Slutligen framkommer det 

även att återgången underlättas när individen känner tillhörighet till arbetsplatsen och 

arbetsgruppen. 

 

Nyckelord: Långtidssjukskrivning, psykisk ohälsa, återgång i arbete, stöd, tillhörighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The aim of the study is to create a deeper understanding of which factors perceived to 

promote the return to work after a long-term sickness in mental health, based on the 

perspective of the sick-listed. The study is based on Karaseks and Theorells model consisting 

of demand, control and a theory development of social support in relation to demand and 

control by Jeffery Johnson. The study is also based on the theory ”a Sense of Coherence”, 

abbreviated KASAM, developed by Aaron Antonovsky. In order to gain a deeper 

understanding of which factors perceived to promote the return to work after a long-term 

sickness in mental ill-health, five interviews were conducted. The results in this study shows 

that support and communication with employers and colleagues is a success factor when 

returning to work. It also appears in the study that job training is a success factor but can 

inhibit the return if it is not reality-based. Participants in this study argues that lower demands 

and higher self-control are promotions in the return process. Finally, it also emerges that the 

return is facilitated when the individual feel a sense of coherence to the workplace and the 

working group. 

 

Keywords: Long-term sickness, mental illness, return to work, support, sense of coherence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tack! 

 

Under arbetets gång har vi haft förmånen att få ta del av enskilda individers erfarenheter om 

hur de personligen upplevt sina återgångar till arbete efter en långtidssjukskrivning. Vi vill 

rikta ett stort tack till dessa för deras engagemang och givande samtal. Även ett stort tack till 

vår handledare Helena Eriksson för stödet under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka varandra 

för ett gott samarbete. 
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1.Inledning  
 

Sjukskrivningar är ett allvarligt problem som kostar samhället, individerna och arbetsgivarna 

mycket pengar och är en hög prioritet för politikerna (Försäkringskassan 2018). Statistik från 

Försäkringskassan visar att andelen långtidssjukskrivningar1 med psykisk ohälsa har ökat 

kraftigt mellan åren 1999-2014, från 18 procent till 30 procent (Lidwall 2015).  

 

Sedan 2014 är de psykiatriska diagnoserna den största orsaken till sjukskrivningar och år 2018 

när Försäkringskassan kom ut med en rapport om sjukfrånvarons utveckling visade det sig att 

de personer som befinner sig i långtidssjukskrivningar mestadels gör det av psykisk ohälsa2 

(Lidwall & Olsson-Bohlin 2017; Försäkringskassan 2018).  Knudsen, AK., Harvey, SB., 

Mykletun, A. & Ǿverland, S (2013) beskriver att psykisk ohälsa, som ångest och depression, 

kan leda till långvariga sjukskrivningar med risk för återkommande sjukfrånvaro. Att ha en 

kombination av ångest och depression innebär stora risker för att bli sjukskriven. Troligtvis är 

frågan gällande sjukskrivningar ett av de mest angelägna problem i dagens arbetsliv att 

minska, men i detta fall är det också viktigt att få höra den sjukskrivnes synpunkter på vad 

som faktiskt fungerar för en bra återgång till arbete.  

 

Tidigare forskning betonar vikten av en god kommunikation (Nieuwenhuijsen, K., Verbeek, J 

H A M., de Boer, A G E M., Blonk, R W B. & van Dijk, F J H. 2014; Hultberg 2007), ett gott 

bemötande (Heijbel & Josephson 2009) och stöd (Smulders och Nijhuis 1999; Hansen, 

Falkdal, A., Edlund, C. & Dahlgren L. 2006; Hultberg 2007) vid en återgång till arbetet efter 

sjukskrivning. Resultat utifrån en studie (Heijbel & Josephson 2009) visar även att på att en 

partiell återgång till arbetet är en framgångsfaktor, samt engagemang från närmaste 

arbetsgivare.  

 

Vi har valt att belysa de faktorer som anses viktigast för bästa möjliga återgång i arbetet efter 

en långtidssjukskrivning utifrån den sjukskrivnes perspektiv, då vi anser att det redan finns 

riktlinjer för arbetsgivaren i form av exempelvis lagar. Vi har valt att studera personer som 

varit långtidssjukskrivna för någon form av psykisk ohälsa och som återgått till arbetet. Dels 

för att psykisk ohälsa är ett aktuellt ämne, men också för att vi upplever att rehabiliteringen 

vid psykisk ohälsa inte är lika konkret som vid exempelvis, en fysisk skada. Vår ambition är 

att ytterligare fördjupa den kunskapen och förståelsen som redan finns kring hur arbetstagare 

erfarit processen med att ha varit långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa till att återgå till 

arbetet. 

                                                           
1 När försäkringskassan använder sig av begreppet långtidssjukskrivning avser de att en individ ska ha 

varit sjukskriven i en period om minst 60 dagar. 
2 Psykisk ohälsa är ett välanvänt begrepp där en helt klar definition inte riktigt finns. Oftast används 

begreppet i sammanhang för att inkludera allt ifrån nedsatt psykiskt välbefinnande, såsom oro eller 

nedstämdhet, till mer allvarliga psykiska sjukdomar. Internationellt används ofta begreppet ”Common 

Mental Disorders”, förkortat CMD. I det begreppet inkluderas diagnoserna generaliserat 

ångestsyndrom, depression, paniksyndrom, posttraumatisk stressyndrom och vissa specifika fobier. 

Vidare är det vanligt att vi i Sverige pratar om de diagnoserna som inkluderas i begreppet CMD när vi 

pratar om psykisk ohälsa (Forte 2015). Det är precis på det sättet som begreppet psykisk ohälsa 

används i denna studien. 
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Resultatet förväntas kunna användas som kunskapsunderlag för arbetsgivare, dels för att öka 

förståelsen kring området samt för utvecklandet av insatser som möter arbetstagares behov. 

Resultatet förväntas också kunna bidra med ökad kunskap inom området. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

  

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som upplevs främja 

återgången till arbete efter en långtidssjukskrivning vid psykisk ohälsa, utifrån den 

sjukskrivnes perspektiv. 

Frågeställningar; 

-Vilka möjligheter respektive begränsningar kan identifieras vid återgången till arbete efter 

långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa? 

-Vilka faktorer beskrivs som viktiga för en bra återgång i arbetet? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen introduceras med en inledning där studiens ämne förklaras och de frågeställningar 

och syfte som studien bygger på tas upp. Därefter följer en kunskapsgenomgång där 

bakgrund, teorier och tidigare forskning presenteras och som därmed fastställer ramen för 

denna studie. Sedan följer metodkapitlet där vi beskriver hur arbetsprocessen med uppsatsen 

gått tillväga. I resultat- och analyskapitlet presenterar vi resultatet av fem intervjuer 

tillsammans med en analys som är kopplad till de teorier och tidigare forskning som beskrivs i 

kunskapsgenomgången följt av sammanfattande slutsatser. Detta följs sedan av en diskussion 

kring hela studien där vi slutligen ger förslag på vidare forskning.  
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2. Kunskapsgenomgång 

Detta avsnitt inleds med en bakgrundsbeskrivning och vidare ges upplysning kring tidigare 

forskning. Slutligen presenteras de teorier som studien baseras på.  

2.1 Bakgrund 

Nedan ges en bakgrundsbeskrivning för studien. Först presenteras Sveriges utveckling av 

sjukskrivningar, vidare följer en definition av rehabilitering och dess lagstadgade 

skyldigheter. Slutligen ges en beskrivning av vad arbetsträning innebär. 

2.1.1. Sveriges utveckling av sjukskrivning 

Utvecklingen av sjukskrivningar i Sverige har varierat väldigt mycket över tid och var 

exempelvis i början på 2000-talet på en mycket hög nivå. Därefter minskade 

sjukskrivningarna successivt medans antalet nybeviljade sjukersättningar3 ökade 

(Försäkringskassan 2018).  

Sjukskrivningarna ökade dock igen mellan 2010 och 2016 där både antalet nya sjukfall och 

dess varaktighet ökade. Det var även under denna perioden som de psykiatriska diagnoserna 

ökade som snabbast och blev den vanligaste diagnosgruppen bland både pågående och nya 

sjukskrivningar. Från år 2016 och framåt är det de psykiska diagnoserna som orsakar den 

största andelen sjukskrivningar (Lidwall 2016). Det är också vanligare att personer med 

psykiska diagnoser är sjukskrivna under längre perioder. Den senaste utvecklingen, mellan 

2016-2018, påvisar att antalet pågående och startade sjukfall minskat medan de längre 

sjukfallen ökat (Försäkringskassan 2018). Från 1999 till 2014 har långtidssjukskrivningar för 

psykisk ohälsa ökat mycket. Från 18 procent till 35 procent (Lidwall 2015).  

  

2.1.2 Rehabilitering 

Svenning (1993) menar att en individ som varit sjukskriven ska efter sin sjukperiod 

rehabiliteras för att finna sätt att kunna komma tillbaka till arbetet. En rehabilitering 

involverar flera aktörer exempelvis arbetsgivaren, försäkringskassan, fackliga organisationer 

och hälso- och sjukvård. Rehabiliteringen är en process och innebär att åtgärder vidtas för att 

hjälpa en individ som varit sjuk att på bästa möjliga sätt återvinna sin tidigare funktion och 

skapa förutsättningar för att komma tillbaka till ett normalt liv. Det kan avse förändringar av 

individens arbetsförhållanden och är individuellt behovsanpassat som behandlingsplanen 

baseras på. Detta är även precis vad Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken säger om 

rehabilitering: 

 

Definition av rehabilitering enligt lag 

Enligt 3 kap, 2a §, i Arbetsmiljölagen:  

 

                                                           
3 Sjukersättning är en ersättning som utbetalas från staten till individer med nedsatt psykisk eller fysisk 

arbetsförmåga där rehabiliteringsåtgärder bedöms att inte leda att en individ återfår sin arbetsförmåga 

(33 kap. 5-6 §§ Socialförsäkringsbalken). 
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“Arbetsgivaren ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt denna 

lag och enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom.’’ 

 

Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivare enligt 30 kap, 6 §, i Socialförsäkringsbalken 

skyldiga att upprätta en rehabiliteringsplan för en arbetstagare som förväntas vara 

sjukfrånvarande i mer än 60 dagar från sjukperiodens första dag. Planen skall upprättas inom 

30 dagar från det att sjukperioden påbörjats och den skall kontinuerligt uppdateras efter behov 

och tillfrisknande. Syftet med rehabiliteringsplanen är att underlätta och påskynda återgången 

till arbetet för den sjukskrivne. Vidare skall arbetsgivare enligt 2 kap, 1 §, Arbetsmiljölagen 

anpassa arbetsförhållanden, såväl de fysiska som psykiska, till individers olika förutsättningar. 

Likväl enligt 3 kap, 3 §, Arbetsmiljölagen anpassa arbetsförhållandena eller vidta åtgärder för 

arbetstagare med särskilda förutsättningar, då individer har olika förutsättningar.  

 

2.1.3. Arbetsträning 

Efter en sjukskrivningsperiod kan arbetsträning vara ett alternativ som arbetslivsinriktad 

rehabilitering4 för återgång till arbete. Återgången kan gälla tidigare eller förändrade 

arbetsuppgifter hos antingen sin arbetsgivare eller hos en ny, dock är det i normala fall 

vanligast att vid återgången successivt arbetsträna och utföra arbetsuppgifter som erhållits 

innan sjukskrivningen. Arbetsträning pågår normalt i 3 månader. Om individen inte till fullo 

kan återgå till sina tidigare arbetsuppgifter kan arbetsträningen fortsätta i en 

deltidssjukskrivning. Slutligen måste arbetsuppgifter som utförs under arbetsträningen kunna 

genomföras utan krav och prestation från individen (Prevent u.å). 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Nedan presenteras tidigare forskning som belyser viktiga faktorer för en främjande återgång 

till arbete efter en längre tids sjukskrivning. Nedan har vi delat in avsnittet i kategorier baserat 

på studiens resultat. 

 

2.2.1 Kommunikation, bemötande, stöd och tillhörighet 

I en studie gjord av Nieuwenhuijsen et al. (2004) undersökte de om och hur kommunikationen 

mellan den sjukskrivne arbetstagaren och chefen påverkade återgången till arbete. De kom 

fram till att chefer regelbundet bör ha en kommunikation med arbetstagare generellt vid 

sjukfrånvaro samt att hålla kontinuerliga uppföljningsmöten då de kunde dra slutsatsen att det 

är förknippat med en snabbare återgång till arbete. Även Hultberg (2007) nämner i sin artikel 

att en god kommunikation från chefens håll kan motverka utbrändhet och stress, samt ge goda 

framsteg i en lyckad rehabilitering. Chefer som bibehåller kontakten med arbetstagaren under 

sjukskrivningsperioden kan framkalla positiva effekter som skulle kunna uppfattas som 

socialt stöd för arbetstagaren som i sin tur kan påskynda återgången till arbete.  

                                                           
4 Arbetslivsinriktad rehabilitering är åtgärder som syftar till att medarbetaren så långt som möjligt ska 

kunna behålla eller återfå sin arbetsförmåga. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen (Försäkringskassan u.å.). 
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I flera studier (Hansen Falkdal et al. 2006; Hultberg 2007) betonas vikten av det sociala stödet 

i samband med återgång till arbete. Stödet från arbetsgivare till arbetstagare kan ges i olika 

former, exempelvis genom rådgivning, undervisning och vägledning. Resultaten från 

studierna (Hansen Falkdal et al. 2006; Hultberg 2007) påvisar att stöd från såväl arbetsgivare 

som arbetskollegor visat sig vara starka faktorer för att förebygga skadliga effekter som 

exempelvis stress. De åtgärder som vidtas och det stöd som arbetsgivaren ger vid 

rehabiliteringen är viktiga, skapar välbefinnande och underlättar för den sjukskrivne till att 

komma tillbaka till arbetet igen. Stöd från chefen gynnar återgången till arbetet, men å andra 

sidan menar Smulders och Nijhuis (1999) att stödet från chefen under sjukskrivningen snarare 

kan bidra till motsats effekt, det vill säga att den sjukskrivne känner press och stress till att 

återvända till arbetet. 

 

Vidare visar resultat från Heijbel och Josephsons (2009) studie att det är av stor betydelse 

huruvida den sjukskrivne individen blir bemött och känner sig välkommen tillbaka till arbetet 

efter att ha varit frånvarande. Positiva känslor och bemötande underlättade återgången 

mycket. Hansen Falkdal et al. (2006) menar att den sociala kontexten och de sociala 

relationerna som individen omges av, såväl på arbetsplatsen samt utanför, anses vara viktigt 

för att skapa en känsla av tillhörighet. Trots att individen är sjukskriven är det betydelsefullt 

för denne att känna sig delaktig i rehabiliteringen samt att känna meningsfullhet i livet. 

 

2.2.2 Sjukskrivnas egna bidrag till lyckad återgång till arbete 

En kvalitativ studie genomförd av Hansen Falkdal et al. (2006) undersökte de upplevelser för 

individer under sjukskrivningsprocessen. Resultatet utifrån studien visar på att de sjukskrivna 

uttrycker vikten av att finna balans, en personlig tro på sig själv och vilja att i framtiden kunna 

arbeta igen. Det framkommer även i resultatet att individerna i studien menar att en framgång 

i återgången till arbetet kan vara att förändra sin arbetssituation i form av att byta jobb. Detta 

skulle kräva att de eventuellt behöver utbilda sig för att klara de nya krav som ett nytt arbete 

hade krävt. Detta medför att den sjukskrivne är motiverad och har en stark vilja och drivkraft 

att uppnå målet att återgå till arbetet. Deltagarna i studien menar också att det är viktigt att ha 

en medvetenhet om sin situation och sina förmågor, både fysiska och mentala, för att finna 

balans i arbetslivet. 

 

2.2.3 Partiell återgång, arbetssituation och rehabiliteringen 

I artikeln “Återgång i arbete efter en längre sjukskrivning” lyfter Heijbel och Josephson 

(2009) fram de faktorer som främjar återgången till arbete efter en långtidssjukskrivning för 

anställda, arbetande inom kommun och landsting. I resultatet av artikeln framkom vikten av 

att ha en partiell arbetsåtergång där arbetsformen vid tillbakagången efter sjukskrivning börjar 

med deltid för att sedan ökas stegvis.  

 

De menar också att en framgångsfaktor, särskilt vid sjukskrivning av psykisk ohälsa, var att se 

till att individen vid återgången till arbete efter en längre tids sjukskrivning, har ett avspänt 

arbete med lägre krav och en ökad kontroll över sin arbetssituation. Heijbel och Josephson 

(2009) beskriver vidare att en arbetssituation där höga krav i arbetet kombinerat med låg 
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egenkontroll försämrar kroppens styrka och ger en ökad risk för stress och kan därmed leda 

till sjukskrivning. 

 

Så en partiell arbetsåtergång samt ett avspänt arbete med lägre krav och en ökad kontroll över 

sin arbetssituation tycks fungera bra som både en del i rehabiliteringsprocessen men också 

långsiktigt för de som har reducerad arbetsförmåga. En generell slutsats enligt Heijbel och 

Josephson (2009) är att dels undersöka hur den sjukskrivne själv ser på sin situation och 

framtida möjligheter samt att rehabiliteringen börjar i god tid. Där både den sjukskrivne, 

närmaste chef och företagshälsovården medverkar i form av utredningar, möten och 

planeringar, genomförande samt uppföljningar och planering om fortsatta åtgärder. De 

betonar slutligen särskilt vikten av att involvera företagshälsovården vid rehabilitering då det 

har goda förutsättningar och kan på ett professionellt sätt hantera dessa ärenden och i tidigt 

stadie upptäcka behov av åtgärder och stöd 

 

2.2.4 Sjukskrivning och socioekonomisk ställning 

Ekberg, K., Wåhlin, C., Persson, J., Berfort, L. & Öberg, B. (2015) har gjort en studie som 

syftat till att undersöka om individuella och arbetsplatsrelaterade faktorer har påverkan på hur 

snabbt personer, som är sjukskrivna för vanligt förekommande former av psykiska ohälsa, kan 

återgå till arbetet. De kunde finna samband mellan utbildningsnivå och återgång i arbete. 

Högre utbildningar var förknippat med en längre sjukskrivning. De menade att de med högre 

utbildning ledde till en bättre socioekonomisk ställning. Detta kunde sedan förknippas med ett 

mer mentalt komplicerat jobb, så som lednings- och specialistjobb, där det krävs en högre 

nivå av god mental hälsa och kognitiv förmåga. Vidare skriver de om att en lägre 

socioekonomisk situation ökar risken för sjukskrivningar och att det delvis är på grund av 

innehavandet av ett mer fysiskt krävande arbete, medan en högre socioekonomisk situation 

ökar risken för långtidssjukskrivningar. Slutligen beskriver Ekberg et al. (2015) att personer 

med vanligt förekommande former av psykisk ohälsa och som snabbare återgår till arbetet är 

mer relaterat till arbetstagarens ställning på arbetsplatsen, medan personer med vanligt 

förekommande former av psykisk ohälsa samt är långtidssjukskrivna är mer relaterat till 

arbetsplatsanpassningar. Därför vill forskarna i denna artikel belysa vikten av att arbetsgivare 

tittar över arbetsförhållanden och behoven av arbetsplatsanpassningar för att möjligen minska 

antalet långtidssjukskrivningar på grund av vanligt förekommande former av psykisk ohälsa. 

 

2.3 Teoretiska ramar 

 

Nedan ges en presentation kring de teorier som studien baseras på: Krav-kontroll-stöd 

modellen av Karasek och Theorell (1990) samt teorin om KASAM som utvecklades av Aaron 

Antonovsky (2005). Teorierna har vidare tillämpats vid diskussionen för att kunna tolka 

resultaten. Vår ambitionen var inte att fastställa hur hög eller låg kontroll respektive krav 

deltagarna har det på sina arbeten eller hur mycket eller lite stöd de haft. Inte heller var 

ambitionen att fastställa nivån av KASAM, utan teorierna tillämpades för att skapa en 

teoretisk förståelse i relation till deltagarnas utsagor.  
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2.3.1 Krav, kontroll och stöd 

Karaseks och Theorells krav- kontrollmodell (1990) brukar användas för att förklara hur 

arbetet påverkar individens hälsa och välbefinnande. Modellen redogör för hur stress, ohälsa 

och sjukdomar uppstår när det inte råder balans mellan individens krav i arbetet, såsom 

deadlines och produktivitetskrav, och dennes egenkontroll och handlingsutrymme att hantera 

de ställda kraven. Utifrån modellen brukar man prata om fyra situationer som utgör olika 

kombinationer av höga respektive låga krav samt mycket respektive lite egenkontroll och 

handlingsutrymme. 

 

Aktivt arbete 

Detta är arbeten vars individer har höga psykologiska krav på sig samtidigt som de har en hög 

egenkontroll och handlingsutrymme. Dessa personer har tillgång till att använda sina 

färdigheter och förmågor och har möjlighet till utveckling. Aktiva arbeten har utmanande 

arbetsuppgifter, men utan inverkan av negativ och psykisk stress. Arbetstillfredsställelsen i 

denna gruppen är hög och Karasek och Theorell (1990) beskriver att denna gruppen dessutom 

är den som är mest aktiva på fritiden. 

  

Avspänt arbete 

Individer som innehar avspända arbeten har låga psykologiska krav på sig samtidigt som de 

har en hög egenkontroll och handlingsutrymme. Dessa typer av arbeten kan uppfattas som 

otillfredsställande, men har större chans att klara sig undan arbetsrelaterade sjukdomar. 

Karasek och Theorell (1990) betraktar denna arbetssituation som gynnsam.  

  

Passivt arbete 

Dessa arbeten kännetecknas av låga psykologiska krav och låg egenkontroll och 

handlingsutrymme. Individer som har låga arbetskrav har en avsaknad av ansträngning, vilket 

i sin tur både kan leda till tristess och monotoni. Om individer med denna typen av arbete 

skulle vilja anstränga sig så finns ändå inte möjligheten till det då egenkontrollen och 

handlingsutrymmet är begränsat (Karasek & Theorell, 1990). 

  

Arbete med hög anspänning 

Detta är arbeten vars individer har höga psykologiska krav på sig samtidigt som att 

egenkontrollen och beslutsgraden i arbetsuppgifter är låg. Reaktionerna av en sådan psykisk 

belastning kan orsaka både, ångest, depression, trötthet och andra fysiska sjukdomar. Denna 

typ av arbetssituation är således en riskfylld kombination (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Vid för höga krav i arbetet riskerar den anställde att tappa arbetsmotivationen eftersom att det 

kan leda till ohälsosamt höga stressnivåer. Detta påverkar både individen själv samt 

organisationen då det innebär en försämrad produktivitet. Vidare är upplevelsen av låg 

kontroll vanligare i mindre kvalificerade yrken vilket innebär att de individerna utsätts för 

större risk att drabbas av depression, fysiska sjukdomar samt en lägre självkänsla (Karasek & 

Theorell 1990). Kritik har också riktats mot modellen. Fletcher & Jones (1993) förklarar hur 

modellen inte kan utesluta kön och ålder, olika erfarenheter eller socioekonomisk status. Och 
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att de variabler kan påverka hur individer både upplever och hanterar sin egenkontroll samt 

krav i arbetet. 

 

Krav- kontrollmodellen har sedan vidareutvecklas av Jeffery Johnson genom att han lade till 

en tredje dimension som utgör det sociala stödet. Det kan exempelvis handla om att få 

vägledning i ens arbete eller att få feedback på arbetsuppgifter som utförts. Individer som 

upplever att de kan få socialt stöd från arbetskollegor och chefer tenderar att uppvisa färre 

stressymptom än andra. De tre komponenter krav, kontroll och socialt stöd verkar tillsammans 

och vilket det bör råda en balans mellan. Det sociala stödet är oerhört viktigt och tillgodoser 

individens grundläggande behov av gemenskap, samt att det fungerar som en buffert när det 

råder obalans mellan arbetskraven och egenkontrollen (Karasek & Theorell 1990). Flera 

studier påvisar att hög egenkontroll och en stödjande närmiljö kan förhindra psykisk ohälsa 

och därmed risken för sjukskrivning (Akerboom & Maes 2006; Schmidt & Diestel 2011).  

 

Andra studier beskriver också hur krav-kontroll-stöd modellen kan vara viktig vid återgång 

till arbetet. Individer som får möjlighet till ökad egenkontroll över deras arbetsuppgifter 

uppvisar minskade nivåer av utmattning (Hätinen, M., Kinnunen, U., Pekkonen, M., & 

Kalimo, R. 2007). Vidare är egenkontrollen en viktig faktor vid återgång till arbetet efter en 

sjukskrivning som kan innebära beslutsutrymmet kring ens arbetsuppgifter och hur och när de 

ska genomföras. Även att den som varit sjukskriven får inflytande över sin arbetsträning. Om 

dessa typer av kontrollmöjligheter ges kan det möjliggöra en successiv ökning av kraven och 

detta kan således hjälpa individen i återgången till arbetet (Almén 2007).  

      

 
Figur 1: Krav-kontroll-stödmodellen. Baserat på Karasek & Theorell (1990:70) 

 

Stress-hypotesen 

Stress-hypotesen har undersökts många gånger och den innebär att arbeten med låg 

egenkontroll och handlingsutrymme respektive höga krav skapar den mest spända 

arbetssituationen där risken för psykisk ohälsa är som störst. De höga kraven har alltså 

negativa effekter på individens mentala hälsa i kombination med den låga egenkontrollen. Så 
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ju längre ut på stressdiagonalen, desto större är risken att drabbas av psykisk ohälsa. Orsaken 

är att glappet mellan krav och egenkontroll är större, och det är av stor vikt är att det är en 

balans mellan dessa (Karasek & Theorell 1990). Det som således skiljer ”arbeten med hög 

anspänning” med ”aktiva arbeten” är graden av egenkontroll och handlingsutrymme då 

kraven är lika höga vid båda tillfällen. Hypotesen förutsätter alltså att egenkontrollen och 

kraven är oberoende av varandra. 

 

2.3.2 KASAM  

Sociologen Aaron Antonovsky (2005) studerade hälsotillstånd på överlevande kvinnor från 

förintelsen och utvecklade teorin “Känslan av sammanhang’’, förkortad KASAM. Begreppet 

består av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som 

tillsammans kan skapa en stark eller svag KASAM. Antonovsky menade att den grad av 

KASAM en individ har avgör i vilken utsträckning denne behärskar svårigheter och stressiga 

situationer som är avgörande för individers hälsotillstånd. En individ med hög grad KASAM 

har större möjligheter att hantera stressiga och svåra livssituationer, medan de med låg 

KASAM i större utsträckning har en sämre psykisk ohälsa såsom depression och ångest samt 

en lägre grad av egenkontroll i sitt arbete (Haoka, T., Sasahara, S., Tomotsune, Y., Yoshino, 

S., Maeno, T., & Matsuzaki, I. 2010). Det har dock riktats kritik i att mäta hög och låg grad av 

KASAM. Theorell (1998) menar att det är en självklarhet att en individ som känner ett 

meningsfullt sammanhang i livet givetvis har avsevärt bättre hälsa än en individ som inte 

känner sammanhang i livet. En individ med hög grad KASAM är förankrad med god hälsa 

och känslan av tillhörighet och ett meningsfullt liv. Konarski (1996) menar dock att det är 

svårt att uppnå en känsla av ett meningsfullt sammanhang i livet, då vi går igenom 

samhällsförändringar som är en ständig process. Från att nyligen ha levt i ett industrisamhälle 

till att successivt övergått i ett tjänste- och kunskapssamhälle menar Konarski att individer 

inte vet vart de tillhör. Därför blir sammanhållningen och känslan av ett meningsfullt 

sammanhang och tillhörighet mindre, då vi ännu lever i strukturer från industrisamhället 

fastän verkligheten är annorlunda.  

 

KASAMS tre komponenter 

Begriplighet är grunden i begreppet och innebär att det som sker i världen och omgivningen, 

såväl inom som utanför individen, är begripligt och strukturerat. Att ha en förmåga att förstå 

och förklara situationer och händelser. Hanterbarhet innebär i vilken mån individen upplever 

att resurser finns till förfogande när denne ställs inför olika situationer och krav. Vilka verktyg 

och grad av egenkontroll som denne tillhandahåller vid hantering av olika händelser. Den 

tredje delen är att känna meningsfullhet i livet. Att vara delaktig och att ha en känsla av att 

kunna påverka situationer och finna mening med det. Alla tre delarna samverkar, oberoende 

av varandra. Antonovsky (2005) menar att meningsfullheten är viktigast då den har störst 

inverkan på individens hälsa. Om en individ upplever meningsfullhet i livet kommer denne 

kämpa trots svåra situationer.  

 

Ytterligare kritik har även riktats mot KASAM. Theorell (1998) menar att begreppet KASAM 

bottnar i ett deterministiskt synsätt som innebär att allt är orsaksbestämt, då inkluderat både 

människans känslor och beteenden. Hårddraget definierat innebär det att det redan finns givna 
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naturlagar och händelser från barndomen som påverkar människans beteende i olika 

situationer. Enligt Theorell (1998) innebär användandet av KASAM därför att det tenderar på 

felaktiga grunder kategorisera in individer.  
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3. Metod  

I detta avsnitt presenteras och redogörs de tillvägagångssätt som använts i denna uppsats. 

Nedan beskrivs och motiveras de metoder som använts samt hur data samlats in och 

bearbetats för uppsatsen. Detta avsnitt avslutas med en diskussion av metodvalen. 

3.1 Metodval 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som upplevs främja 

återgången till arbete efter en långtidssjukskrivning vid psykisk ohälsa, utifrån den 

sjukskrivnes perspektiv. Som tidigare nämnts valde vi att rikta in oss på att studera personer 

som varit långtidssjukskrivna för någon form av psykisk ohälsa. Deltagarna hade vidare varit 

sjukskrivna i minst 60 dagar, och det är något som försäkringskassan klassar som en 

långtidssjukskrivning (Försäkringskassan 2015). För att få en djupare förståelse kring faktorer 

som kunde främja återgången till arbete efter en sådan långtidssjukskrivning valde vi att vår 

studie skulle ha en kvalitativ ansats då vårt ändamål var långtidssjukskrivnas subjektiva 

upplevelser och erfarenheter vid återgången till arbetet efter sjukskrivningen. Det finns ingen 

sanning som är korrekt eftersom individer uppfattar verkligheten på olika subjektiva sätt. I 

kvalitativa studier ligger fokus på att beskriva, förklara och tolka (Ahrne & Svensson 

2015).Vidare arbetade vi induktivt med studien genom att låta empirin, alltså det material vi 

samlade in vid intervjuerna, vara utgångspunkt för våra våra valda teorier. Det är således 

viktigt att vara öppen för utveckling av ens teoretiska utgångspunkter samt för 

problematisering utifrån det man upptäcker i det empiriska materialet (Svensson 2015). Att 

arbeta induktivt är en vanlig arbetsprocess vid kvalitativ forskning (Watt Boolsen 2007).  

3.2 Förförståelse 

Människors upplevelser och sinnesintryck grundar sig i förförståelser som både kan leda till 

missförstånd och förutfattade meningar. Vår förförståelse formar därmed vårt sätt att se på 

verkligheten. Vi kan inte förstå någonting utan förförståelsen och den är därför viktig att bära 

med sig. Denna beskrivning grundar sig i hermeneutikens lära om förståelse (Thurén 2007). 

Vår förförståelse är att vi vet vad som förväntas av arbetsgivaren gällande det lagstadgade 

rehabiliteringskravet och ansvaret, även att det sociala stödet från arbetsgivare och kollegor är 

en av de viktigaste faktorerna för en snabbare återgång. Samt att en hållbar arbetssituation 

kräver att det finns en balans mellan arbetskrav och egenkontroll över sitt arbete.  

Genom våra erfarenheter från våra verksamhetsförlagda studier under studietiden har vi varit 

delaktiga i upprättande av rehabiliteringsplaner och tar därför för givet, eller skapar oss en 

inställning om att arbetsgivare har kunskapen om att genomföra rehabiliteringsplaner som ska 

hjälpa medarbetaren tillbaka till arbetslivet. Därmed är rehabiliteringsplaner något som vi 

uppfattar är en viktig framgångsfaktor för den sjukskrivnes återgång till arbete samt att det är 

något som följs och fungerar. En annan förförståelse vi har är vikten av stöd från närstående, 

arbetsplatsen och instanser både under och efter en sjukskrivning då vi anser att sociala 

relationer och behovet av tillhörighet är betydelsefullt. Vi har valt fokusera på individer som 

varit sjukskrivna för psykisk ohälsa, då vi upplever att en återgång till arbete vid psykisk 
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ohälsa är subjektiv, skiljer sig åt och har olika utgångslägen. Vår förståelse kan dock orsaka 

att vi tolkar materialet utifrån en ensidig synvinkel och kan på så sätt resultera i en negativ 

inriktning på vår studie. För att undvika detta är det viktigt att vi som forskare förhåller oss 

neutrala och värderingsfria när vi tolkar materialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015; 

Thurén 2013). 

3.3 Intervjumetod 

 

Eftersom svaret på vårt syfte var komplext och behövde en ingående förståelse om hur 

faktorer är sammanlänkade var valet av datainsamlingsmetoden intervjuer given (Denscombe 

2016). Vi ansåg att kvalitativa intervjuer var mest lämpligt eftersom fördelen med de innebar 

att vi kunde tillhandahålla mer nyanserade svar med fler dimensioner (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015). Vi genomförde därmed intervjuer med individer som återgått till arbetet efter en 

långtidssjukskrivning.  

 

Intervjuerna som genomfördes var retrospektiva där respondenten tittade tillbaka i tiden. Det 

innebar att individen behövde förhålla sig till minnet samt hur denne konstruerade sitt minne. 

Att återberätta utifrån minnet kan ge konsekvenser då minnet kan svika och respondenten 

därmed kan glömma exempelvis vissa känslor, händelser och situationer (Denscombe 2016). 

För att undvika detta så gott det gick valde vi att deltagarna skulle ha varit sjukskrivna för ett 

till två år sedan och återgått i arbetet. Samtidigt lade vi stor vikt vid att deltagarna inte heller 

nyligen var åter i arbetet då de exempelvis fortfarande hade befunnit sig i 

rehabiliteringsprocessen och på så sätt riskerat att inte kunna svara utförligt på våra 

intervjufrågor. Detta för att kunna sätta återgångsprocessen i perspektiv, genom att 

exempelvis kunna reflektera över vad som var en tillfrisknande rehabiliteringsplan för 

individen. 

 

Intervjuerna valde vi att göra semistrukturerade genom att vi utgick från en intervjuguide (se 

bilaga 1) med färdiga frågor som behandlades genom intervjuns gång. Efter att vi skrivit fram 

vårt syfte och frågeställningar operationaliserade vi dem genom att upprätta en intervjuguide. 

Intervjuguiden började med inledande frågor för att få ett grepp om respondentens bakgrund 

samt för att bygga upp en bra kontakt. Därefter följde de djupare, tematiska frågorna där 

respondenterna fick möjlighet att beskriva sina erfarenheter och upplevelser på ett ingående 

sätt. Frågorna hade fokus på stöd, relationer och arbetsförhållanden innan, under tiden och 

efter sjukskrivningen och den enskildes subjektiva upplevelser och åsikter gällande 

hälsofrämjande faktorer för återgång i arbete. Frågorna i intervjuguiden var indelade i teman 

och vi förhöll oss flexibla gällande frågornas ordningsföljd. Genom att ordningsföljden på 

frågorna var flexibel och mestadels öppna fick deltagarna möjligheten att berätta om sina 

subjektiva erfarenheter och upplevelser på ett mer nyanserat sätt (Denscombe 2016). 

 

3.4 Urvalsprocess 

 

I denna studie har fokus legat på enskilda individers upplevelser av återgång i arbetet efter 

långtidssjukskrivning. Det var därför enbart relevant att finna respondenter som varit 
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långtidssjukskrivna under minst två månaders tid på grund av någon form av psykisk ohälsa, 

och varit åter i arbete under ett till två år. När Försäkringskassan använder sig av begreppet 

långtidssjukskrivning avser det att en individ ska ha varit sjukskriven i en period om minst 60 

dagar (Försäkringskassan 2015). Vi valde vidare att de respondenter vi intervjuade inte 

behövde arbeta inom någon särskild yrkeskategori då tonvikten i studien berörde just 

återgången. Därför var respondenternas yrken inte heller särskilt viktiga för studiens syfte. 

 

Studien baserades på fem intervjuer med olika personer där vi ansåg att antalet deltagare gav 

oss en god inblick och förståelse för hur återgångar till arbeten kunde se ut och som därmed 

gav oss en bra beskrivning och svar på vårt syfte och frågeställningar. Vi valde att inte 

intervjua personer som vi hade en personlig relation till för att undvika att deltagarna 

eventuellt antingen inte vågade delge viss typ av information eller var återhållsam. Vi såg oss 

om i vår umgängeskrets för att se om de kunde tipsa om individer med de kriterier som 

krävdes och som vi inte hade någon relation till. På så vis fann vi tre stycken personer som 

ville delta i studien. 

 

Vidare efterfrågade vi respondenter i olika forum på internet som till exempel Familjeliv och 

Swecklockers, och lyckades på så vis hitta två respondenter som kontaktade oss och ville 

medverka. Det underlättade för oss att använda sociala medier och forum då vi inte hade 

oändligt med tid för att hitta respondenter. Med hjälp av de tekniker som kan användas via 

internet, som till exempel snabbmeddelande och chattfunktioner, gör att det både blir smidigt 

och enkelt för forskare och privatpersoner att prata och kommunicera med varandra. Detta var 

något vi använde oss utav för att planera och bestämma intervjutillfälle med respondenter 

(Denscombe 2016).  

 

3.5 Tillvägagångssätt 

 

Innan vi tog kontakt med möjliga respondenter och genomförde intervjuer upprättade vi ett 

informationsbrev (se bilaga 2). Där delgav vi information gällande studiens syfte och 

intervjuns upplägg samt vilka rättigheter som berörde respondenterna i form av möjligheten 

att avsluta intervjun när de ville och att de hade möjlighet att avstå från att besvara vissa 

frågor. De informerades också om att intervjun spelades in och att intervjumaterialet enbart 

kommer användas i utbildningssyfte (Ahrne & Svensson 2015; Denscombe 2016). 

Informationsbrevet fick varje respondent ta del av vid förfrågan om delaktighet i studien. Vi 

upprättade även en samtyckesblankett (se bilaga 3) där vi upprepade respondenternas 

rättigheter i studien och där de slutligen godkände sitt deltagande i studien samt att intervjun 

spelades in (Vetenskapsrådet 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015).  

 

Alla fem intervjuer utfördes utan en direkt visuell kontakt, via samtal med enbart ljud, vilket 

skulle kunna minska känslan av obehag för respondenten då denne inte fick den personliga 

kontakten som vid möten ansikte-mot-ansikte. Med hjälp av tekniska hjälpmedel kunde både 

respondenterna och vi själva undgå de kostnader som annars skulle blivit på grund av resorna 

till varandra (Denscombe 2016). Intervjuerna skedde som ovan nämnt utan visuell kontakt. Vi 
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satt vid alla intervjutillfällen i ett konferensrum och våra deltagare befann sig i hemmet vid 

tiderna för intervjuerna.  

 

Respektive intervju spelades in med tillåtelse av respondenterna vilket underlättade vår 

transkriberingsprocess då det både är svårt att hinna skriva ned vad som sägs under intervjun 

och att det i efterhand kan vara lätt att glömma och missa viktiga detaljer som sägs 

(Denscombe 2016). Respektive intervju spelades in med hjälp av en iPhone som vi valde att 

sätta i “flygplansläge’’, detta för att undvika inkommande samtal och meddelande som skulle 

kunna vara störande. Intervjuerna varade mellan 37 minuter till 58 minuter. 

 

3.6 Bearbetning av material  

 

Empirin har styrt den kvalitativa analysen genom valda kategorier och teman, som i sin tur 

bidragit till val av tidigare forskning och teorier. Individernas beskrivningar av upplevelser 

och erfarenheter ses som viktiga byggstenar för studien. Vi arbetade induktivt med vår studie 

vilket innebar att den data vi samlade in genom intervjuerna fick ligga till grund för de teorier 

som vi använde oss av (Watt Boolsen 2007). För att analysera och tolka materialet så valde vi 

att göra en innehållsanalys, vilket innebar att vi bearbetade materialet utifrån intervjuerna för 

att komma fram till ett resultat. Vi undersökte våra resultat genom att leta efter mönster och 

teman som besvarade vårt syfte och våra problemfrågor. Därefter kategoriserade vi in svaren 

utifrån återkommande mönster och teman. Detta gjorde vi genom att markera de olika teman 

med olika färger där ett tema exempelvis var “stöd från arbetsplatsen”. Detta underlättade vårt 

analysarbete mycket då vi kunde se mönster för att sedan utifrån resultatet och våra indelade 

kategorier enklare kunde jämföra och ställa likheter och skillnader mellan de olika 

respondenternas svar. Vi baserade valda teorier utifrån materialet från intervjuerna (Watt 

Boolsen 2007). 

 

3.7 Metoddiskussion 

 

Vi ansåg att en kvantitativ studie inte var bäst lämpad för denna studie då vi ville undersöka 

långtidssjukskrivnas subjektiva upplevelser och erfarenheter vid återgången till arbetet efter 

sjukskrivningen. Resultat från kvantitativ data har ofta formen av siffror som baseras på 

uppmätta kvantiteter snarare än på berättelser utifrån upplevelser och intryck, och det var 

inget vi ansåg vara en lämplig väg att gå för denna studien. För att besvara vårt syfte och våra 

problemformuleringar tyckte vi att en studie med kvalitativ ansats var det som skulle kunna 

besvara detta på ett mer nyanserat sätt (Denscombe 2016; Ahrne & Svensson 2015).   

 

Valet av att använda semistrukturerade intervjuer var givet då vi önskade en flexibel 

ordningsföljd av frågorna samt att vi önskade att deltagarna fick vara med och definiera 

samtalen. Intervjuerna utgick efter en intervjuguide med öppna frågor som kännetecknades av 

att deltagarna själva utvecklade och formulerade sina svar. Det krävde dock en större 

kraftansträngning från deltagarnas sida, och även för forskaren som tillhandahöll en stor 

mängd information som krävde enorm tid för att analysera innan informationen kunde 
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användas. Trots det så var denna kombinationen väldigt givande för oss och vårt resultat 

(Denscombe 2016).  

 

Många av våra intervjuer skedde via tekniska hjälpmedel såsom telefon och dator. Detta 

skapade ett visst avstånd mellan oss och deltagarna, speciellt de som vi bara kunde höra via 

telefonen. Vi hade i åtanke att vi inte riktigt kunde vara säkra på deltagarnas identitet eller om 

deras svar var uppriktiga och ärliga då vi förlorade den visuella kontakten, men att utesluta 

intervjuer på grund av det var inget vi ansåg vara nödvändigt. Vi tyckte inte heller att det 

påverkade resultatet på ett avgörande sätt då deltagarna i studien på eget bevåg velat delta i 

studien (Denscombe 2016). Deltagarna befann sig i hemmet under utsatt tid för intervjuerna. 

Tre av de fem intervjuerna skedde ostört, medans vi under två av intervjuerna upplevde 

störande ljud i bakgrunden vilket medförde vissa avbrott i deltagarnas berättelser. Detta var 

dock inget som förstörde utan de kunde snabbt återgå till sina berättelser. 

 

Urvalsprocessen var det som tog oss längst tid. Dels hade vi kriterier av vad vi sökte för 

deltagare, och dels sökte vi efter deltagare i olika på forum på internet vilket förslöade vårt 

arbete då vi inte visste om och när vi skulle få napp på deltagare. Att två individer hörde av 

sig på detta sättet och inte fler tror vi kan ha berott på att studiens ämne kan uppfattas som 

känsligt. Det vi lärt oss av detta är vikten av att vara ute i god tid och att kunna göra 

förändringar när saker och ting inte sker enligt planerna, just för att minimera stress och 

risken för att inte hinna blir klara i tid.  

 

När vi bearbetade vårt resultat och material valde vi att göra en innehållsanalys, där vi delade 

upp transkriberingen från respektive respondent i olika teman och kategorier för att kunna 

besvara vårt syfte och problemformuleringar. Fördelen med denna analysmetod var att 

textmassan reducerades och blev därmed mer lätthanterlig än ursprungstexten i form av 

transkriberingsmaterialet. Det underlättade även för oss att kunna se mönster och samband 

samt att ställa likheter och skillnader mellan respondenternas svar för att sedan dra slutsatser. 

Dock skulle det kunna vara till nackdel med innehållsanalys. Genom identifiering i olika 

teman och kategorier av materialet kunde det vara lätt att missa viktiga fenomen samt 

information och ståndpunkter som respondenten tog upp. Det skulle ha kunnat medföra att det 

blir svårt att dra slutsatser eftersom det sållats bort (Watt Boolsen 2007). Eftersom vi hade 

vetskap om detta undvek vi att försumma delar i texten av det respondenterna tog upp som är 

viktiga och som kunde påverka slutsatserna. I analysen delade vi in och markerade de delarna 

till en kategori kallad “övrigt”. 

 

3.7.1 Trovärdighet, tillförlitlighet och objektivitet  

Vid kvalitativa studier som vår kan det vara svårt att bedöma tillförlitligheten då forskningen 

skulle kunna ge olika svar beroende på om någon annan utförde studien. Men det vi gjorde för 

att öka tillförlitligheten var att vi gav en tydlig genomgång av metod och tillvägagångssätt i 

studien samt förde en diskussion om dessa. På så sätt hade vi en transparent studie som ökade 

tillförlitligheten på såväl innehåll som resultat. För att öka trovärdigheten använde vi oss av 

respondentvalidering som innebar att vi gav respektive respondent ett exemplar av 

transkriberingen av intervjuerna, så de kunde bekräfta att vi uppfattat informationen de 
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delgivit korrekt. På så vi ökade vi också resultatets trovärdighet. Vi kompletterade även här 

med saker som vi eventuellt undrat ytterligare om (Denscombe 2016). I denna studie har vi 

förhållit oss objektivt och därmed försökt undvika egna åsikter och värderingar. Att ha ett 

objektivt förhållningssätt och att som forskare förhålla sig neutral till forskningsobjektet är 

viktigt för att inte få ett felaktigt resultat (Denscombe 2016). Detta gjorde vi genom att dels 

innan intervjuerna påbörjades, diskuterade vår förförståelse kring ämnet samt att vi inte 

intervjuade personer vi hade någon relation till som innebar att egna åsikter och värderingar 

lades in.  

 

3.8 Etiska överväganden 

 

Vi hade under hela forskningsprocessen i åtanke att vårt studieområde kunde vara mycket 

känsligt och därför var det viktigt för oss att behandla allt material etiskt och konfidentiellt. 

Både innan och under tiden för intervjuerna så informerade vi våra deltagare om 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011). Dessa principer innefattade 

informationsbrevet som syftade till att deltagarna fick information om deras deltagande i 

studien, att det var frivilligt och fick lov att avbrytas när de vill. Samtyckeskravet syftade till 

att deltagarna bestämde över sin medverkan i vår studie och på vilka villkor denne ville delta. 

Nyttjandekravet förhöll vi oss till genom att vi informerade respondenterna att materialet 

enbart kommer användas i forskningssammanhang samt att det enbart är vi som kommer ha 

tillgång till deras kontaktuppgifter. Slutligen syftade konfidentialitetskravet till att deltagarna 

hade rätt till full anonymitet. För oss har den etiska aspekten varit väldigt viktig under 

arbetsprocessens gång. Det har varit betydelsefullt att deltagarna i vår studie inte upplevde 

något obehag och för att åstadkomma detta arbetade vi med att inta ett etiskt förhållningssätt 

från början av studieprocessen tills dess att forskningen presenterades. Vårt etiska 

förhållningssätt slutade dock inte upphöra bara för att uppsatsen var skriven. Extra viktigt för 

oss var konfidentialiteten, att den privata data som framkom och som kunde identifiera 

deltagarna inte under några omständighet skulle redovisas (Dahlin-Ivanoff 2015).  
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4. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa tolkningar av de genomförda intervjuerna tillsammans 

med en analys som baseras på de teorier och tidigare forskning som studien grundar på. De 

olika teman i detta avsnitt är resultatet av analysen. Avsnittet är uppdelat i tre delar: Stöd från 

arbetsplatsen, nätverk och eget bidrag samt verktyg vid återgång till arbete. Av etiska skäl har 

vi valt att endast kort presentera deltagarna. Vi har även valt att döpa om deltagarna till fiktiva 

namn Kalle, Lisa, Anna, Emma och Sofie.  

 

Kalle 26 år, var sjukskriven första gången som 17-åring när han studerade på gymnasiet. Han 

har varit sjukskriven i perioder och som längst i 3 år. Kalle arbetar idag som 

butiksmedarbetare. 

 

Lisa 21 år, har varit sjukskriven i perioder och senaste gången var hon sjukskriven i 2 

månader. Hon arbetade innan sjukskrivningen som vårdbiträde på ett äldreboende, vilket var 

yrket hon också gick tillbaka till efter sin sjukskrivning. Idag studerar hon till sjuksköterska. 

 

Anna 40 år, har varit sjukskriven i perioder sedan hon var 25 år. Hennes senaste sjukskrivning 

var för 4 år sedan och hon arbetade då som vårdbiträde och studerade. Idag arbetar hon med 

kommunikation- och informationshantering. 

 

Emma 40 år, var sjukskriven i 1,5 år och arbetade innan sjukskrivningen som ordermottagare 

och med diverse kontorsarbete som hon idag har återgått till. 

 

Sofie 39 år, var sjukskriven i 1 år. Arbetade som regionchef innan sjukskrivningen som hon 

sedan återgick till och arbetar idag som VD.  

 

4.1 Stöd från arbetsplatsen 

 

Nedan presenteras resultat och analys av stöd från arbetsplatsen som inkluderar de delar som 

upplevs som stöd för deltagarna såsom kommunikation, tillhörighet och meningsfullhet och 

som deltagarna anser är viktiga för en främjande återgång till arbete.  

 

4.1.1 Kontakt och kommunikation med arbetsgivaren 

Det finns olika upplevelser kring kommunikationen med chefen under deltagarnas 

sjukskrivningsperioder. Några deltagare beskriver hur de upplevt en ganska dålig eller nästan 

obefintlig kontakt med deras arbetsgivare under sjukskrivningsperioden. Att arbetsgivarna på 

deras arbetsplatser saknade förståelse för individernas situation och mående samt även 

bristande kunskap gällande hantering av sjukskrivning och rehabilitering. Detta var något som 

deltagarna på olika sätt beskriver vara något som hämmade dem i återgången till arbetet, då 

de bland annat kände sig utsatta och oförstådda precis som Emma beskriver: 
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“Kommunikationen var obefintlig från chefer/ägare... Jag kände mig mycket utsatt. Även om företaget 

har funnits länge så kändes de ovana av långtidssjukskrivningar.” (Emma) 

 

Nieuwenhuijsen et al. (2004) beskriver i sin studie att chefer regelbundet bör ha 

kommunikation med arbetstagare vid sjukskrivningar, men också att vara delaktig i 

uppföljningsmöten eftersom att detta är förknippat med en snabbare återgång till arbete. 

Sofies upplevelse kring kommunikationen med sin chef under sjukskrivningen var positiv. 

Hon hade god relation till sin chef innan, under och efter sjukskrivningen och beskriver 

kommunikationen och chefens välvilliga engagemang under sjukskrivningsperioden som 

mycket god vilket var något hon ansåg främja återgången, precis som Nieuwenhuijsen et al. 

(2004) beskriver.  

 

“Jag hade en bra kontakt med min chef, de ville ha mig tillbaka.” (Sofie) 

 

Förstått utifrån KASAM är det viktigt för den sjukskrivne och arbetsgivaren att ha en god 

kommunikation. Den sjukskrivne befinner sig i en utsatt situation och genom att ha en god 

kommunikation med sin arbetsgivare kan det bidra och vara en framgångsfaktor i återgången, 

då individen kan känna sig som en del av ett sammanhang och arbetsplatsen (Antonovsky 

2005). Alla deltagare är överens om att det är arbetsgivaren som ska ta den första kontakten 

efter det att en anställd blivit sjukskriven. 

 

“Arbetsgivaren ska ta första steget, tycker jag. Eftersom att den sjukskrivne oftast är i en väldigt utsatt 

situation.” (Lisa) 

 

Vidare anser både Anna, Emma och Lisa att kontakten med arbetsgivaren under 

sjukskrivningsperioden är dubbel, att den både behövs och är viktig samtidigt som den är 

känslig. De beskriver hur de som sjukskrivna redan är i en utsatt situation och att kontakten 

med arbetsgivaren kan bidra till att den sjukskrivne känner sig stressad över sjukskrivningen 

och till att komma tillbaka till arbetet. De beskriver det på följande sätt: 

 

“Hur ofta beror på anledningen till sjukskrivningen, men samtalen får ej bli pressande och 

stressande.” (Emma) 

 

“Och det där är så dubbelt, för jag förstår många som blir stressade av det där, och kanske tycker att 

chefen ringer hela tiden. Men jag tycker man måste visa, jag som har erfarenheter av att inte haft 

någon kontakt med chefen alls, asså man måste visa att ”jag räknar fortfarande med dig”. Det är 

viktigt!” (Anna) 

 

Smulders och Nijhuis (1999) visar i sin forskning precis det som deltagarna förmedlar, att 

stödet från chefen under sjukskrivningen kan bidra till motsatt effekt, det vill säga att den 

sjukskrivne känner press och stress till att återvända till arbetet. Förstått utifrån ett teoretiskt 

sammanhang kan empirin tolkas genom två av KASAMs komponenter; hanterbarhet och 

meningsfullhet. Det kan vara svårt att hantera sin livssituation som sjukskriven. Individen kan 

uppleva brist på resurser att kunna hantera sin tillvaro och medföljande krav (Antonovsky 

2005). Som sjukskriven befinner individen sig i en okontrollerad och icke hanterbar situation. 
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Utifrån krav-kontroll modellen kan den sjukskrivnes situation tolkas som att när denne inte 

upplever kontroll över sin situation ökar också den press och stress kring kommunikationen 

som respondenterna beskriver ovan. Istället upplevs kommunikationen som krävande, än 

något som skulle vara positivt. Detta är dock något som blir motsägelsefullt. Å ena sidan vill 

den sjukskrivne ha en god kontakt med sin arbetsgivare, men å andra sidan får inte 

kommunikationen bli stressande. Därför tycker en av deltagarna att arbetsgivaren borde hålla 

en del av kontakten med den sjukskrivne via mail och menar att det skulle kännas mindre 

pressat och stressat och på så sätt skulle ett tillfrisknande kunna ske snabbare.  

 

Samtliga deltagare i studien uttrycker att kommunikationen med omgivningen och 

arbetsplatsen är viktig under sjukskrivningsperioden, för tillfrisknandet och för att få en bra 

återgång till arbetet. En god kontakt och kommunikation med arbetsgivaren är önskvärt och 

något som skulle underlätta återgången till arbetet. Deltagare beskriver en önskvärd 

kommunikation på följande sätt: 

 

“En bra kontakt och kommunikation med arbetsgivaren. Återkommande avstämningar om hur det går, 

att få en att känna sig lugn och trygg och ej känna press och stress." (Emma) 

 

”Och sen tänker jag också att man har, om man har en bra relation till sitt arbete och sina kollegor 

och arbetsgivare så hjälper det också.” (Lisa) 

 

Nieuwenhuijsen et al. (2004) beskriver hur en bibehållen kontakt mellan chef och arbetstagare 

kan framkalla positiva effekter som skulle kunna uppfattas som stöd för arbetstagaren och att 

det sedan kan påskynda återgången till arbetet. Lisa påpekar att kommunikationen med 

arbetsgivare kan ge bekräftelse för individen och på så sätt få större motivation till att komma 

tillbaka till arbetet. Utifrån deltagarnas beskrivning och upplevelser kring kommunikationen 

med arbetsgivaren kan vi tydligt utläsa att den är av stor betydelse för respektive deltagare. I 

huvudsak dialog men också att chefen lyssnar och förstår sina medarbetares situation bidrar 

till att främja återgångsprocessen. 

 

“För mig var det förståelse och någon som lyssnade.” (Emma) 

 

”Jag tänker att om man har en öppen dialog mellan arbetsgivare och anställd så blir det enklare för 

båda att liksom, att ta kontakt med varandra. Om jag kanske hade känt att arbetsgivaren var öppen 

och man känner sig trygg att komma med åsikter och så blir det mycket enklare för den sjukskrivne att 

höra av sig.” (Lisa) 

 

Som Lisa nämner ovan betonar hon att den öppna och trygga dialogen är viktig och kommer 

förenkla sjukskrivningsprocessen, rehabiliteringen och återgången i arbetet. Vidare tycker 

Lisa att en hälsofrämjande faktor som skulle kunna främja sjukskrivningsprocessen och 

återgången till arbete vore om sjukvården och arbetsgivaren hade haft en tätare kontakt. En 

idé är att en läkaren har möte med arbetsgivaren så att denne förstår den sjukskrivnes 

situation.  
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4.1.2 Engagemang och förståelse 

Karasek och Theorell (1990) menar att stödet är oerhört viktigt och tillgodoser individens 

grundläggande behov av gemenskap, samt att det fungerar som en buffert när det råder 

obalans mellan arbetskraven och egenkontrollen. Alla deltagare är rörande överens om att 

stödet från arbetsgivaren och kollegorna är av största vikt, både under sjukskrivningsperioden 

och tillbaka på arbetet. Både Lisa och Emma menar att stödet bidrar till trygghet och lugn. 

Lisa beskriver ett önskvärt stöd på följande sätt: 

 

”Få stöd från kollegor och chef, det är jävligt viktigt när man kommer tillbaka. Så man känner sig 

trygg.” (Lisa) 

 

Deltagarna hade olika beskrivningar av upplevelser kring hur stödet från arbetsgivaren varit 

under deras sjukskrivningsperioder. Lisa kände inget stöd alls från sin arbetsgivare, hon kände 

inte heller att hon kunde gå till arbetsgivaren för att prata. Anna berättar också att hon inte 

känt stöd från sin arbetsgivare. Vilket hon tror bland annat kan ha berott på att arbetsgivaren 

inte visade något engagemang och att det ansågs “larvigt” att inte må bra. För Emmas del var 

stödet från arbetsgivaren obefintligt och gjorde att hon kände sig mycket utsatt. I citatet nedan 

beskriver Lisa sin oengagerade och ovetande chef under sjukskrivningsperioden, som var 

något hon inte tyckte skapade en bättre känsla av stöd och inte gynnade hennes tillfrisknande 

att kunna arbeta igen: 

 

”Jag vet inte ens om hon visste vad jag var sjukskriven för.. Hon kände sig inte så engagerad.” (Lisa) 

 

Sofies stöd från arbetsgivaren under sjukskrivningsperioden samt vid återgången till arbetet 

var mycket bra. Hon hade mycket god kontakt med sin närmaste chef som hon beskrev vara 

ett stort stöd för henne: 

 

“Jag fick bra stöd från min närmsta chef. De var väldigt hjälpsamma och ansträngde sig för att få det 

att funka för mig, de ville ju ha mig tillbaka igen.” (Sofie) 

 

Vidare kan vi konstatera att de intervjuade i studien har upplevelser av två olika typer av 

arbetsgivare. Där ena typen vill visa sitt stöd genom att vilja ha medarbetaren tillbaka, är 

engagerad och förstående. Samtidigt som den andra typen har brist på engagemang och 

förståelse. Resultat från andra studier (Hansen Falkdal et al. 2006; Hultberg 2007) visar att 

stöd från arbetsgivare och arbetskollegor är en stark faktor för att förebygga skadliga effekter, 

men också för att medarbetare ska hålla sig friska under längre perioder. Även att de stöd som 

arbetsgivaren ger vid rehabiliteringen skapar välbefinnande och underlättar för den 

sjukskrivne att återvända till arbete. En deltagare menar att det blir svårt att se hur en 

främjande återgång skulle se ut när dennes arbetsgivare inte visar sitt stöd och engagemang.  

 

Gemensamt för de deltagare som upplevde ett sämre stöd från sin arbetsgivare var att de fann 

större stöd hos sina arbetskollegor än hos arbetsgivarna, men att de hade en önskan om att det 

också hade fått stöd i från arbetsgivarna. Både Lisa och Anna hade goda relationer med sina 

arbetskollegor där båda beskriver att de hade kollegor som lyssnade och var förstående. 
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Vidare förklarar både Lisa och Anna att deras kollegor nästan var lite “för snälla” och Anna 

beskriver det på följande sätt: 

 

“På ett sätt var det lite dumt, för de var så förstående, de anpassade sig så mycket till mig”. (Anna) 

 

Lisa beskriver också hur hon fick dåligt samvete för att kollegorna ville ta på sig mer 

arbetsuppgifter för att hon själv inte skulle bli överansträngd, samtidigt som hon uppskattade 

det stöd hon fick från dem. När Lisa är åter i arbetet efter sjukskrivningen vill kollegorna 

stötta henne genom att minska hennes arbetsbelastning och krav. Att minska eller ta bort 

kraven är något Lisa inte upplever som en bra arbetssituation. Även hennes utrymme för 

egenkontroll blir mindre då hennes kollegor tar ansvar för hennes arbetsuppgifter. Detta skulle 

kunna liknas som att Lisa återgår till ett passivt arbete enligt Karaseks och Theorells (1990) 

krav-kontroll modell. Ett passivt arbete kännetecknas av låga psykologiska krav och låg 

egenkontroll och handlingsutrymme. Individer som har låga arbetskrav har en avsaknad av 

ansträngning, vilket i sin tur både kan leda till tristess och monotoni. När Lisas krav 

elimineras blir hennes arbetssituation långsiktigt ohållbar. Kollegor kommer inte alltid kunna 

täcka upp Lisas arbetsuppgifter i längden och tanken är att den sjukskrivne ska kunna 

genomföra sina arbetsuppgifter när denne är tillbaka i arbetet.  

 

4.1.3 Tillhörighet och meningsfullhet 

Kalles tre sjukskrivna år beskrev han som en känsla av utanförskap. Han kände att han inte 

hade ork, hade en begränsad ekonomi, inte utvecklades och att livet stod stilla under denna 

tid. Detta kan tolkas utifrån Antonovskys (2005) teori KASAM och känslan av sammanhang. 

Vår tolkning är att Kalle hade en avsaknad av KASAMs tre komponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Bristande begriplighet och förståelse av både sitt psykiska 

inre och sin yttre fysiska omvärld under sjukskrivningsperioden. Detta är något som kan leda 

till en ostrukturerad och obegriplig livssituation. Vi finner vidare att han hade en ohanterbar 

situation då han beskrev att han upplevde att han inte hade verktyg och resurser till sitt 

förfogande när han ställdes inför olika krav och situationer. Exempelvis förklarar Kalle att 

han på grund av sin sjukskrivning hade begränsad ekonomi, vilket hindrade honom från att 

delta i diverse aktiviteter med sina vänner. Bristen på begriplighet och hanterbarhet tolkar vi 

som att det ledde till att Kalle inte kände meningsfullhet i sin livssituation. Behovet av att 

finna ett meningsfullt sammanhang är viktigt och något som skapar en god hälsa (Antonovsky 

2005). Utanförskapet var något Kalle beskrev vara jobbigt och betonar vikten av att känna 

meningsfullhet i livet och vara en del av flocken, för att må bra och trivas med sin tillvaro. 

Kalle beskriver det på följande sätt: 

 

‘’Ja, men det känns som att nu är jag äntligen påväg framåt efter tre år. För det är inte så kul att se 

alla kompisar runt omkring se dom, ja men du vet, skaffa flickvänner och dom gifter sig och köper hus 

och allt sånt där och här sitter jag och äger en telefon...ungefär! Och visst det är såna saker man 

säger inte är så viktigt men det är väldigt tråkigt ändå för man känner att man är så efter. Ah men ska 

du inte hänga med på det här? Näää, jag har inga pengar, jag har ingen ork, jag har ingenting.. Man 

hamnar utanför!” (Kalle) 
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Vår tolkning utifrån Kalles beskrivning om att känna tillhörighet är att hans utanförskap var 

en motivator att vilja ta sig tillbaka till arbetslivet igen efter sjukskrivningen. Vidare betonar 

Anna vikten av att känna tillhörighet och vara en del av arbetsgruppen: 

 

“En detalj jag kommer ihåg såhär, det var att hon slutade räkna in mig i arbetslaget.” (Anna) 

 

Anna berättar att hon hittade kopior från arbetsmöten som hon vart borträknad från, där det 

stod att arbetslaget bestod av åtta stycken när de egentligen var nio med henne inkluderat. 

Hon menade på att hon inte var en del av dem längre enligt chefen och det märkte hon mycket 

tydligt. När Anna efter sin sjukskrivning sedan skulle återgå till arbetet kände hon fortfarande 

inte sig som en del av arbetsgruppen och det hämmade henne i återgångsprocessen. Hon 

tampades med en känsla av att inte känna sig välkommen, eftersom hon kände ett utanförskap 

från “flocken” och arbetsgruppen. Hon hade känt sig uträknad från gruppen sedan innan 

sjukskrivningsperioden och därför kände inte någon tillhörighet ändå. KASAMs ena 

komponent redogör för vikten av att känna meningsfullhet och att vara delaktig då detta har 

påverkan på individens hälsa (Antonovsky 2005). Anna uttrycker bristande stöd och ett 

utanförskap som hon upplevt från arbetsplatsen då det inte var någon som räknade med henne. 

För att undvika Annas upplevelser redogör Hansen Falkdal et al. (2006) för vikten av de 

sociala relationer och den sociala kontexten som en individ omges av, både på arbetsplatsen 

men också privat och hur det påverkar individen för att känna tillhörighet och meningsfullhet 

i livet. 

 

4.2 Nätverk och eget bidrag 

 

4.2.1 Eget bidrag 

Alla deltagare hade många idéer och tankar om vilka hälsofrämjande faktorer som skulle 

främja återgången till arbetet efter en långtidssjukskrivning med psykisk ohälsa. Alla 

deltagarna i studien var överens om att de själva har gjort saker för att förbättra och underlätta 

sin situation och sitt mående. Samtliga deltagare menade att det är viktigt att jobba med sig 

själv, att hitta de rätta verktygen för att hantera sina sjukdomstillstånd. Att rannsaka och lära 

känna sig själv för att finna vad det är som fungerar bäst för en själv för att hitta en väg till att 

må bättre samt att ge tillfrisknandet tid. De menade att de själva måste kämpa för att må bra 

och kunna komma tillbaka till arbetslivet igen. Anna tyckte det underlättade att vara påläst om 

sin egen situation, vilka skyldigheter och rättigheter individen har som sjukskriven. Hon 

undersökte vad som gällde, vad hon fick göra, och vad hon inte fick göra och vad hon faktiskt 

kunde göra. Detta var något hon ansåg underlättade mycket för att återgå till arbetet. Sofie 

beskrev hur hon gjorde för att må bättre: 

 

“Sökt hjälp från psykolog, kbt, försökt röra på mig, sökt nytt jobb, bryta mina gamla mönster och lärt 

mig känna igen symtom och veta var mina gränser går.” (Sofie) 

 

Att motionera och röra på sig mycket var något hon ansåg vara bra för välmåendet. 

Återkommande gånger pratar hon om vikten av miljöombytet i tillfriskningsprocessen för att 

inte hamna i samma mönster igen. Detta gjorde att hon sökte ett nytt jobb som hon istället 
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började arbeta på. Att förändra sin arbetssituation och att ha en medvetenhet om sin situation 

och sina förmågor menar Hansen Falkdal et al. (2006) främjar återgången till arbetet. Precis 

Sofie ovan bekräftar. Som sjukskriven är individen i en utsatt situation som är svårhanterad. I 

relation till KASAM (Antonovsky 2005) kan vi tolka att deltagarna vill lära sig saker och ta 

kontroll över sin livssituation genom att exempelvis att lära känna sina sjuksymptom. De vill 

skapa en hanterbar och begriplig situation med de resurser de har för att så gott det går förstå 

sitt inre och sin omgivning, vilket i sin tur leder till att kunna skapa meningsfullhet. Detta gör 

de genom att som ovan nämnt bland annat ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter 

individen har som sjukskriven. 

 

4.2.2 Nätverk 

Alla deltagare anser att det är viktigt att ha ett bra nätverk runt omkring sig som kan hjälpa en 

för bästa möjliga återgång till arbete och att ha människor runt omkring en som tror på en. 

Familj, vänner och arbetskollegor hade stor betydelse för att klara av att gå tillbaka till arbetet. 

För att främja sin återgång på bästa sätt valde Emma att under sjukskrivningsperioden gå till 

sin arbetsplats för att äta lunch tillsammans med sina kollegor: 

 

“Jag gick dit för att äta lunch med kollegorna bl.a. för att hantera ångesten.” (Emma) 

 

Att nätverka och träffa andra ses som viktig aspekt för alla deltagare. Deltagarnas 

beskrivningar kan förstås i relation till Antonovskys KASAM (2005). Att hantera sin situation 

i den mån det går genom att träffa människor skapar en känsla av ett sammanhang och 

tillhörighet. Att som Emma välja att gå till arbetsplatsen under sin sjukskrivningsperiod tyder 

på att det finns ett driv och ett sätt att vilja behålla känslan av att tillhöra gruppen och vara 

involverad i sin arbetsplats. 

 

4.3 Verktyg vid återgång till arbete 

 

Nedan presenteras de faktorer som är kopplade till deltagarnas återgång i arbete. De delar med 

sig om tankar och förslag kring rehabiliteringsplaner, hur de ser på arbetsträning och vad som 

fungerar samt vilken arbetssituation som gynnar individen vid återgång till arbetet. 

 

4.3.1 Rehabiliteringsplan och arbetsträning 

Deltagarna har haft olika upplevelser kring rehabiliteringsplaner i samband med deras 

sjukskrivningar. Lisa menar att hon inte hade någon rehabiliteringsplan som var upprättad 

från hennes arbetsgivare. När hennes sjukskrivning var slut återgick hon till samma 

arbetsuppgifter och till samma arbetsintensitet. Även Emma beskriver att hennes arbetsgivare 

inte hade upprättat någon rehabiliteringsplan, utan den arbetades fram av henne själv 

tillsammans med hälso- och sjukvården samt hennes arbetsterapeut.  

 

För Annas del var det Arbetsförmedlingen som upprättade hennes rehabiliteringsplan som på 

papper var mycket tydlig och lättförståelig. Anna blev dock sjuk igen efter en tid, trots 

rehabiliteringsplan. Hon trodde att problemet låg i att planen för en bra återgång till arbete var 

kravlös och att den inte var förankrad i arbetslivet. Anna menar också att en 
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rehabiliteringsplan som är kravlös ställer till det när det väl är dags att börja arbeta eftersom 

att man då inte är beredd på de krav och den arbetsintensitet som förväntas av en.  

 

”Arbetsförmedlingen gjorde ju rehabiliteringsplanen, den var tydlig. Det kändes bra men sen blev jag 

ju sjuk snart igen efter. Och jag tror det hänger ihop med att den är kravlös, det ser ut som att det 

funkar men den är inte verklig. Inte förankrad i yrkeslivet.” (Anna) 

 

Utifrån vissa av respondenternas beskrivningar är det tydligt att cheferna inte alls varit 

involverad i deras rehabiliteringsplaner. Att arbetsgivaren inte är involverad kan ses som en 

brist för återgången till arbete då tidigare forskning (Heijbel & Josephson 2009) visar att det 

är viktigt att rehabiliteringen börjar i tid och att både den sjukskrivne, företagshälsovården 

samt närmaste chef är delaktiga. Där alla parter också är med och medverkar vid utredningar, 

möten, planeringar, genomförande och uppföljningar. De anser vidare att det är av stor vikt att 

involvera företagshälsovården eftersom att de har ett professionellt sätt att hantera 

sjukskrivningar på.  

 

Efter att en individ varit sjukskriven och ska återgå till sitt arbete och påbörja en rehabilitering 

kan arbetsträning vara en åtgärd. Det kan gälla att arbetsträna med sina tidigare 

arbetsuppgifter eller helt andra arbetsuppgifter och ökar oftast successivt beroende på 

individens situation (Prevent u.å). Anna beskriver sin arbetsträning på följande vis: 

 

”Arbetsträningen, då är man där på samma villkor som en praktikant, de kan inte lägga något ansvar 

på den som arbetstränar. Och då blir det så lätt att det blir alldeles för snällt. Och så trappar man upp 

25 %, 50 %, 75 % och det ser ut som att det går så bra hela tiden. Ja, men det är ju för att du inte har 

några krav på dig. Och så plötsligt kommer man dit och faktiskt ska jobba, pang!” (Anna) 

 

Som Anna nämner ovan liknar hon arbetsträning med praktik och att det var stor skillnad när 

hon sedan återvände till sitt tidigare arbete som hon hade innan sjukskrivningen. Anna 

menade att arbetsträningen var något hon såg fungera bra på papper där det såg bra ut då hon 

ständigt kunde öka arbetsintensiteten och bevisade att hon snart kunde återgå till arbetet. 

Vidare beskriver hon sin arbetsträning på följande sätt och hur hon önskat att en idealisk 

arbetsträning skulle kunna vara: 

 

“Väldigt, eller åtminstone på papper verklighetsförankrad. Sen självklart kan det var så att man inte 

klarar av det ändå, men då kanske man iallafall kan kryssa i vad man inte klarat. Om vi hade låtsas 

att chefen kommer på måndag och säger att ”artikeln måste vara klar kl 9:00”, då får jag känna efter 

”hade jag fixat det eller inte”. Det blir lite mer konkret. För det här att komma och lulla och liksom 

”du får göra vad du vill, du har ju nyss varit sjuk, gå och vila, gå och ta en kopp kaffe”, de är sådant 

som de inte skulle säga om jag faktiskt jobbade där. Den blev väldigt missvisande.” (Anna) 

 

”Man borde egentligen göra en handlingsplan där man har arbetstränings så det i alla fall finns 

specificerat vilka arbetskrav du har på dig. Också får man liksom kryssa i vilka som funkar och inte 

funkar. För då se man mera tydligt, att om det hade varit ett jobb hur hade det gått då.” (Anna) 
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Respektive deltagare har haft rehabiliteringsplaner, men enligt deltagarnas beskrivning kring 

upprättande av rehabiliteringsplaner finner vi det inte ovanligt med osynliga arbetsgivare, då 

det har oftast skett i samråd med hälso- och sjukvården. Arbetsgivarens frånvaro kan upplevas 

som att deltagarna inte känner stöd. Annas upplevelse av sin rehabiliteringsplan och 

arbetsträning skulle kunna förstås med hjälp av krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & 

Theorell 1990). Ett obefintligt stöd och en icke närvarande arbetsgivare, samt att 

rehabiliteringsplanen har varit kravlös och inte, enligt henne, förankrad i hur det faktiskt är i 

praktiken får henne att hamna i ett “avspänt arbete”. Hon hade låga krav, hög egenkontroll 

och saknade stöd från arbetsgivaren. Detta är en situation som kan uppfattas som 

otillfredsställande. När kraven tas bort i återgångsprocessen och vid arbetsträning kan det 

orsaka problem. För när det väl är dags att återgå till sina ursprungliga arbetsuppgifter med 

samma arbetsintensitet som innan sjukskrivningen kan det orsaka bakslag och resultera i att 

individen utsätts för ett ytterligare sjukfall därför att individen inte tränat på sina faktiska 

arbetsuppgifter med tillhörande krav som denne faktisk ska återgå till.  

 

“Det kändes bra men sen blev jag ju sjuk snart igen efter. Och jag tror det hänger ihop med att den är 

kravlös, det ser ut som att det funkar men den är inte verklig. Inte förankrad i yrkeslivet.” (Anna) 

 

Vidare hade fyra av deltagarna en partiell återgång till deras arbeten vilket innebär att den 

sjukskrivne börjar arbeta deltid och arbetsgraden stegvis ökas (Heijbel & Josephson 2009). 

Återgången kan se olika ut och innebära att den sjukskrivne antingen återgår till sina tidigare 

arbetsuppgifter eller till helt andra arbetsuppgifter. Emma arbetade på lagret istället för att 

utföra sina vanliga arbetsuppgifter på kontoret då det var en tjänst som krävde arbete på 

100%. När Sofie skulle återgå till sitt arbete hade hon mer administrativa arbetsuppgifter och 

reste mindre, då resorna var något som stressade henne. Successivt ökade hon sin 

arbetsintensitet och när hon var uppe i 75% bytte hon tjänst och inledde 100%.  

 

4.3.2 Arbetssituation 

Som tidigare nämnt redogör Karaseks och Theorells krav-kontrollmodell (1990) för hur 

stress, ohälsa och sjukdomar uppstår när det inte råder balans mellan individens krav i arbetet, 

såsom deadlines och produktivitetskrav, och dennes egenkontroll och handlingsutrymme att 

hantera de ställda kraven. Med denna kunskapen bör individens arbetssituation vid återgång 

ses över då höga krav i arbetet riskerar att den anställde tappar arbetsmotivationen eftersom 

att det kan leda till ohälsosamt höga stressnivåer. Detta skulle kunna påverka både individen 

själv samt organisationen då det skulle kunna innebära en försämrad produktivitet. Lisa som 

arbetar som vårdbiträde på ett äldreboende var den som mest beskrev en frestad 

arbetssituation som arbetet innebär på följande sätt:  

 

”Det jag tänkte var att chefen hade ganska mycket kontroll.. Det kändes inte som att man kunde 

påverka så mycket. Fast man gick och sa att det var tungt och så, så kändes det inte som att man fick 

respons.” (Lisa) 

 

”...eller asså man känner hela tiden ett krav att man ska vara på arbetet och att man ska klara hur 

mycket som helst.” (Lisa) 
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Lisa beskrivning ovan av sin arbetssituation på arbetet såväl innan sjukskrivning samt efter, 

visar tydligt att hon enligt Karasek och Theorells krav- kontrollmodell (1990) har ett arbete 

med hög anspänning där hon har låg egenkontroll och inte kunde påverka sin arbetssituation 

alls utan det var arbetsgivaren som bestämde. Lisas arbete innebar också höga krav på henne 

och att hon skulle orka arbeta hur mycket som helst. Detta leder till att individen hamnar 

längre ut på stress-hypotesen ju mer krav och ju mindre kontroll denne har. Individer i denna 

arbetssituation riskerar ofta att drabbas av stress och psykisk ohälsa ju längre ut på stress-

hypotesen denne hamnar. Orsaken till det är att glappet mellan krav och egenkontroll är större 

och det är av stor vikt att det finns en balans mellan dessa (Karasek & Theorell 1990). Lisa 

menar att arbete inom äldrevården är mycket krävande och de kraven arbetet ställer blir även 

vid återgången svåra att förändra, då det är vad arbetet kräver. I Lisas fall gällde det att lära 

känna sig själv och hantera sitt mående. 

 

Sett utifrån Kalles situation och vad han tycker har varit och är en hälsofrämjande faktor i 

återgången till arbete är vikten av flexibilitet. Han menade att hälsotillståndet ofta styrde hur 

mycket och när han kunde arbeta. Exempelvis var det svårt för honom att ta sig upp tidigt 

vissa mornar om sömnen under natten varit utsatt. Därför var möjligheten att kunna bestämma 

vilka tider han skulle arbeta en mycket främjande faktor när han skulle återgå till arbetet och 

successivt öka arbetsintensiteten. Sett utifrån krav-kontrollmodellen (1990) tolkar vi att Kalle 

anser att hög egenkontroll och låga krav är det som bäst främjar en återgång till arbetslivet 

efter en sjukskrivning med psykisk ohälsa.  

 

Deltagarna har olika yrken och olika förutsättningar, vilket gör det intressant då det finns 

olika situationer de upplevt vid återgången till arbetet. Som ovan nämnt upplevde inte Lisa att 

hennes arbetssituation gick att påverka nämnvärt när hon kom tillbaka till arbetet. Det blir 

tydligt att Lisas arbetssituation tillhör dimensionen “arbete med hög anspänning” när hon 

återgick till arbetet. Den fysiska och psykiska belastningen som kan upplevas i denna 

arbetssituation kan orsaka både depression, ångest, trötthet och andra fysiska sjukdomar. 

Således är kombinationen av låg egenkontroll med höga krav en riskfylld arbetssituation 

(Karasek & Theorell 1990). De resterande deltagarna återgick till arbetssituationer där de 

hade hög egenkontroll och låga krav, ett “avspänt arbete” enligt krav-kontrollmodellen 

(1990), vilket de flesta av de menade främjade återgången till deras arbeten med såväl nya 

som tidigare arbetsuppgifter. Fyra av deltagarna beskriver hur de partiellt återgick till arbetet 

och att de hade lägre krav och hög egenkontroll, ett avspänt arbete enligt Karasek och 

Theorells krav-kontrollmodell (1990). Exempelvis fick Sofie som då var regionchef mer 

administrativa arbetsuppgifter och färre resor i arbetet, vilket hon tyckte underlättade 

återgången. Att ha ett avspänt arbete med ökad kontroll över sin arbetssituation och lägre krav 

är något Heijbel och Josephson (2009) menar är en framgångsfaktor vid återgången till arbetet 

särskilt efter en längre tids sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Å andra sidan upplevdes det inte 

vara bra enligt Anna att ha ett avspänt arbete vid återgången till arbete efter sjukskrivningen, 

då den arbetssituationen hon hade innan innebar höga krav. Anna lade framförallt tonvikt på 

kraven i hennes arbete som skulle kunna efterlikna det gränslösa arbetet som kräver att alltid 
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vara tillgängligt dygnet runt. Som hon beskriver upplevde hon att hon aldrig kände sig ledig. 

Eftersom att hon var van vid högre krav blev det problematiskt när man försökte anpassa 

arbetet vid återgången genom att inte ge henne några krav alls.  

 

“Jag jobbade med informationshantering, och då säger de det första de gör ”nej för du har ju inga 

deadlines på dig”. Och då tänkte jag ”nej, det var ju verklighetstroget” att inte ha en enda deadline. 

Det var liksom, då är det klart det kommer se ut som att det funkar. Om jag får lämna in när jag vill, 

och göra vad jag vill. Så funkar det ju liksom inte när man jobbar sen.” (Anna) 

 

Anna beskrev vidare att vid återgång till arbete efter sjukskrivning bör individen träna med de 

arbetsuppgifter som denne hade innan sjukskrivning, men möjligen med lägre arbetsintensitet.  

 

Vi tolkar vidare att Sofie som arbetar som VD har en hög ställning på arbetsplatsen och 

befinner sig därför i en arbetssituation med höga krav, hög egenkontroll och ett stort stöd. 

Hon tillhör “aktivt arbete” enligt krav-kontroll-stödmodellen (1990). Tolkat ur ett etiskt 

perspektiv tar vi hänsyn till att olika yrken och att återgången till arbetet skulle kunna bero på 

klassperspektiv. I en tidigare studie genomförd av Ekberg et al. (2015) framkom det att 

individer med högre utbildningsnivå och befattning har en högre socioekonomisk ställning. 

Ekberg et al. (2015) menar att de med en högre socioekonomisk ställning har en större risk för 

att drabbas av en långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa, snarare än arbetstagare 

med en lägre ställning på arbetsplatsen. Han menar även hur snabbt en individ återgår till 

arbetet efter en långtidssjukskrivning med psykisk ohälsa är beroende av individens ställning 

på arbetsplatsen. Utifrån deltagarnas beskrivningar kan vi dock inte utläsa dessa 

klasskillnader som Ekberg et al. (2005) belyser. Tvärtom fann vi snarare att Sofie var den som 

återgick till arbetet snabbast efter sin sjukskrivning. Kalle som är butiksmedarbetare och som 

vi skulle tolka har en lägre socioekonomisk ställning enligt Ekbergs et al. (2015) beskrivning, 

hade 3 gånger längre sjukskrivningsperiod än Sofie. Vad exakt detta beror på är svårt att veta, 

men en tolkning skulle kunna vara att hon har ett aktivt arbete med goda 

utvecklingsmöjligheter som bidrar till en hög arbetstillfredsställelse, i relation med att hon har 

ett stort stöd från sin arbetsgivare (Karasek & Theorell 1990). 

 

4.4 Sammanfattande slutsatser 

  

Det som framkommit i resultatet är att en återgång till arbete efter en längre sjukskrivning på 

grund av psykisk ohälsa är att upplevelserna av möjligheter, begränsningar och främjande 

faktorer varierar och är individuella. Det svårt att dra en generell slutsats då olika individer 

har olika erfarenhet och förutsättningar. I studien undersökte vi och ville skapa förståelse för 

olika sätt som individer som varit sjukskrivna med psykisk ohälsa upplevt sin återgång till 

arbetet och vad de anser vara främjande. Utifrån resultatet kunde vi utläsa att alla deltagare 

delade uppfattning om att arbetsgivarens engagemang och stöd är en främjande huvudfaktor, 

vilket således blir både en möjlighet och begränsning vid återgången till arbete. I 

engagemanget och stödet från arbetsgivaren är kommunikationen en viktig del, såväl under 

sjukskrivningsprocessen som vid återgången. Det är en hårfin balansgång där det krävs att ha 

en öppen dialog och samtidigt se till att det inte skapar stress och press för individen.  
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Vidare kan vi utläsa att arbetsträningen är något som kan bidra till både en möjlighet och 

begränsning. En möjlighet blir det om arbetsträningen är kopplad till vad individen tidigare 

arbetat med och att arbetsintensiteten ökas successivt, men att det kan bli en begränsning om 

arbetsuppgifterna under arbetsträningen inte är förankrade till individens faktiska arbete.  

 

Gällande krav-kontroll-stödmodellen anses någon form av egenkontroll och något lägre krav 

vara positivt och främjande vid återgångsprocessen. Att ha egenkontroll i sitt arbete i 

kombination med lägre krav, uppfattas enligt deltagarna som mer effektivt vid återgången till 

arbete än att ha lägre egenkontroll i kombination med höga krav. Det framkommer även i 

resultatet att de låga kraven i rehabiliteringsplanen kan riskera att individen blir sjukskriven 

igen då upplevelsen av rehabiliteringsplaner var kravlös och inte förankrad i verkligheten. 

Vidare är arbetssituationen i kombination med stöd från såväl arbetsgivare som kollegor en 

faktor som beskrivs vara viktig vid återgången till arbete. Gällande KASAM kan vi utläsa att 

det är av stor vikt att känna tillhörighet och sammanhang, såväl under sjukskrivningsperioden 

som vid återgången till arbetet. Den sociala kontexten som individen omges av via både 

arbetet samt privatlivet kan bidra till att känna meningsfullhet i livet trots sin utsatta situation 

som sjukskriven med psykisk ohälsa. 

 

I resultatet visas det slutligen att individens omgivning såsom arbetsgivare, kollegor och 

diverse instanser inte ensamt ansvarar för återgången till arbetet utan att individen själv kan 

ha en stor betydelse för att få en främjande återgång till arbete. I resultatet framkommer det 

flera olika förslag från deltagarna men en gemensam konklusion är att individen själv försöker 

hitta verktyg för att hantera sitt sjukdomstillstånd samt att lära känna sig själv och bli påläst 

om sin egen situation anses vara av stor betydelse för att tillfriskna. Även att förändra sin 

livssituation genom att exempelvis påverka sin arbetssituation och att byta arbete. 
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5. Diskussion  
 

Studien visar att kommunikation, stöd och engagemang är något som är bristande från 

deltagarnas arbetsgivare under återgångsprocessen. Deltagarna menar att det är faktorer som 

har stor betydelse för en individ som ska återgå i arbetet efter en långtidssjukskrivning med 

psykisk ohälsa. Vi anser att arbetsgivare bör skapa sig en förståelse och bry sig om den 

sjukskrivnes situation. Det är vidare individuellt gällande vad som uppfattas som en bra och 

hälsosam kommunikation, men det är viktigt att ha med de två dimensionerna gällande att 

känna sig behövd och tillhörighet i relation till att inte skapa krav, stress och press i 

kommunikationen. I studien framkommer det även att några deltagare upplevde att 

arbetsträningen var något som hämma återgången och att den inte var förankrad i verkliga 

arbetslivet. Detta är något vi finner vara intressant och tror skulle kunna bero på 

arbetsgivarens frånvaro i rehabiliteringsprocessen, då andra instanser har svårt att bedöma vad 

arbetet innebär.  

 

Vidare finner vi det märkligt att arbetsgivare som deltagarna beskriver om i denna studie, inte 

är mer delaktiga och engagerade i återgångsprocessen och i rehabiliteringen då 

sjukskrivningar är ett allvarligt problem som kostar samhället, individerna och arbetsgivaren 

mycket pengar (Försäkringskassan 2018). Det är svårt att veta vad detta beror på men några 

aspekter det skulle kunna bero på är okunskap gällande sjukskrivningar, rehabiliteringar och 

dess innebörder. Vi vill tillägga att vi inte tror att “alla” arbetsgivare är oengagerade i sina 

arbetstagares sjukskrivningsprocesser, men resultatet från denna studien fick oss att tänka till 

angående arbetsgivarens intresse och betydelse i arbetstagarens återgång till arbetet efter 

långtidssjukskrivningar. Å andra sidan skulle det kunna bero på att lagen om arbetsgivarens 

skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan för arbetstagare som förväntas vara 

sjukfrånvarande i mer än 60 dagar från sjukperiodens första dag, 30 kap, 6§ 

Socialförsäkringsbalken, ännu inte hade trätt i kraft under tiden deltagarna i denna studien 

varit sjukskrivna, då lagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Vår förhoppning är att denna lag idag 

efterföljs av arbetsgivare och att arbetstagare som ingår i en sjukskrivningsperiod om mer än 

60 dagar ingår i en rehabiliteringsplan i samråd med sin arbetsgivare. 

 

Denna studie baseras på fem intervjuer, varav en är man och fyra är kvinnor i åldrarna 21-40 

år. Då antal genomförda intervju är fem går det inte att dra generella slutsatser, utan studiens 

syfte är att studera individers subjektiva upplevelser. Deltagarnas sjukskrivningar och 

upplevelser ser väldigt olika ut och därför skiljer sig resultatet åt i flera avseenden. Deltagarna 

har olika bakgrunder, olika yrkesroller samt olika subjektiva upplevelser om hur återgången 

till arbetet har varit och vilka faktorer som främjat återgången. Denna studie ger därför en bild 

av hur komplex en återgång till arbete kan se ut. 

 

Det var självklart för oss att vår studie skulle ha en kvalitativ ansats eftersom vårt ändamål var 

långtidssjukskrivnas subjektiva upplevelser och erfarenheter kring deras återgång till arbetet. 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer eftersom att vi ansåg att det var det mest 

lämpliga för att få svar på vårt syfte och frågeställningar. Deltagarna fick möjligheten att 

utveckla sina upplevelser och tankar på ett nyanserat sätt (Denscombe 2016). Hade vi haft 
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mer tid på oss hade vi gärna velat göra fler intervjuer, både med fler långtidssjukskrivna samt 

med arbetsgivare till de som är långtidssjukskrivna, och även utföra observationer för att få en 

bredare bild av hur återgången till arbetet kan te sig efter en långtidssjukskrivning. Att få göra 

observationer hade varit givande för att få ta del av exempelvis arbetsträningen och hur den är 

utformad för den som varit långtidssjukskriven, men också hur relationerna mellan 

arbetsgivare och kollegor utspelar sig för att på så sätt få en bredare bild av hur det kan se ut. 

Likaså gäller för möjligheten att utföra fler intervjuer. Vi hade också med i vår beaktning att 

om vi valt att studien skulle ha en kvantitativ ansats där vi använt oss av exempelvis enkäter 

som datainsamlingsmetod, skulle det vara möjligt för oss att nå ut till fler deltagare vars stora 

mängder kvantitativ data sedan hade kunnat analyserats relativt snabbt. Men med hänsyn till 

vårt syfte och frågeställningar uteslöt vi en kvantitativ ansats. 

 

För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i vår studie har vi på ett så noggrant sätt som 

möjligt beskrivit vilka metoder vi använt oss av och det tillvägagångssätt som vi tillämpat. 

Ahrne och Svensson (2015) menar att trovärdigheten dessutom ökar genom att forskaren kan 

kritisera, diskutera och se svagheter i sin forskning, vilket vi har som ambition i detta avsnitt. 

Något som möjligtvis kan hota trovärdigheten i denna studie enligt oss, är antalet deltagare. 

Vi anser dock att det material vi erhållit genom dessa fem intervjuer är representativa för 

långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa som återgått till arbete, då vår ambition inte var att 

finna en slags “sanning” utan vi ville ha deltagarnas subjektiva upplevelser och erfarenheter. 

En annan sak som skulle kunna tumma på studiens trovärdighet och tillförlitlighet är att alla 

fem intervjuer skett utan direkt visuell kontakt. Deltagarna skulle kunna ha utgett sig för att 

vara några de inte är utan att vi haft en möjlighet att kolla om det är sant eller inte och på så 

sätt kan vi ha fått ett snedvridet resultat. Det som dock talar emot enligt oss, är att alla 

deltagare frivilligt ställt upp och tagit sig tiden till att ha deltagit i studien och vi finner det 

därför underligt om de skulle uppgett en falsk identitet.  

 

Vi anser vidare att användningen av krav-kontroll-stöd modellen är viktig för studien, än om 

vi bara skulle använt Karaseks och Theorells krav-kontroll modell. Det är viktigt att förstå vad 

det sociala stödet från arbetsgivare, kollegor och familj gör när en individ balanserar mellan 

yttre krav och egenkontroll. Stödet motiverar och stärker individen när balansen håller på, 

eller har rubbats. Stödet stärker vidare individen till att både klara av mer, men också 

möjligheten att våga erkänna för sin omgivning och sig själv när denne inte längre har 

förmågan att prestera i den takt som är önskad. Vi anser vidare att Jefferys teoriutveckling till 

krav-kontroll-stöd modellen beskriver bättre vad som händer med individer som varit 

långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa och som återgått till arbete än om vi enbart skulle tagit 

hjälp av krav-kontroll modellen. Krav-kontroll-stöd modellen påvisar att det sociala stödet är 

viktigt oavsett vilken typ av arbete en individ har samt oavsett hur balansen mellan krav och 

kontroll ser ut. Användningen av teorin KASAM i studien anser vi har varit fördelaktig för att 

förstå hur viktigt det är att känna tillhörighet och känslan av att ingå i ett sammanhang under 

sin sjukkrivingssperiod, men också när du är på väg tillbaka till arbetet efter en 

långtidssjukskrivning.  
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5.1 Arbetsvetenskapligt bidrag och fortsatt forskning 

 

Resultatet av denna studie förväntas kunna användas som kunskapsunderlag till arbetsgivare 

för att dels öka förståelsen kring långtidssjukskrivnas upplevelser av återgången till arbete och 

vilka faktorer som anses främja den, och dels för utvecklandet av insatser och åtgärder som 

möter arbetstagarens behov.  

 

I resultatet framkommer det att det funnits en avsaknad närvaro från arbetsgivare vid 

upprättandet av rehabiliteringsplaner och att de stundvis inte upplevts som 

verklighetsförankrade. Vi önskar därför att studien bidrar till att väcka ett engagemang och 

delaktighet hos arbetsgivare gällande vikten av att upprätta en rehabiliteringsplan. 

Arbetsgivare hade på så vis kunnat sparat pengar därför att engagemang och välarbetade 

rehabiliteringsplaner skulle bidra till en snabbare återgång till arbete samt minimera risken för 

arbetstagare att blir sjuka igen. 

 

För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka arbetsgivarens perspektiv på 

rehabiliteringsplaner och hur de upplever en återgångsprocess för en arbetstagare som varit 

sjukskriven. Vi anser även för vidare forskning att det hade varit givande att instanser såsom 

Försäkringskassan, hälso- och sjukvård, företagshälsovård och möjligtvis Arbetsförmedlingen 

sätts i en form av samarbete eller projekt tillsammans med arbetstagare som varit eller är 

långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa och arbetsgivare för att arbeta fram realistiska och 

verklighetsförankrade rehabiliteringsplaner. Detta eftersom vi via resultatet fick beskrivet en 

önskan om tätare samarbete mellan instanserna för en främjande återgång till arbete.  
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Knudsen, AK., Harvey, SB., Mykletun, A. & Ǿverland, S. (2013). Common mental disorders 

and long-term sickness absence in a general working population. The Hordaland Health 

Study. Acta Psychiatr Scand 127: 287–97  

Nieuwenhuijsen, K., Verbeek, J H A M., de Boer, A G E M., Blonk, R W B. & van Dijk, F J 

H. (2004). Supervisory behaviour as a predictor of return to work in employees absent from 

work due to mental health problems. Occup Environ Med 61: 817-823 

Schmidt, K., & Diestel, S. (2011). Differential effects of decision latitude and control on the 

job demands–strain relationship: A cross-sectional survey study among elderly care nursing 

staff. International Journal of Nursing Studies 48: 307-317 

Smulders, P. G. W., & Nijhuis, F. J. N. (1999). The job demands-job control model and 

absence behaviour: Results of a 3-year longitudinal study. Work & Stress 13 (2): 115–131. 

Svenning, M. (1993). Tillbaka till jobbet. Om arbete, ohälsa och rehabilitering. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Svensson, P. (2015). Teorins roll i kvalitativ forskning. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) 

Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. s. 218. 

Theorell, T. (1998). Antonovsky och hans KASAM. I Kumlin, T (red). Röster om KASAM- 15 

forskare granskar begreppet Känsla av sammanhang. (Bilaga till FRN-rapport 98:9). (s. 76-

77) Uppsala: Ord & Vetande AB. 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. 

Watt Boolsen, M. (2007). Kvalitativa analyser- forskningsprocess, människa, samhälle. 

Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

 



34 
 

Internetkällor: 

 

Lidwall, U. & Olsson-Bohlin, C. (2017). Lång väg tillbaka till arbete vid sjukskrivning. 

(Försäkringskassans rapportserie, Korta analyser 2017:1).  

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/d57be02c-46dc-4079-b68d-

760739441f11/korta-analyser-2017-1.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 

 

Lidwall, U. (2016). Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar mest. 

(Försäkringskassans rapportserie, Korta analyser 2016:2). 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-

90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 

 

Försäkringskassan (2018). Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling. (Försäkringskassans 

rapport). 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/d3d2d056-0ae7-46d9-b350-

ac87e4696f1c/uppfoljning-av-sjukfranvarons-utveckling-

2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 

 

Lidwall, U. (2015). Sjukskrivningar 60 dagar eller längre. (Socialförsäkringsrapport 2015:1). 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/d7d4b78e-39fa-4c2f-bed9-

ade979b5ff23/socialforsakringsrapport_2015_1.pdf?MOD=AJPERES 

 

Prevent (u.å). Arbetsträning.  

http://rehab.prevent.se/Rehabverktyget/Rehabilitering/Arbetsprovning--Arbetstraning/ 

[Hämtad 2019-04-20]. 

 

Försäkringskassan (u.å). Arbetslivsinriktad rehabilitering.  

https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukdom/arbetslivsinriktad-rehabilitering 

[Hämtad 2019-05-02]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

Bakgrund 

• Ålder?  

 

• Yrke/befattning? 

 

• Hur länge var du sjukskriven? 

 

• Kan du beskriva hur din arbetssituation såg ut innan du blev sjukskriven? 

 

• Kan du beskriva anledningen till att du blev sjukskriven?  

 

• Hur upplevde du att ditt stöd och/eller arbetsrelationer såg ut på arbetsplatsen innan du 

var sjukskriven? 

 

Förhållandet till arbetsplatsen och dess relationer under perioden för sjukskrivning  

• Hur upplevde du att ditt stöd och/eller arbetsrelationer såg ut på arbetsplatsen under 

tiden du var sjukskriven?  

-Av vem fick du stöd under din sjukskrivningsperiod? 

-Hur lång tid tog det, efter att du blivit sjukskriven, tills första kontakten uppstod 

mellan dig och arbetsgivare?  

 

• Kan du beskriva hur din rehabilitering såg ut och fungerade under din 

sjukskrivningsperiod? 

-När upprättades den?  

-Vem upprättade den?  

-Vad är en bra och tillfrisknande rehabilitering för dig? 

 

Förhållandet till olika instanser under perioden för sjukskrivning 

• Kan du beskriva hur samarbetet med försäkringskassan, sjuk- och hälsovård och/eller 

facket såg ut under din sjukskrivningsperiod? 

-Vad anser du är det viktigaste faktorerna som dessa instanser kan bidra med för att få 

en så bra återgång till arbete som möjligt?  

 

• Har någon av dessa instanser bidragit till att du snabbare kunnat återgå till arbete? Kan 

du förklara på vilket sätt? 

 

Känslor kring återgång till arbetet och arbetsförhållandena efter sjukskrivning 

• Hur kändes det att återgå till arbetet efter sjukskrivningen?  

-Kändes det jobbigt eller bra att komma tillbaka? 

-Hur upplevde bemötandet från arbetsgivare och kollegor när du var tillbaka på arbetet 

efter sjukskrivningen? 

-På vilket sätt förändrades stödet och/eller arbetsrelationerna efter att du var tillbaka 

efter sjukskrivningen? 

 

• Hur såg arbetsförhållandena ut när du var åter i arbetet?  

-Arbetstränade du?  

-Började du direkt att arbeta heltid/deltid?  
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-Fick du andra arbetsuppgifter och hur såg de ut?  

 

Hälsofrämjande faktorer för återgång i arbete 

• Vad tror du var de viktigaste faktorerna till att du kunde arbeta igen efter din 

sjukskrivning? 

 

• Hur anser du att kontakten bör se ut mellan arbetsgivaren och den sjukskrivne? Vem 

ska ta kontakt och hur ofta? 

 

• Vad har du personligen bidragit med för att främja din återgång i arbete på bästa sätt? 

 

• Finns det något du hade önskat annorlunda med din återgång i arbete? 

 

• Hur anser du att en idealisk återgång i arbete bör se ut? 

 

Övrigt 

• Skulle du vilja tillägga något om återgången till arbetet efter din 

långtidssjukskrivning? 

-Vem har betytt mest, vad har varit lättast och vad har varit svårast? 

 

Kan du tipsa eller känner du någon som kanske varit i samma situation som hade 

kunnat tänka sig att ställa upp? 
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Bilaga 2 
Informationsbrev 
 

 

Faktorer som främjar återgång  

till arbete efter en långtidssjukskrivning 
 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter och studerar på programmet “Organisering och ledning av arbete och 

välfärd’’ med inriktning arbetsvetenskap på högskolan i Halmstad. Vi läser vår sista termin 

och skriver just nu vårt examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är att med hjälp av 

denna studie få en djupare förståelse för vilka faktorer som upplevs främja återgången till 

arbete efter en långtidssjukskrivning, detta utifrån den sjukskrivnes perspektiv.  

 

Vi har därför kontaktat dig. Vi är intresserade av hur du som en gång varit sjukskriven upplevt 

återgången till arbetet i form av bemötande, rehabilitering samt hur en önskvärd återgång 

skulle se ut. Vi skulle därför vilja intervjua dig vid ett tillfälle som vi gemensamt kommit 

överens om. Frågorna under intervjun kommer beröra dina beskrivningar och upplevelser vid 

återgången till arbetet efter en längre tid som sjukskriven.  

 

Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan utan anledning avbryta den när du vill. Vi 

beräknar att intervjun tar max 60 minuter och vi utför intervjun på en tid och plats som 

önskar. Om du samtycker så kommer intervjun spelas in och den information som du uppger 

kommer behandlas på ett säkert sätt så att ingen obehörig kommer kunna ta del av den. 

Materialet kommer sedan raderas när examensarbetet är godkänt. 

Du som deltar kommer inte heller under några omständigheter kunna identifieras och du 

kommer också få en kopia på studien när den blivit godkänd. 

 

Härmed frågar vi dig om du vill delta i vår studie? 

Du är välkommen att höra av dig till oss enligt våra uppgifter nedan om du har frågor! 

 

 

Studenter 

Frida Löfgren 

Josefine Nilsson 

 

Handledare 

Helena Eriksson 
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Bilaga 3 
Samtyckesblankett 
 

Vi är två studerande som heter Frida och Josefine och vi studerar arbetsvetenskap på 

Högskolan i Halmstad. Vi genomför just nu vårt examensarbete där vårt syfte är att få en 

djupare förståelse för vilka faktorer som upplevs främja återgång till arbete efter en 

långtidssjukskrivning, detta utifrån den sjukskrivnes perspektiv.  

 

Genom att skriva på denna samtyckesblankett, godkänner jag den information jag fått om 

studien och dess syfte. Jag är också medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag 

kan avbryta när jag vill, samt att informationen jag delger kommer behandlas konfidentiellt. 

Jag samtycker också till att intervjun kommer spelas in och att materialet kommer användas 

till studien.  

 

Ort och datum 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

Informantens underskrift 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

Studenternas underskrift 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 
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