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FÖRORD 
Denna uppsats utgör en del av kurserna på D-nivå vid institutionen för industriell 
ekonomi och samhällsvetenskap, avdelningen för industriell organisation vid Luleå 
tekniska universitet. Uppsatsen behandlar vägen tillbaka efter sjukskrivning orsakad av 
arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Min förhoppning är att uppsatsen ska bidra till 
ökad förståelse för hur individer kan återanpassas tillbaka till arbete efter stressrelaterad 
sjukdom, som till exempel utbrändhet.  
  
Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Diana Chronéer, som kommit med 
värdefulla synpunkter under uppsatsskrivandet. Vidare vill jag tacka samtliga personer 
som bidragit till det empiriska underlaget. Genom att ställa upp på intervjuer och dela 
med sig av sin kunskap och erfarenhet har intervjupersonerna gjort denna uppsats 
möjlig.  
 
 
Tack alla Ni som har bidragit till denna uppsats! 

 
 
Luleå januari 2005 
 
 
Eva Källhammer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SAMMANFATTNING 
Arbetsrelaterad stress är ett fenomen som har vuxit sig till ett allvarligt problem under 
det senaste årtiondet och medfört ökad sjukfrånvaro. En konsekvens av detta är ett 
växande behov av rehabilitering och uppsatsen fokuserar på vägen tillbaka till arbete 
efter stressrelaterad sjukdom och utbrändhet. Uppsatsen har karaktär av en fallstudie 
och är skriven ur ett aktörssynsätt, med syfte att öka förståelsen för 
rehabiliteringsarbete vid stressrelaterad sjukdom och utbrändhet i organisationer. 
Vidare avser studien söka svar på vilka olika rehabiliteringsaktörer som vanligtvis 
medverkar i rehabiliteringsprocessen och deras roll vid rehabiliteringen, hur 
samordning sker mellan aktörerna, motivationsfaktorer vid rehabilitering och vilka 
parametrar som kan identifieras för en lyckad återanpassning. Studien grundas på tio 
intervjuer varav sju med olika rehabiliteringsaktörer, samt tre med arbetstagare som 
har egen erfarenhet av rehabiliteringsarbete vid stressrelaterade problem och 
utbrändhet. Studiens resultat används till att utforma en rehabiliteringsmodell och en 
handlingsplan, vars avsikt är att ledare, som har rehabiliteringsansvar ska kunna 
använda som verktyg i rehabiliteringsprocessen. 
  
Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, stressrelaterad sjukdom, utbrändhet, rehabilitering 
och motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



ABSTRACT 
Work related stress is a phenomenon that in the last decade has grown to a serious 
problem with a rising amount of reported absence due to illness. One consequent of 
this problem is a growing need of rehabilitation. Therefore, the focus of this thesis is 
on the way back to work after stress related illness and burn out. The thesis is written 
from the actor’s point of view and the purpose is to emphasise the importance of the 
rehabilitation process caused by stress related illness in organisations. The study search 
for answers about who the actors are and their role in the rehabilitation process, how 
rehabilitation actors’ co-operate, motivation factors in rehabilitation, and finally the 
study identifies factors for successful rehabilitation. The study is based on ten 
interviews with seven different rehabilitation actors, who usually are involved in the 
process of rehabilitation and three employees with personal experience of 
rehabilitation caused by stress related illness. The result of the study was then used to 
create a rehabilitation model. The purpose with the model is that manager, who has 
the responsibility of the work life rehabilitation, can use the model as a tool in the 
rehabilitation process. 
  
Keywords: Work related stress, stress related illness, burn out, rehabilitation and 
motivation.  
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1 PROBLEMOMRÅDE 
Det inledande kapitlet skildrar bakgrunden till problemområdet arbetsliv och hälsa, med fokus på 
vägen tillbaka till arbetslivet efter sjukskrivning orsakad av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. 
Därefter följer en problemdiskussion om stress, utbrändhet, sjukfrånvaro och rehabilitering, vilken 
mynnar ut i arbetets syfte som preciseras med fyra frågeställningar. Dessa frågeställningar ska 
fungera som en vägledning för att nå syftet. Kapitlet avslutas med uppsatsens avgränsningar.   

 

1.1 INLEDNING 
Jag läser företagsekonomi på magisternivå med organisation och ledarskapsinriktning, vid 
Luleå tekniska universitet. Denna D-uppsats är en uppföljning av min C-uppsats om 
arbetsliv och hälsa, med fokus på arbetsrelaterad stress och utbrändhet. I C-uppsatsen 
sökte jag svar på vad som kännetecknar stress, hur stress och utbrändhet hanteras inom 
organisationer och hur stress och ohälsa kan förebyggas. (Källhammer, 2004) 
 
Jag upplever att arbetsliv och hälsa samt arbetsrelaterad stress och utbrändhet är angelägna 
ämnesområden och har därför valt att skriva även min D-uppsats inom samma 
ämnesområden. Fokus på D-uppsatsen är rehabilitering, det vill säga vägen tillbaka efter 
sjukfrånvaro orsakad av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Det är ett aktuellt område 
eftersom stressrelaterade problem ökar. Vidare är dessa problem kostsamma för företag, 
bland annat på grund av att de som drabbas av diagnoser som utbrändhet eller 
utmattningsdepression vanligtvis blir borta från arbetsplatsen under en lång tid.  

 

1.2 BAKGRUND  
I dagens samhälle är bristande hälsa och sjukfrånvaro ett högaktuellt samhällsproblem som 
får konsekvenser i form av höga kostnader och mänskligt lidande. I april 2002 inkasserade 
353 000 personer ersättning i form av sjukpenning eller rehabiliteringsersättning (RFV 
2 002:3). Enligt Riksförsäkringsverket har psykiska sjukdomar ökat dramatiskt som 
sjukskrivningsorsak. Mellan år 1999 till 2003 steg andelen sjukskrivna, i mer än sextio 
dagar, på grund av psykiska besvär från 18 till 30 procent (RFV, 2 004:8). 
 
Arbetsplatsförhållanden är betydelsefulla för utsikten att förebygga ohälsa på arbetsplatsen 
samt möjligheten att hjälpa människor tillbaka till arbete efter sjukskrivning. I ett försök 
att hejda ohälsa på arbetsplatsen infördes nya regler om allmän försäkring, den första 
januari 1992. Enligt dessa regler har arbetsgivaren fått ett utökat ansvar för rehabilitering.  
(Regeringens proposition, 1990/91:141)  
 
Marklund (1995) menar att rehabiliteringsbegreppet innefattar satsningar, som avser att 
hjälpa individer tillbaka till arbetslivet. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för diverse 
åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art, vars syfte är att hjälpa 
sjukskrivna att återfå bästa tänkbara funktionsförmåga och förutsättningar till ett normalt 
liv. Behovet av rehabiliteringsåtgärder ökar som följd av de senaste årens ökade ohälsotal 
(SOU, 2 000:78). Mot underlag av detta finner jag det intressant att studera rehabilitering 
av sjukskrivna, som drabbats av arbetsrelaterad stress och utbrändhet  
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1.3 PROBLEMDISKUSSION  
Den ökade ohälsan med sjukfrånvaro som följd är ett komplext problem i dagens 
samhälle. Stressrelaterade sjukskrivningar tilltar enligt Jeding med flera (1999) och 
diagnoser som utbrändhet/utmattningssyndrom blir allt vanligare. Vidare menar 
Hammarlund (2001) att stress är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet i dagens 
samhälle. Psykiska sjukdomsorsaker har enligt en rapport från Riksförsäkringsverket ökat 
och den dominerade delen utgörs av depression, vilket delvis förklaras av förändrad 
diagnostik av utbrända. Dessa diagnostiseras numera vanligtvis som utmattningsdepression 
och hänförs således under psykiska sjukdomar. Långtidssjukskrivningar som vållats av 
psykiska besvär har mer än fördubblats mellan 1999 till 2003. I mars 1999 blev 3000 
personer långtidssjukskrivna för psykisk sjukdom och i mars 2003 motsvarade denna 
grupp 7100 personer. Uppskattningsvis var cirka 92 000 personer av totalt 307 000 
sjukskrivna på grund av psykiska besvär under våren 2003 (RFV 2 004:8). 
 
Sjukskrivningar på grund av psykiska sjukdomar är enligt Riksförsäkringsverket många 
gånger mycket kostsamma, eftersom dessa sjukskrivningar vanligtvis är långvariga (RFV, 
2 002:2). Långtidssjukskrivningar, i mer än 90 dagar, är ett stort problem i dagens 
samhälle (SOU, 2 000:78). Allt fler är sjukskrivna i mer än ett år och mellan februari 
2002 och februari 2003 ökade denna grupp med 21 procent, vilket leder till allt högre 
sjukpenningskostnader. Dessutom återgår allt färre långtidssjukskrivna till arbete, vilket 
resulterar i att även förtidspensionerna ökar. Riksförsäkringsverket påtalar att de fyra 
första månaderna 2002 ökade förtidspensionerna med 23 procent jämfört med året innan 
och risken är att förtidspensioner kommer att stiga ytterligare (RFV2002: 3). 
 
De senaste årens förhöjda ohälsotal resulterar i ett tilltagande behov av rehabiliterings- 
åtgärder. Ohälsotalet kan definieras som ett mått på de samlade utbetalningarna för 
sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt rehabiliteringsersättning. Under senare år 
har lagar och regler förändrats och regeringens mål är att halvera sjukfrånvaron mellan 
åren 2002-2008 (SOU, 2 000:78). Enligt Riksförsäkringsverket är dessvärre återgången 
till arbete sämre idag jämfört med på slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, vilket 
till viss del kan förklaras av den ökade psykiska ohälsan. Rehabilitering tillbaka till den 
gamla arbetsplatsen leder dessvärre ofta till en ny sjukskrivningsperiod. Detta kan 
förklaras genom att det kan vara svårt att motivera individer att återgå till samma arbete, 
som bidragit till att individen blivit sjuk (RFV2002: 3). 
 
Enligt Norén och Åhnberg (2003) är arbetsgivare skyldig enligt arbetsmiljölagens andra 
kapitel, första paragrafen, att åstadkomma en bra arbetsmiljö och vidta nödvändiga 
åtgärder för att förhindra att arbetstagare utsätts för ohälsa. Vidare har arbetsgivaren ett 
lagstadgat rehabiliteringsansvar enligt arbetsmiljölagens tredje kapitel, andra paragrafen 
och är skyldig att starta en rehabiliteringsutredning när en medarbetare har varit 
frånvarande från sitt arbete helt eller delvis i fyra veckor. Günzell och Zanderin (2003) 
anser att rehabilitering är en aktuell fråga som berör alla på arbetsplatsen. Ett problem är 
att arbetsgivare inte tar sitt ansvar på grund av stora kostnader. Regeringens har således 
kommit med ett förslag om arbetsgivarens medfinansiering och ekonomiska incitament 
avser att användas som påtryckningsmedel för aktiva rehabiliteringsåtgärder, i kampen för 
att minska sjukfrånvaron. (Regeringens proposition 2 004/05: 21). 
 
Rehabilitering är enligt Iseskog (1998): ”De åtgärder som vidtas i syfte att en människa ska 
återvinna sin arbetsförmåga.” Försäkringskassan (2004) menar att rehabilitering är de insatser 
som behövs av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art. Arbetslivsinriktad 
rehabilitering är således de åtgärder som erfordras för att individer som drabbats av 
sjukdom skall återfå sin arbetsförmåga.  
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Enligt Holmström, Eklundh och Ohlsson (1999) finns ett rehabiliteringsbehov när en 
person har varaktiga eller permanenta symtom. Målet med rehabilitering att generera 
hälsa utifrån en ny livssituation, som beror på dessa bestående symtom. Enligt författarna 
ska rehabilitering åstadkomma att individen åter upplever välbefinnande, även om det 
sker under andra förutsättningar än tidigare. Rehabiliteringsarbetet är komplext och flera 
olika aktörer är inblandade i rehabiliteringsprocessen, vilket fordrar samordning aktörerna 
emellan för att lyckas att återanpassa individer tillbaka till arbetet. Albrecht, (1980) anser 
att ledarna på arbetsplatsen har en viktig roll eftersom de har inflytande över hur stress ska 
hanteras i organisationen. Källhammer (2004) påtalar att ett problem som framkom av 
dennes C-uppsats var att flera ledare vid Luleå tekniska universitet upplevde att de 
saknade kunskap om stress och utbrändhet, och hur medarbetare kan återanpassas på 
arbetsplatsen efter stressrelaterad sjukskrivning. Mot bakgrund av detta avser jag att 
sammanställa ett verktyg som förhoppningsvis skapar en gynnsammare utgångspunkt för 
ledare vid rehabilitering.  

 

1.4 SYFTE  
Mitt syfte är att öka förståelsen för rehabiliteringsarbete i organisationer. Studiens resultat 
används till att ta fram en modell och en handlingsplan för hur den sjukskrivne åter skall 
introduceras på arbetsplatsen efter en sjukskrivningsperiod. Avsikten med modellen och 
handlingsplanen är att dessa ska fungera som ett verktyg för ledare på arbetsplatser eller 
avdelningar, som drabbas av utbränd personal, som skall återanpassas tillbaka till arbete. I 
ett rehabiliteringsarbete finns det flera aktörer inblandade och därför skrivs uppsatsens ur 
ett aktörssynsätt, där intentionen är att sammanfatta olika sakkunniga rehabiliterings- 
aktörers syn på hur rehabilitering fungerar. För att precisera syftet har fyra frågeställningar 
formulerats som jag avser söka svar på: 
 

 Vilka är de olika aktörerna1 vid rehabilitering och vad är deras roll i 
rehabiliteringsprocessen? 

 

 Hur samordnas rehabiliteringen mellan olika aktörer? 
 

 Vad motiverar arbetstagarna till rehabiliteringsarbetet? 
 

 Vilka olika parametrar kan identifieras för en lyckad återanpassning?  

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
I denna D-uppsats behandlar jag ämnesområden som arbetsliv och hälsa, samt 
arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Uppsatsens fokus är rehabilitering, det vill säga 
vägen tillbaka till arbete efter sjukskrivning orsakad av arbetsrelaterad stress och ut- 
brändhet. Studien inriktas på rehabiliteringsprocessen, på olika rehabiliteringsaktörers roll 
främst vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas de 
insatser som krävs för att sjukskrivna ska få tillbaka sin arbetsförmåga och förutsättningar 
att försörja sig genom förvärvsarbete. Jag har avgränsat arbetet till totalt tio intervjuer 
med sju olika rehabiliteringsaktörer, samt tre arbetstagare som har egen erfarenhet av 
rehabiliteringsarbete på grund av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Anledningen till 
denna begränsning är att studiens omfattning ska bli rimlig i förhållande till tiden som 
finns tillgänglig för denna uppsats.  
 
 

                                                 
1 Rehabiliteringsaktörer är aktörer som vanligtvis medverkar vid rehabiliteringsprocessen 
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1.6 DISPOSITION   
Nedan följer en disposition över mitt arbete, där varje kapitel beskrivs översiktligt.  
 

Första kapitlet behandlar problemområdet och består av: 
 

 Inledning och bakgrund 
 Problemdiskussion 
 Syfte, forskningsfrågor och avgränsning  

 
I metodkapitlet beskrivs arbetets tillvägagångssätt såsom: 
 

 Val av forskningsansats och forskningsstrategi 
 Val av studieobjekt  
 Datainsamlingsmetod och studiens tillförlitlighet 
 Presentation av analysmodell 

 
Tredje kapitlet presenterar arbetets referensram bestående av 

tidigare forskning inom området Arbetsliv och hälsa som: 
 

 Stress och utbrändhet 
 Rehabilitering 

 
 

I det fjärde kapitlet sammanställs empirin avseende genomförda 
intervjuer med olika rehabiliteringsaktörer, vilka är: 

 

 Försäkringskassan, företagshälsovård, arbetsgivare, 
arbetstagare, läkare, komplementärmedicin, sjukgymnast 
och ett rehabiliteringsföretag 

 

Analyskapitlet innehåller: 
 

 En analys av det empiriska materialet 
 En koppling av empiriskt material med relevant teori i 

arbetets referensram 
 

 

 
1 PROBLEM- 

OMRÅDE

 

 

 

 

 

Det sjätte kapitlet omfattar en slutdiskussion och innehåller: 
 

 Analysmodell 
 Diskussion kring forskningsfrågor  
 Rehabiliteringsmodell och handlingsplan 
 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

 
I referenslistan återfinns samtliga källor i form av: 
 

 Litteratur, rapporter och artiklar 
 Information från Internet  
 Muntliga källor, intervjupersoner 

 
 

Slutligen sammanställs uppsatsens bilagor såsom: 
 

 Följebrev till intervjuguide 
 Intervjuguide rehabiliteringsaktörer 
 Intervjuguide arbetstagare 
 Rehabiliteringsöversikt. 
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2 METOD 
Metodkapitlet beskriver tillvägagångssättet vid uppsatsskrivandet. Inledningsvis skildras forsknings- 
ansats, forskningsstrategi och aktuella studieobjekt presenteras. Vidare beskrivs datainsamlingen, 
som skett genom en litteraturstudie och intervjuer med olika rehabiliteringsaktörer. Dessa aktörer 
arbetar med återanpassning av individer med stressrelaterade problem. Slutligen följer ett resonemang 
om studiens tillförlitlighet och åtgärder som vidtagits för att öka studiens validitet och reliabilitet.  

 

2.1 FORSKNINGSANSATS  
Enligt Eriksson och Wiederheim-Paul (1997) syftar metoderna vid ett vetenskapligt 
arbete till att hjälpa individer att skapa tillförlitlig kunskap, samt samla in rätt sorts 
information. Zinkmund (2000) menar att forskningsansatsen visar på forskarens sätt att 
angripa problem för att komma fram till slutsatser. Forskningsansatsen kan vara induktiv 
eller deduktiv. En deduktiv forskningsansats innebär enligt författaren att forskaren utgår 
ifrån befintliga teorier, som senare undersöks empiriskt för att nå slutsatser. Induktion 
betyder däremot att forskaren observerar verkligheten och med stöd av empiri förvärvar 
generaliserbar data och bidrar med nya teorier. Jag har använt mig av en deduktiv 
forskningsansats, som bottnar i teorier om bland annat, rehabilitering och motivation. 
Dessa teorier har sedan testats i verkligheten genom empiriska undersökningar, i form av 
intervjuer med olika rehabiliteringsaktörer för att nå en slutsats. För att erhålla en 
helhetssyn av rehabiliteringsarbete utgick jag ifrån ett aktörssynsätt, som enligt Holme 
och Solvang (1997) innebär att olika aktörer ger insyn i olika delar som tillsammans ger 
ett helhetsintryck. I mitt fall har jag valt att intervjua olika rehabiliteringsaktörer för att 
öka förståelsen för hur rehabilitering fungerar och aktörernas roll i rehabiliteringsarbetet. 
Jag anser att aktörssynsättet är mest lämpligt eftersom de olika aktörernas del i 
rehabiliteringen och dessa aktörers samspel i sin tur kan leda mig närmare en helhetssyn 
avseende den komplexa rehabiliteringsprocessen tillbaka till arbete. Lundahl och Skärvad 
(1999) menar att fenomen kan uppfattas olika beroende på betraktarens värderingar och 
helheten förklaras utifrån de olika aktörernas delar. 
  
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det en kvalitativ och en kvantitativ metod för att 
analysera data. Vid en kvalitativ ansats söker forskaren enligt Eriksson och Wiederheim – 
Paul (1997) en djupare förståelse för forskningsområdet. Vidare grundas en kvalitativ 
ansats på mjukare data såsom exempelvis trivsel eller motivation. Kvantitativa under- 
sökningar däremot baseras på fakta, exempelvis faktorer såsom vinst i kronor. Jacobsen 
och Thorsvik (1998) betonar att kvalitativa undersökningar samlar in texter och ord, 
medan kvantitativa undersökningar fokuserar på sifferinformation, som är kvantifierbar 
och kan omvandlas till statisk. Vidare förknippas kvalitativ forskning enligt Zinkmund 
(2000) med småskaliga studier, medan kvantitativ forskning associeras med storskaliga 
studier. Min avsikt var inte att erhålla kvantifierbar data, utan jag önskade nå en djupare 
förståelse om hur återanpassning av långtidssjukskrivna individer med stressrelaterade 
sjukdomar fungerar. Därför valde jag således ett kvalitativt angreppssätt. Zinkmund 
(2000) anser att enligt den kvalitativa ansatsen finns många verkligheter som kan vara 
sanna och ansatsen syftar till att skapa en helhetssyn av ett komplext problem.  

 

2.2 FORSKNINGSSTRATEGI 
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2002) bör forskaren välja en strategi avseende hur 
information ska samlas in och hur forskningsfrågorna ska besvaras.  
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En forskningsstrategi syftar enligt Eriksson och Wiederheim-Paul, (1997) till att ge 
forskaren möjlighet att åstadkomma ett korrekt forskningsresultat. Denscombe (2000) 
redogör för olika strategier som kan tillämpas vid samhällsvetenskaplig forskning, 
däribland fallstudier som koncentrerar sig på en eller ett fåtal undersökningsenheter. 
Denscombe menar att fallstudier är en strategi som lämpar sig om forskaren vill få en 
djupare förståelse av det som undersöks. I detta uppsatsarbete utgår jag från en studie med 
karaktär av en fallstudie. Motivet till detta är att jag söker en djupare förståelse om vägen 
tillbaka efter en långtidssjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. 
Jag vill nå insikt om bland annat olika rehabiliteringsaktörer, eventuell samordning dessa 
aktörer emellan samt rehabiliteringsinsatser och individens motivation vid rehabilitering.  

 

2.3 VAL AV STUDIEOBJEKT 
Om forskaren har insikt om det fenomen som ska undersökas, kan ett subjektivt urval av 
studieobjekt göras enligt Denscombe (2000). Vid denna undersökning valdes således ett 
antal rehabiliteringsaktörer ut som studieobjekt. Urvalet har skett subjektivt, där samtliga 
aktörer arbetar med rehabilitering och har erfarenhet av stressrelaterande åtgärder. 
Genom att använda intervjupersoner som antas ha kunskap om området som ska 
undersökas ökar informationsvärdet enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2002). Vid 
urvalet har jag försökt sammanfatta olika rehabiliteringsaktörers syn på rehabilitering, för 
att få en så heltäckande bild som möjligt avseende rehabilitering av individer med 
stressrelaterade problem. Totalt har tio intervjuer genomförts med sju olika 
rehabiliteringsaktörer, samt tre arbetstagare med egen erfarenhet av rehabiliteringsarbete 
på grund av stressrelaterade problem. De olika rehabiliteringsaktörer som fungerat som 
studieobjekt är Försäkringskassan som visar myndighetens roll i rehabiliteringsprocessen, 
Previa som visar företagshälsovårdens roll vid rehabilitering, Luleå Tekniska Universitet 
som symboliserar arbetsgivarens roll vid rehabiliteringsärenden, och arbetstagarens roll 
genom tre anställda som personligen rehabiliterats på grund av stressrelaterade problem. 
Dessa arbetstagare är anonyma och benämns i studien som arbetstagare A, B, och C. 
Vidare finns primärvården och läkarens roll representerat genom en intervju med Ola 
Schenström på Mjölkuddens vårdcentral. Flora klinik och Spa symboliserar 
komplementärmedicinens roll. Vidare åskådliggörs sjukgymnastens roll dock inte via 
någon namngiven källa, eftersom denna aktör valt att vara anonym. Slutligen återges Life 
Centers roll, ett företag som arbetar med ett rehabiliteringsprogram för utbrända.  

 

2.4 DATAINSAMLINGSMETOD  
Datainsamlingsmetoder är enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2002) det systematiska 
sätt som används för att undersöka verkligheten. I mitt fall har datainsamling skett både 
genom en litteraturstudie, samt personliga intervjuer hos ett antal studieobjekt. 
Denscombe (2000) betonar att forskningsarbeten bör inledas med en litteraturstudie, för 
att söka kunskap om det befintliga forskningsområdet. Jag instämmer med författaren om 
vikten av att fördjupa sig i forskningsområdet, vilket föranledde att uppsatsarbetet 
inleddes med en litteraturstudie. Syftet var att förstärka mina kunskaper inom 
ämnesområdena arbetsliv och hälsa, arbetsrelaterad stress och utbrändhet samt 
rehabilitering av individer med stressrelaterade problem. Utifrån litteraturstudien byggdes 
sedan referensramen upp. Litteraturstudien baserades på litteratur från Luleå tekniska 
universitets bibliotek, Luleå folkbibliotek samt fjärrlån från andra bibliotek. Vidare 
kompletterades litteraturen med användbara artiklar och rapporter inom ämnesområdet.  
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Jag använde en sökstrategi för att finna användbar litteratur, rapporter och artiklar. Med 
hjälp av bibliotekets databaser LIBRIS, Ebesco, EconLit och Emerald samt utvalda 
ämnesord inom forskningsområdet påbörjades sökningen. De sökord som jag använt är 
bland annat: Arbetsliv och hälsa, stress, arbetsrelaterad stress, utbrändhet, rehabilitering, 
arbetsrelaterad rehabilitering och motivation. Vidare användes sökordens engelska 
motsvarigheter: Health and work, stress, work-related stress, burnout, rehabilitation, 
work-related rehabilitation and motivation. 
 
Utgångspunkten för uppsatsens datainsamling är personliga intervjuer med olika aktörer 
som arbetar med rehabilitering, för att få fram rehabiliteringsaktörernas syn på 
hanteringen av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Enligt Hellevik (1996) kan 
intervjuer vara såväl strukturerade som ostrukturerade. I en strukturerad intervju finns det 
enligt författaren ett antal givna svarsalternativ, medan en ostrukturerad intervju består av 
öppna frågor där intervjupersonen formulerar svaret på frågan. Jag valde att använda mig 
av en halvstrukturerad intervju med vissa teman och utgick ifrån en intervjuguide med 
övervägande öppna frågor, se Bilaga A-C. Motiveringen till detta val var att jag ville få 
fram de olika aktörernas syn samt användbara citat till den empiriska sammanställningen.  

 

2.5 REFLEKTIONER ÖVER STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 
När en studie utförs är det angeläget att försöka undvika validitets- och reliabilitets- 
problem eftersom det enligt Eriksson och Widersheim-Paul (1997) kan påverka 
undersökningens kvalitet. Enligt Hellevik (1996) avser validitet det insamlade materialets 
relevans till uppsatsens problemställning. Saunders, Lewis och Thornhill (2002) anser att 
validitet är ett sätt att avgöra mätinstrumentets förmåga att mäta det som forskaren avser 
att mäta. För att uppnå syftet med uppsatsen och söka svar på frågeställningar har jag 
intervjuat olika rehabiliteringsaktörer. Intervjuguiden granskades av min handledare för 
att kontrollera om denna var utformad så att den mäter det den är avsedd att mäta. 
Vidare prövades frågeformuläret på ett par testpersoner för att upptäcka eventuella 
oklarheter. Avsikten med detta förfarande var att jag ville kontrollera mätinstrumentets 
användbarhet och minimera risken för att frågorna skulle missförstås. Några mindre 
justeringar gjordes i samband med testintervjuerna. Vidare kan personliga intervjuer ses 
som ett sätt att öka studiens validitet, eftersom eventuella oklarheter avseende frågor och 
begrepp kan åtgärdas genom omformulering och förtydligande. På detta sätt minimeras 
missuppfattningar och sannolikheten att intervjun mäter det den avser att mäta ökar.  
 
I övrigt lät jag intervjupersonerna ta del av intervjuguiden några dagar innan intervjun 
skulle genomföras, för att dessa skulle veta vilken typ av information jag sökte och kunna 
tänka över sina svar och söka fram material vid behov. Enligt Saunders, Lewis och 
Thornhill (2002) finns det dock risk att det uppstår bias, vilket innebär att svaren blir 
mindre spontana, tillrättalagda och kan påverkas ifall intervjupersonen rådfrågar andra. 
Trots denna risk anser jag att fördelarna överväger att de olika rehabiliteringsaktörerna får 
ta del av materialet i förväg, eftersom rehabiliteringsarbete är komplext och styrs av lagar 
och policies och då kan intervjupersonerna behöva ta fram material som kan ligga till 
grund för svaren. Reliabiliteten i en undersökning bestäms enligt Hellevik (1996) av hur 
insamling av materialet utförs och hur bearbetning av det insamlade materialet sker. 
Enligt Eriksson och Wiederheim-Paul (1997) avgör reliabilitet hur bra metoden mäter 
det som är avsett. Ett mätinstrument skall enligt författarna ge stabila och pålitliga utslag. 
Författarna bedömer att ett mätinstrument har hög tillförlitlighet om det är metodisk och 
möjliggör att resultat kan upprepas, av oberoende forskare, som då når likvärdiga resultat.  
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En risk med denna studie är att den endast innehåller en representant inom varje 
rehabiliteringsroll. Det vore önskvärt att undersöka flera företrädare med samma roll, för 
på så sätt försäkra sig om att upprepade studier skulle ge likvärdiga resultat. I detta fall 
skulle studien dock bli för omfattande i förhållande till tiden som finns tillgänglig för 
uppsatsarbetet. Materialet till denna studie har samlats in via personliga intervjuer och i 
uppsatsarbetet har vissa åtgärder vidtagits för att höja reliabiliteten, det vill säga studiens 
tillförlitlighet. Intervjuerna bokades exempelvis in i god tid och beräknad tidsåtgång 
(1timme) avsattes med viss marginal (1 ½ timme). Vid konstruktion av intervjuguiden 
har frågorna utformats så att påverkan på den svarande ska bli så liten som möjligt. 
Eftersom det finns risk för så kallade intervjueffekt, som innebär att intervjuaren och 
respondenten påverkar varandra höll jag en så neutral roll som möjligt vid 
intervjutillfället, för att i möjligaste mån undvika att humör eller ansiktsuttryck skulle 
påverka respondenten. Telefonerna stängdes av under intervjutillfällena för att minimera 
risken för störande moment. Vidare spelades intervjuerna in på band, efter medgivande 
från intervjupersonerna, för att jag skulle kunna kontrollera och korrekt återspegla vad 
som sagts vid intervjuerna. Slutligen fick intervjupersonerna granska sammanställning av 
intervjun för att jag skulle kunna korrigera eventuella felaktigheter.  

 

2.6 ANALYSMETOD 
För att sortera den inkomna informationen använde jag mig av en analysmodell, se figur 
2.1 Analysmodellen underlättar möjligheten att strukturera insamlat material och koppla 
den till relevant teori. Som framgår i analysmodellen utgår jag ifrån teorin, på grund av 
mitt deduktiva angreppssätt och undersöker några utvalda teoretiska områden. Dessa 
områden är stress och utbrändhet, rehabilitering, motivation vid rehabilitering, lyckad 
rehabilitering och hur faktorer som krav och kontroll i arbetet samt arbetsliv och 
privatliv inverkar vid rehabiliteringsarbetet. Vid de empiriska studierna har jag genom ett 
aktörssynsätt försökt att skapa mig en så heltäckande bild som möjligt av fenomenet 
rehabilitering. Jag har undersökt ovanstående områden genom empiriska studier hos sju 
olika rehabiliteringsaktörer, samt tre utbrända arbetstagare som har erfarenhet av 
rehabiliteringsprocessen och vägen tillbaka till arbete. Aktörerna som medverkat i studien 
är Försäkringskassa, Företagshälsovård, arbetsgivare och tre arbetstagare som själv deltagit 
i rehabilitering efter stressrelaterad sjukdom. Vidare har sjukvården i form av en läkare, 
som fördjupat sig i stressrelaterade sjukdomar såsom utbrändhet medverkat. En intervju- 
person inom komplementärmedicin, en sjukgymnast och slutligen en privat 
rehabiliteringsaktör, som arbetar i multidisciplinära team med ett speciellt rehabiliterings- 
program för stressrelaterad sjukdom och utbrändhet har varit delaktig. 
 
Utifrån intervjuer med dessa aktörer har jag strävat efter att uppnå mitt syfte med 
uppsatsen, som är att öka förståelsen för rehabiliteringsarbete i organisationer genom att 
söka svar på nedanstående fyra frågeställningar: 
 

 Vilka är de olika aktörerna vid rehabilitering och vad är deras roll i 
rehabiliteringsprocessen? 

 

 Hur samordnas rehabiliteringen mellan olika aktörer? 
 

 Vad motiverar arbetstagarna till rehabiliteringsarbetet? 
 

 Vilka olika parametrar kan identifieras för en lyckad återanpassning?  
 
Slutligen avser jag utforma en modell och en handlingsplan för hur sjukskrivna åter kan 
introduceras på arbetet efter en sjukskrivningsperiod. Modellen/handlingsplanen ska 
kunna fungera som ett verktyg för ledare på arbetsplatser eller avdelningar som drabbas av 
utbränd personal som skall rehabiliteras. 
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STUDIENS UTGÅR IFRÅN TEORETISKA OMRÅDEN: 
 

Stress och utbrändhet 
Rehabilitering 

Motivation vid rehabilitering 
Lyckad rehabilitering 

Krav & kontroll samt arbetsliv & privatliv  
 

 

EMPIRISKA STUDIER UTFÖRES MED OLIKA 
REHABILITERINGSAKTÖRER: 

 
 

Försäkringskassa  Företagshälsovård 
Arbetsgivare  Arbetstagare  
Sjukvården – läkare  Komplementärmedicin 
Sjukgymnast  Privat rehabiliteringsaktör 

 

 

STUDIENS MÅL ÄR ATT UPPNÅ UPPSATSENS SYFTE  
& SÖKA SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR OM: 

 

 

Rehabiliteringsaktörernas roll 
 Samordning mellan rehabiliteringsaktörer 
Motivations faktorer i rehabiliteringsarbetet 

 Viktiga parametrar för en lyckad rehabilitering 
 
 

 

MED HJÄLP AV RESULTATET UTVECKLAS EN 
REHABILITERINGSMODELL & EN HANDLINGSPLAN  

 
 

Ett verktyg för ledare och rehabiliteringsansvariga 
 vid rehabiliteringsarbete 

 
Figur 2.1 Analysmodell Källa: Källhammer (2005) 
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3 TEORI - ARBETSLIV OCH HÄLSA 
I detta kapitel introduceras min teoretiska referensram för att ge läsaren förståelse för ämnesområdet, 
arbetsliv och hälsa. Fokus ligger på rehabilitering av individer som drabbats av arbetsrelaterad stress 
och utbrändhet. I kapitlet presenteras betydelsefull forskning kring det aktuella forskningsområdet. 

 

3.1 HÄLSA RESPEKTIVE OHÄLSA I ARBETSLIVET 
Arbetslivet är en viktig faktor som kan påverka hälsan i såväl positiv som negativ riktning.  
Arbetet är för många människor en av de betydelsefullaste delarna av livet. Assadi och 
Skansén (2000) anser att arbetslivet fyller en viktig funktion, eftersom människor 
spenderar en stor del av sin tid på arbetet. Arbetet ger ekonomisk försörjning och kan ge 
social status och samhörighet, samt leda till personlig utveckling. Arbete och hälsa är 
enligt Arbetslivsinstitutet (2004) starkt kopplade till varandra. I ett hållbart arbetsliv har 
människor möjligheter att utveckla sin kompetens och medarbetare erbjuds vila och 
kompensation efter stressiga perioder. Dessutom finns det utrymme för ett privatliv efter 
arbetsdagens slut. Vidare är ledarskap, medbestämmande och företagshälsovård grund- 
läggande faktorer för att skapa en hälsosam arbetsplats, där personalen trivs och mår bra. 
Hälsa innebär enligt Hultgren (2002) avsaknad av sjukdom och hälsa och sjukdom är 
motpoler till varandra. Hälsa används ofta synonymt med friska individer, se frisk/ej sjuk 
i figur 3.1 nedan. Ohälsa däremot används ofta likvärdigt med sjukdomsbegreppet. I 
hälsokorset finns även motpolerna må bra respektive må dåligt, som symboliserar 
individens självupplevda hälsa. Vidare anser Hultgren att de engelska begreppen disease, 
illness och sickness förklarar skillnaderna mellan sjukdom och ohälsa på ett bra sätt. 
Begreppet disease förklarar författaren som diagnostiserad sjukdom, det vill säga sjuk i 
modellen nedan. Illness står för de symtom som en person själv upplever, vilket 
motsvarar må dåligt i figuren. Slutligen finns det även en social dimension av sjukdom 
som benämns sickness. 

  

MÅ 
DÅLIGT

SJUK FRISK/   
EJ SJUK

MÅ 
BRA

Figur 3.1 Hälsokors. Källa: Hultgren (2002) 
 
Gelin och Holm (2002) menar att ohälsa är det som människor upplever som påfrestande 
och störande i relation till sin hälsa och sitt kroppsliga välbefinnande. Enligt Jeding med 
flera (1999) kan ohälsa mätas på tre olika sätt nämligen genom självrapporterad ohälsa, 
diagnostiserad ohälsa eller sjukskrivning. Riksförsäkringsverket (2004) menar i likhet med 
Jeding med flera att ohälsa, exempelvis upplevd stress med symtom såsom 
sömnsvårigheter, huvudvärk och eller utmattning kan mätas genom självrapporterade 
förhållanden. Vidare kan stress härledas genom diagnoser utfärdade av läkare och genom 
statistik avseende stressrelaterad kort- respektive långtidssjukskrivning. (RFV2004: 8) 
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3.2 STRESS  
Förändringar av teknologi och marknader har enligt Arbetslivsinstitutet (2004) bland 
annat fört med sig att gränsen mellan arbete och fritid har luckrats upp. Människor i 
dagens samhälle är mer eller mindre alltid uppkopplade och tillgängliga och dessutom tar 
allt fler med sig arbete hem. Priset för detta är många gånger ohälsosam stress, som leder 
till olika sjukdomar. Stress i arbetslivet bidrar således starkt till ohälsa och sjukfrånvaro 
och antalet stressrelaterade sjukskrivningar har enligt Arbetslivsinstitutet ökat kraftigt 
under slutet av 1990-talet. Den snabbaste ökningen har skett avseende de psykiskt 
betingade skadorna, framför allt arbetssjukdomar orsakade av organisatoriska eller sociala 
faktorer. Av dessa arbetssjukdomar var cirka 40 procent relaterade till stress och hög 
arbetsbelastning, 1996. Tre år senare det vill säga 1999, hade denna andel ökat till cirka 
60 procent.  
 
Stress är enligt Frankenhauser och Ödman (1992, s.25): ”När det uppstår störningar i 
samspelet mellan människan och miljön. Det handlar om en process, där individens förmåga ställs 
mot omgivningens krav.” En annan definition av stress är Lazarus och Folkmans (1984, 
s.19) som lyder: ”Stress är ett förhållande mellan en individ och dennes omgivning som uppfattas 
av individen som tangerande eller överskridande hans eller hennes resurser och som utgör ett hot mot 
dennes välbefinnande.” (fritt översatt) 
 
Stress har enligt Arbetslivsinstitutet (2004) fått en framträdande plats i debatten om 
arbetslivet. I grunden handlar det om att individer bör ha balans mellan kropp och själ, 
mellan arbete och privatliv samt mellan ansvar och befogenheter. Människor är enligt 
Ohlsson på Arbetslivsinstitutet (2002) skapad att klara stress om det finns tid för 
återhämtning, men om balansen mellan stress och återhämtning rubbas riskerar 
människor att bli sjuka. Ohlsson menar att stress är en maktfråga, som handlar om att ha 
makt att styra över sin arbetssituation. Makten kan enligt henne bestå i att balansera 
ansvar, befogenhet och återhämtning i såväl arbetsliv som privatliv. De besvär som 
dominerar vid stress beror ofta på arbetsförhållanden som hög arbetsbelastning och 
överansträngning, vilket leder till utmattning/utbrändhet och depression. Det blir således 
allt viktigare för såväl individen som företaget att utveckla arbetsmiljön för att motverka 
belastningsskador och negativ stress. (www.arbetslivsinstitutet.se) 

3.2.1 Arbetsrelaterad stress 
Arbetsrelaterad stress är enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån (2000) stress som upplevs av 
den anställde när arbetsmiljöns krav överstiger dennes förmåga att hantera eller 
kontrollera dessa krav. Stress relaterad till arbetet är enligt Assadi och Skansén (2000) det 
vanligaste psykosociala problemet i Sverige. Vidare menar Europeiska arbetsmiljöbyrån 
att ryggproblem är det mest frekventa hälsoproblemet och därefter kommer arbets- 
relaterad stress som berör omkring 28 procent av arbetstagarna. Arbetsrelaterad stress kan 
orsakas av psykologiska risker i arbetets utformning, organisation och ledning. Andra 
faktorer som kan skapa stress relaterad till arbetet är höga prestationskrav och bristande 
kontroll över arbetet. Enligt Arbetslivsinstitutet (2004) finns det inte något enhetligt 
begrepp för ohälsa orsakad av stress i Sverige. Uttryck som ”gå in i väggen”, långvarig 
stress, arbetsrelaterad stress, utbrändhet, utbränning, utmattningssyndrom eller 
utmattningsdepression är några begrepp som används vid sjukskrivning på grund av stress.  

3.2.2 Utbrändhet 
Krauklis och Schenströms (2002, s.77) definition av utbrändhet lyder: ”Utbrändhet är ett 
psykiskt smärtsamt tillstånd som utvecklats över lång tid (oftast flera år), som en följd av kronisk 
stress.”  
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Maslach (1985, s.12) förklaring av utbrändhet lyder: 
 

”Utbränning är ett syndrom med emotionell utmattning, depersonalisation och nedsatt 
personlig prestation som kan förekomma hos individer som arbetar med människor på 
något sätt. Det är en reaktion på den kroniska emotionella påfrestningen i att ha 
mycket att göra med andra människor, särskilt om de har bekymmer och problem. 
Man kan säga att det är ett slags arbetsstress.”  

 
Enligt Arbetslivsinstitutet (2004) ger utbrändhet eller utmattningssyndrom både fysiska 
och psykiska besvär. Ofta kommer de kroppsliga besvären först och består exempelvis av 
värk, i nacke, axlar och rygg men även magproblem och smärta från bröstkorg eller 
hjärta är vanliga tecken på stress. Vidare får utbrända vanligtvis en lägre tröskel för fysisk 
aktivitet och känner sig snabbt trött. Arbetslivsinstitutet menar att normala besvär av 
psykisk natur är sömnproblem, koncentrationssvårigheter och minnesluckor. Dessutom 
känner sig många känslomässigt utmattade och blir stresskänsliga. Vidare är attacker av 
ångest och depression inte ovanligt.  Enligt Maslach (1985) består utbrändhet av tre faser:  
 

 Emotionell utmattning uppkommer när individer är känslomässigt utarbetade.  
 

 Distansering uppstår när personen håller sig på avstånd från omvärlden.  
 

 Minskad känsla av personligt åstadkommande inträder när människor inte erfar sig 
arbeta med något viktigt och således inte är nöjd med sin sysselsättning.  

 
Krauklis och Schenström (2002) anser att utbrändhet bottnar i en mental, emotionell och 
även till viss del fysisk arbetsrelaterad utmattning. Allmänna symtom för utbrändhet är 
förlust av arbetsförmåga i kombination med distansering från alla människor utöver de 
allra närmaste, på grund av känslomässig utmattning. Författarna menar att många 
utbrända även lider av depression. Vidare finns det enligt Krauklis och Schenström bevis 
för att individers oförmåga att säga nej påskyndar ett utbränningsförlopp. Människor som 
drabbats av utbrändhet är enligt Krauklis och Schenström i allmänhet stresskänsliga och 
när det gäller vägen tillbaka från utbrändhet behöver de hjälp med rehabilitering. 

 

3.3 REHABILITERING 
Den som är sjukskriven behöver enligt Försäkringskassan (2003) stöd för att återvända till 
arbetslivet. Ett sätt att motverka långtidssjukskrivningar och få tillbaka människor i arbete 
är tidig rehabilitering. Målsättningen med olika rehabiliteringsaktiviteter är enligt 
Riksförsäkringsverket att öka individers arbetskapacitet och förkorta sjukskrivnings- 
perioder samt minska risken för förtidspension (RFV2004:8). Rehabilitering är ett 
samlingsbegrepp för medicinska, sociala och arbetsinriktade åtgärder som ska hjälpa sjuka 
människor att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättning till ett normalt liv. 
En vanlig definition av begreppet rehabilitering är enligt Almqvist (1991, s.13): ”Vård 
eller stöd till en sjuk att bli arbetsför och kunna klara sig själv.” 
 
En gemensam definition för Försäkringskassan, hälso- och sjukvård, Socialtjänsten, 
arbetsmarknadsmyndigheter och arbetsgivare lyder enligt Almqvist (1991, s.14):  
 

 ”Med rehabilitering avses en sammanhängande process som syftar till att återge den 
som drabbats av sjukdom eller av annan nedsättning av den fysiska eller psykiska 
prestationsförmågan bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättning att leva ett 
självständigt liv. En rehabiliteringsåtgärd kan avse förändringar av individens 
arbetsförhållanden eller vara av medicinsk, psykologisk eller social art. 
Rehabiliteringsåtgärderna ska planeras efter samråd med den enskilde och utgå från 
hans individuella förutsättningar och behov.” 
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3.3.1 Varför rehabilitera? 
Enligt Almqvist (1991) finns det i huvudsak tre skäl för att satsa på arbetsmiljö och 
rehabilitering, humanitära, företagsekonomiska och samhällsekonomiska. Dessa aspekter 
har enligt författaren ett samband, som pilarna i figur 3.2 symboliserar. Ohälsa påverkar 
individen och det finns således humanitära skäl att rehabilitera. Det är dock inte bara 
individen som påverkas av ohälsa, även arbetsplatsen där individen är anställd berörs av den 
sjukskrivnes frånvaro såväl arbetsmässigt som kostnadsmässigt. Detta innebär att det finns 
ett samband mellan humanitära och företagsekonomiska skäl när det gäller rehabilitering. 
En ökad ohälsa kostar samhället mycket pengar vilket gör att det finns samhällsekonomiska 
skäl att rehabilitera, men även berörda företag drabbas kostnadsmässigt eftersom dessa 
medfinansierar kostnader i samband med sjukfrånvaro. Det finns således även ett samband 
mellan samhällsekonomiska och företagsekonomiska skäl att rehabilitera, som symboliseras 
i figur 3.2, nedan.  

HUMANITÄRA 

FÖRETAGSEKONOMISKA 

 
 

SAMHÄLLSEKONOMISKA 

Figur 3.2 Skäl att rehabilitera Källa: Almqvist (1991, s.21) 
 
När det gäller humanitära aspekter så betalar individen, företagen och samhället ett högt 
humanitärt pris, när stress slår ut i övrigt friska människor. Arbetslivsinstitutet (2004) 
menar att organisationer bör kompensera tillfälliga perioder av högt tempo med vila. 
Efter arbetsdagens slut bör det finnas möjlighet till ett privatliv för att i möjligaste mån 
undvika arbetsrelaterad ohälsa. Om arbetsgivare ser arbetstagare som en resurs, vilka bör 
vårdas av både humana och ekonomiska skäl uppnås positivare resultat både avseende 
rehabiliteringsprocessen och företagsekonomiskt menar Edlund (2001). 
 
När det gäller den företagsekonomiska aspekten av rehabiliteringsåtgärder anser Vingård och 
Josephson (2004) att företag många gånger bedömer rehabiliteringskostandena ur ett kort 
budgetperspektiv. Kortsiktigt värderar företag således att det är mindre kostsamt att 
nyanställa en frisk person än att anpassa arbetet för en person som inte har full 
arbetsförmåga. Detta beror bland annat på att rehabilitering av stressrelaterade problem 
och utbrändhet vanligtvis tar lång tid. Olsson (2003) däremot menar att det är 
företagsekonomiskt förmånligt att satsa på tidig rehabilitering. Malmquist (2004) bekräftar 
att rehabilitering är lönsamt och bör ses som en investering för företagen och inte som en 
kostnad. Många företag framhåller idag att personalen är deras främsta resurs och företag 
bör således värna om sitt humankapital. Malmquist tycker att det ingår i ledarskapsrollen 
att försöka förutse behovet av rehabilitering, samt planera och budgetera för denna. 
Vidare menar Malmquist att rehabilitering bör sättas in i ett så tidigt skede som möjligt, 
eftersom utsikterna att individen kommer tillbaka till arbetslivet är störst vid tidiga 
rehabiliteringsåtgärder. Dessutom är organisationens kostnader, företagsekonomiskt sett 
högst i början av sjukskrivningen, vilket talar för en tidig rehabilitering. 
 
Almqvist (1991) menar att samhällsekonomiskt ökade statens kostnader för ohälsa kraftig 
under den senare delen av 1980-talet. Kostnadsökningen beror enligt författaren nästan 
uteslutande på passiv ersättning till individer, som av olika skäl inte kan arbeta. Vidare 
påstår Almqvist att kostnaden för människor utanför arbetslivet är drygt tre gånger högre 
än kostnaden för att hålla kvar människor i arbete.  
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Almqvist (1991) anser således att aktiv rehabilitering är lönsamt ur ett samhälls- 
ekonomiskt perspektiv. Aktiv rehabilitering kan exempelvis bestå i arbetsmiljö- 
förbättringar på arbetsplatserna och olika förebyggande åtgärder för att minska 
kostnaderna för den passiva frånvaron. Vidare är aktiva insatser bättre än passivitet i 
rehabiliteringssammanhang, eftersom möjligheterna att återvända till arbetslivet minskar 
dramatisk om rehabiliteringsåtgärder inte sätts in inom tre månader. Endast åtta procent 
av de långtidssjukskrivna får rehabilitering, trots det är samhällsekonomiskt lönsamt att 
rehabilitera. Enligt en studie om rehabilitering ger en satsad krona nio kronor åter. Trots 
detta har långtidssjukskrivningarna många gånger blivit en väg ut ur arbetslivet istället för 
en väg tillbaka till arbetslivet SOU (2 000:78).  
 
En orsak till att så få erbjuds rehabilitering kan enligt Hedborg (2004), generaldirektör på 
Riksförsäkringsverket vara tidsbrist. Försäkringskassornas har fullt upp med att 
administrera utbetalningar av sjukpenning, vilket resulterar i att personalen inte hinner 
med öriga uppgifter. Hedborg påstår att den genomsnittliga arbetstiden som Försäkrings- 
kassorna lägger ned på varje sjukskriven endast är 40 minuter per månad. Detta 
resulterade i att närmare 200 miljoner kronor i rehabiliteringsersättning inte betalades ut 
under 2003.  

 

3.4 REHABILITERINGSÅTGÄRDER   
När någon blir sjukskriven för arbetsrelaterad utmattning eller utbrändhet kan 
rehabilitering enligt Kjellman och Hammarbäck (2002) delas in i fyra faser. 
 
Första fasen av rehabiliteringen handlar inledningsvis om återhämtning och vila samt 
eventuell medicinering. Åtgärder såsom stödsamtal kan hjälpa berörda att få insikt och 
stöd med de psykologiska effekter sjukskrivningen kan ha fört med sig. Sjukgymnastik 
kan vara effektivt vid fysiska symtom såsom värk i kroppen. Andra åtgärder som kan ha 
positiv effekt är avspänning och lätt fysisk aktivitet, exempelvis promenader.  
 
Andra fasen av rehabiliteringen består av olika rehabiliteringskurser som inleds när den 
sjukskrivne är i bättre fysisk och psykisk kondition. Försäkringskassan och företags- 
hälsovården kan hjälpa arbetstagaren att välja någon lämplig kurs som innehåller 
stresshantering och hälsofrågor, gärna i kombination med personlig utveckling och 
karriärrådgivning.  
 
Den tredje fasen av rehabiliteringen innebär påfyllnad och det är betydligt aktivare fas. 
Påfyllnadsfasen innebär yrkesinriktade åtgärder och kompetensutveckling kan bli aktuellt, 
liksom arbetsträning och utbildningsinsatser. 
 
Den fjärde fasen av rehabiliteringen är återgång till arbete, exempelvis genom arbetsträning 
med eller utan arbetsplatsanpassning.  
 
När det gäller rehabilitering kan olika rehabiliteringsåtgärder vidtas. Institutet för 
Psykosocial Medicin har inrätta en stressmottagning, vars syfte är att utveckla och 
utvärdera metoder som kan användas för behandling av stressrelaterade åkommor. Vid 
stressmottagningen bedrivs rehabilitering av personer, som är sjukskrivna på grund av 
stressrelaterade besvär till exempel utmattningstillstånd, ångest och eller depression, 
kronisk trötthet och psykosomatiska symtom. Långvarig stressexponering och stress- 
relaterade sjukdomar kräver behandling för att få kropp och själ i balans igen. 
(www.stressmotagningen.se) 
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I första fasen av rehabiliteringsarbetet finns det olika rehabiliteringsinsatser att tillgå varav 
ett axplock av dessa presenteras kort nedan. 
 
Sjukgymnastik innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som 
begränsar människans rörelseförmåga. I verksamheten ingår åtgärder i förebyggande eller 
habiliterande och rehabiliterande syfte. Med hjälp av en noggrann undersökning försöker 
sjukgymnasten finna orsaken till patientens besvär och ställa en funktionsdiagnos. Utifrån 
denna diagnos tar sjukgymnasten ställning till vilken behandling som kan vara lämplig. 
De vanligaste behandlingsmetoderna inom sjukgymnastik är töjning av strama muskler, 
mobiliserande behandling för stela leder, ergonomiska råd, akupunktur, massage, 
basalkroppskännedom och avslappning. (www.sjukgym.neuro.uu.se) 
 
Akupunktur är en bedövningsmetod, som ingår i den traditionella kinesiska medicinen. 
Genom att sticka en tunn steril nål i bestämda akupunkturpunkter sker en stimulering 
med många positiva effekter. Akupunktur har många fördelar vid behandling av både 
akuta och kroniska åkommor. Behandlingsformen används främst vid smärtlindring, 
bedövning och avslappning, men har även visat sig effektiv vid bland annat stress, trötthet 
oro, sömnlöshet och depression samt vid huvudvärk och migrän. Metoden är säker och 
effektiv och ger inga biverkningar. Akupunktur blev godkänd som behandlingsform 
inom svensk sjukvård1983. (Woodham och Peters, 1998) 
 
Massage har använts i tusentals år som behandlingsmetod för att öka välbefinnandet. Såväl 
stress som trötthet ökar spänningen i muskler, vilket kan leda till värk och utmattning. 
Massage ger en ökad genomblödning i musklerna, vilket hjälper uttröttade muskler att 
göra sig av med mjölksyra och slaggprodukter och därigenom nå avslappning. Massage 
används vid stressrelaterade besvär som exempelvis huvudvärk, sömnsvårigheter, oro, 
depression samt vid muskelspänning och ledproblem. (Woodham och Peters, 1998) 
 
Basal kroppskännedom är både en förebyggande och behandlande åtgärd som integrerar 
medicinsk kunskap med såväl västerländsk som österländsk rörelsetradition. Basal 
kroppskännedom syftar till ett ändamålsenligt och avspänt rörelsemönster med balanserad 
hållning, fri andning samt mental närvaro. Rehabiliteringsmetoden ger utrymme för 
reflektion över vanor och ger övning i att vara mentalt närvarande, vilket visat sig 
effektivt vid stressrelaterade sjukdomar. (Roxendal, 1993) 
 
Avspänning är en behandlingsform som kan minska stressnivån och hjälpa människor att 
och hantera stress på ett positivt sätt. Individer kan klara av stress under förutsättning att 
kroppen får återhämtning och vila. Optimal vila ger kraftsamling för såväl muskler som 
hjärna. I dagens samhälle är vila och avslappning är en bristvara och därför är aktiviteter 
som avspänning betydelsefulla. (Woodham och Peters, 1998) 
 
Mental träning är en metod som syftar till att uppnå vissa mål genom mental påverkan. 
Det är en träningsform som fokuserar på kommande skeenden och är lämplig för 
individer som vill ändra sin framtid. Vidare är den mentala träningen ett verktyg som går 
ut på att sätta upp nya målbilder, samt träna på att slappna av. Mental träning bottnar i 
samtal om bland annat självbild, målbild och det mentala rummet. (Porsman, 2003) 
  

Qigong utvecklades som en metod för att bevara hälsan och bekämpa sjukdomar, genom 
att stärka den inre balansen i kroppen. Qigong betyder energiövning och ingår i den 
traditionella kinesiska läkekonsten. Vidare är qigong är ett verktyg för att förbättra 
cirkulationen, nå avspänning i kropp och själ, reducera stress och förebygga sjukdomar. 
Rörelserna i qigong utförs långsamt och mjukt i samstämmighet med andningen. Qigong 
har visat sig ge positiva effekter på kropp, själ, andning, hjärta och nervsystem, vilket 
bland annat främjar matsmältning och sömn. (Woodham och Peters, 1998) 
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Yoga är en mjuk träningsform som består av kropps- och andningsövningar för mental 
och fysisk träning. Enligt det yogiiska synsättet handlar hälsa i grunden om ett fritt flöde 
av energi i kroppen. Grundorsaken till sjukdom är en själslig, mental eller emotionell 
obalans. Yoga går ut på att behandla energimässiga obalanser. Med hjälp av olika 
övningar, andningstekniker och meditation löses blockeringar upp för att få fritt flöde av 
energi genom systemet igen. Yoga används bland annat mot stress, trötthet, depression 
huvudvärk, migrän, ryggvärk och ledbandsreumatism samt för att förbättra rörlighet. 
(Woodham och Peters, 1998) 
 
Samtalsterapi/stödsamtal är en stödåtgärd för exempelvis känslomässigt påverkade, 
deprimerade, utbrända och ångestfyllda personer, som syftar till att skapa personlig 
harmoni. Samtalsterapi/stödsamtal används för att individer ska komma till insikt vid 
personlig utveckling. Samtalen leds av en samtalsterapeut och avser att ge individer 
lärdom om sig själv och sina behov. Genom terapiformen undersöks individers 
inställning och beteende, för att bryta skadliga levnadssätt. Behandlingen bottnar i att 
individer ägnar tid åt att reflektera över sig själv och sitt beteende, för att komma till 
insikt och förhoppningsvis finna balans när det gäller, kropp och själ. (Woodham och 
Peters, 1998) 

 
Förutom olika rehabiliteringsinsatser enligt ovan som kan användas redan i ett tidigt 
skede av rehabilitering av stressrelaterade åkommor bör återanpassningen enligt 
Försäkringskassan (2003) även omfatta arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessa åtgärder 
inleds dock i ett senare skede när den sjukskrivne är i bättre fysisk och psykisk kondition.  

 

3.5 ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING 
Arbetslivsinriktad rehabilitering innebär enligt Försäkringskassan (2003) de insatser som 
krävs för att sjukskrivna ska få tillbaka sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig 
genom förvärvsarbete. Carplan och Sparre (2003) menar att syftet med denna 
rehabilitering är att personer skall uppnå bästa tänkbara förutsättningar att komma tillbaka 
till arbetslivet. Enligt Ekberg (2000) infördes regler för en bättre arbetsmiljö i 
arbetsmiljölagen, 1991. Enligt dessa regler vidgades arbetsgivarens ansvar till att omfatta 
ett aktivt rehabiliteringsansvar på arbetsplatsen och arbetsförhållandena ska anpassas till 
den enskilde individen. Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering infördes 1992 i lagen 
om allmän försäkring och innebär rehabiliteringsåtgärder, som avser att underlätta 
återgång till arbete för personer som är långtidssjukskrivna. Författaren menar att syftet 
med arbetslivsinriktad rehabilitering är att den sjukskrivne i möjligaste mån ska erbjudas 
fortsatt arbete hos arbetsgivaren. Det övergripande målet är att så många som möjligt ska 
kunna försörja sig genom eget förvärvsarbete. Vidare infördes även en arbetsgivarperiod, 
som innebär att arbetsgivaren betalar sjuklönen de första två veckorna av ett sjukdomsfall 
i ett försök att öka arbetsgivarens ansvar för de anställda.  
 
Enligt Sjöberg (2002) är det viktigt att ha ett arbete, eftersom det är meningsskapande 
och utvecklande. De flesta som har arbete upplever att det är en av de viktigaste delarna i 
livet. Författaren menar att ett arbete gör att individer känner att de är delaktig i 
vuxenlivet och arbetet ger ekonomiska förutsättningar för självförsörjande. Almqvist 
(1991) håller med om att rehabiliteringsinsatser är viktiga och menar att ett bra arbete ger 
livet mål och mening. Vidare ger arbete dagen struktur och individer en identitet och 
självkänsla samt social tillhörighet genom arbetskamrater och pengar till materiella behov.  
Arbetslivsinriktad rehabilitering syftar enligt Almqvist (1991) till att individen ska få 
tillbaka sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete. 
Rehabilitering kan innebära insatser från flera olika rehabiliteringsaktörer. 
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3.5.1 Samordning vid arbetslivsinriktad rehabilitering 
Arbetslivsinriktad rehabilitering bygger enligt Ekberg (2000) på ett samspel mellan 
individen och dennes förutsättningar, samt mellan arbetsplatsen, organisationsfaktorer och 
lagstiftning. Ibland är det enligt Riksförsäkringsverket nödvändigt med rehabiliterande 
åtgärder från flera aktörer och då är samspelet mellan sjukvård, arbetsgivare, 
företagshälsovård och Försäkringskassan av stor betydelse (RFV 2 004:8). Vem som 
ansvarar för rehabilitering varierar och det krävs i allmänhet flera parallella rehabiliterings- 
åtgärder för att främja individers återgång i arbete. För att nå framgång i 
rehabiliteringsverksamhet menar Olsson (2003) att det krävs ett samspel mellan olika 
rehabiliteringsaktörer, exempelvis sjukgymnaster som har hand om fysisk rehabilitering 
och samtalsterapeuter som har hand om psykisk rehabilitering. Vidare anser Olsson att 
rehabiliteringsaktörerna ofta har en passiv roll i rehabiliteringsarbetet och agerar först när 
sjukskrivningarna pågått under lång tid. Almqvist (1991) anser att dålig samordning 
mellan aktörerna och deras rehabiliteringsinsatser vanligtvis innebär att individer är 
inaktiva under långa perioder. Detta försämrar förutsättningarna avsevärt, eftersom 
förutsättningarna för återgång till arbete sjunker drastiskt efter tre månaders passiv 
sjukskrivning. Det är således angeläget att rehabiliteringsaktörer planerar och samordnar 
rehabiliteringen för att förhindra passivitet och väntetider i rehabiliteringsarbetet.  

3.5.2 Försäkringskassans roll  
Försäkringskassan (2003) ansvarar för att samordna de åtgärder som krävs för arbetslivs- 
inriktad rehabilitering av arbetstagare. Enligt Stansfors (1996) ska Försäkringskassan i 
samråd med den sjukskrivna påbörja en rehabilitering. Vidare ingår det i Försäkrings- 
kassans roll att stödja och hjälpa arbetstagaren till rehabilitering. Ifall rehabiliteringen inte 
leder till återgång i arbete kan den långtidssjukskrivne ansöka om varaktig eller en 
tidsbegränsad sjukersättning. Enligt Försäkringskassan (2003) har arbetstagare rätt till en 
kontaktperson på Försäkringskassan efter en sjukskrivning på 60 dagar.  
 
Enligt Iseskog (1994) är Försäkringskassans roll i rehabiliteringen betydelsefull, eftersom 
myndigheten har ett samordningsansvar. Försäkringskassan tar initiativ till rehabilitering 
om inte arbetsgivaren inkommit med en rehabiliteringsutredning senast åtta veckor efter 
arbetstagaren blivit sjuk. Försäkringskassan ska främst samordna och ha tillsyn över 
åtgärder för en individs rehabilitering. Försäkringskassan kan docki vissa fall genomföra 
rehabiliteringsutredning och i särskilda fall överta rehabiliteringsansvaret, om skäl till 
detta finns. Det kan exempelvis vara skäl som grundar sig på att arbetsgivaren saknar den 
kompetens eller de resurser som behövs för att genomföra rehabilitering exempelvis på 
mindre arbetsplatsen med små resurser. I Försäkringskassans roll ingår även att bedöma 
rätten till rehabiliteringsersättning. Enligt Försäkringskassan (2003) kan arbetstagare ha 
rätt till rehabiliteringsersättning, under förutsättning att rehabiliteringen ingår i en 
rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsersättning ansöks hos Försäkringskassan och kan 
beviljas för individer som deltar i exempelvis arbetsträning eller utbildning under en 
period om högst ett år. Det finns möjlighet att få 100 procent, 75 procent 50 eller 25 
procents rehabiliteringspenning. Hel rehabiliteringspenning motsvarar 80 procent av 
individens sjukpenningsgrundade inkomst och det är en skattepliktig inkomst. 

3.5.3 Företagshälsovårdens roll  
En annan aktör när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering är företagshälsovården. Det 
lagstadgade ansvaret som arbetsgivaren har att bedriva rehabiliteringsverksamhet kommer 
enligt Almqvist (1991) att resultera i en ökad efterfrågan på tjänster från företags- 
hälsovården. Företagshälsovården grundas på överenskommelser mellan parter på 
arbetsmarknaden.  
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Reglerna för verksamheten finns i avtal om arbetsmiljö och företagshälsovård. 
Företagshälsovårdens roll är att vara en rådgivande expertresurs och medverka till att 
arbetsmiljön anpassas till människans förutsättningar. Vidare ingår det även att arbeta med 
förebyggande och rehabiliterande insatser av medicinsk, teknisk och psykosocial karaktär. 
Företagshälsovårdens huvudsakliga inriktning är enligt Almqvist (1991): 
 

 att kartlägga och informera om förhållanden på arbetsplatsen som kan medföra 
fysisk eller psykisk ohälsa bland personalen samt ge råd om olika åtgärder 

 

 att medverka vid arbetsplatsanknuten rehabilitering av arbetstagare efter sjukdom 
eller annan oförmåga till arbete 

 

 att medverka i utbildning av arbetsledare, personaladministratörer med flera i 
deras uppgifter i anpassning och rehabiliteringsverksamhet. 

3.5.4 Arbetsgivarens roll 
Enligt Iseskog (1998) har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för arbetslivsinriktad 
rehabilitering och har skyldighet att få till stånd en rehabiliteringsutredning. Ett första steg 
i rehabiliteringsarbetet är enligt Almqvist (1991) att kartlägga den anställdes behov av 
rehabiliteringsåtgärder. Detta sker om arbetstagaren varit borta från arbetet helt eller 
delvis i mer än fyra veckor i följd, om arbetstagaren har upprepad korttidsfrånvaro eller 
om arbetstagaren begär en rehabiliteringsutredning. Almqvist anser att en rehabiliterings- 
utredning bör beskriva de insatser som behövs för att den anställde ska kunna återgå i 
arbete. Vidare bör orsaken till arbetsoförmågan och behov av åtgärder fastställas, samt 
vem som ansvarar för åtgärderna. Från och med januari 2005 används ekonomiska 
drivkrafter för att sänka sjukfrånvaron. Detta innebär enligt Regeringskansliet (2004) att 
arbetsgivare får ett medfinansieringsansvar på 15 procent av sjukpenningskostnaden för de 
sjukskrivna på företaget tills aktiva rehabiliteringsåtgärder sätts in. När sjukskrivna 
kommer tillbaka till arbetet på hel- eller deltid, får rehabilitering och rehabiliterings- 
ersättning behöver inte arbetsgivaren längre betala den särskilda sjukförsäkringsavgiften. I 
arbetsgivarens roll ingår enligt Försäkringskassan (2003) att vidta arbetslivsinriktade 
åtgärder som kan utföras i anslutning till den egna verksamheten, exempelvis: 
 
Anpassning av arbetsplatsen innebär enligt Almqvist (1991) ändring av den fysiska miljön 
för att minska belastningen. Vidare ingår anskaffning av särskild utrustning, som 
exempelvis en ergonomiskt anpassad kontorsstol, arm- eller handledsstöd, telefon- 
förstärkare för hörselskadade. Syftet med anpassning är att underlätta återgång till arbete. 
 
Ändrade arbetsuppgifter eller omplacering innebär helt eller delvis förändrade arbetsuppgifter 
för att möjliggöra återgång till arbete eller åtgärder som arbetsrotation och arbete i team. 
Detta får dock inte innebära merarbete för övriga medarbetare.  
 
Arbetsprövning medför enligt Almqvist (1991) att undersöka vilka arbetsuppgifter den 
anställde kan klara av trots sina besvär. Det kan handla om att skaffa särskild utrustning till 
arbetsplatsen eller ändra arbetsinnehåll för att om möjligt kunna erbjuda fortsatt 
anställning.  
 
Arbetsträning kan enligt Försäkringskassan (2003) vara en lämplig åtgärd om den 
sjukskrivne är i behov av att prova om denne klarar av sina tidigare arbetsuppgifter. En 
fördel med arbetsträningen är att den kan påbörjas i liten skala för att utökas steg för steg, 
vilket innebär att en arbetstagare kan träna upp arbetsförmågan successivt. 
 
Utbildning kan enligt Almqvist (1991) vara angeläget för att uppnå kunskap om hur den 
psykosociala arbetsmiljön kan förbättras. Utbildning kan vara aktuell för exempelvis 
ledare, handledare, skyddsombud med flera. 
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3.5.5 Arbetstagarens roll 
När det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering är arbetstagaren, enligt Försäkringskassan 
(2003), tvungen att styrka nedsättningen av arbetsförmågan senast från den åttonde 
sjukdagen. Detta sker genom att arbetstagaren lämnar in ett medicinskt underlag utställt 
av en läkare till Försäkringskassan. I läkarutlåtandet ska det framgå huruvida läkaren anser 
att arbetstagarens arbetsförmåga är helt eller delvis nedsatt, vilket påverkar om 
arbetstagaren bör vara helt eller delvis sjukskriven. Vidare ska det framgå av läkarintyget 
sjukskrivningens längd. I lagen om allmän försäkring fastställs vissa förutsättningar för 
rehabiliteringen och arbetstagaren har en självklar roll i rehabiliteringsarbetet. 
Rehabiliteringsutredningen syftar till att granska arbetstagarens behov av rehabilitering. 
Enligt Iseskog (1998) ska rehabiliteringsåtgärderna utgå från den enskilde individens 
förutsättningar och åtgärder bör planeras i samråd med den anställde. Enligt Günzel och 
Zanderin (2003) samt Iseskog är arbetstagarens skyldig att delta i rehabiliterings- 
utredningen, i annat fall kan rehabiliteringsersättningen helt eller delvis dras in. I 
arbetstagarens ansvar ingår det enligt Försäkringskassan (2003): 
 

 att bistå med den information som krävs för att kartlägga rehabiliteringsbehovet 
 

 att vara delaktig i utredning och planering av lämpliga rehabiliteringsåtgärder 
 

 att delta i rehabiliteringen efter bästa förmåga 
 

 att meddela ändrade förhållande som påverkar rehabiliteringsersättningen. 

3.5.6 Övriga aktörers roll 
Arbetslivsinriktad rehabilitering bedrivs enligt Carplan och Sparre (2003) av olika 
yrkesgrupper såsom exempelvis läkare sjukgymnast, kurator och psykolog. När det gäller 
medicinsk rehabilitering, som omfattar sjukvårdsinsatser och medicinering ansvarar 
Landstinget. Sjukvårdens roll innebär enligt Riksförsäkringsverket att tillhandahålla 
medicinsk rehabilitering och de flesta sjukhus har en speciell rehabiliteringsenhet. Målet 
med rehabiliteringen är att den enskilde ska uppnå bästa tänkbara funktionsförmåga och 
fysisk och psykiskt välbefinnande (RFV 2 002:4). I sjukgymnastens roll ingår det enligt 
Carplan och Sparre en fysisk rehabilitering, som grundas på en bedömning av patientens 
förmåga och utifrån denna välja ut lämpliga rörelser och behandling. Kuratorer, 
samtalsterapeuter och psykologer arbetar enligt författarna med psykisk rehabilitering, där 
åtgärder som exempelvis stödsamtal ingår. För arbetslösa sjukskrivna ligger 
rehabiliteringsansvaret hos arbetsmarknadsmyndigheten och målet är att den sjukskrivne 
ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Vidare söker sig många idag till 
alternativ/komplementär medicin när de inte anser sig bli hjälpta av den traditionella 
vården. Hassler (2004) som är överläkare vid Sunderbyns sjukhus är inte helt kritik mot 
alternativa metoder till den traditionella vården utan menar att det finns såväl bra som 
dåliga alternativ. Akupunktur är exempelvis en bevisat effektiv metod för behandling av 
vissa smärttillstånd.  

 

3.6 MOTIVATION TILL REHABILITERING 
Det krävs motivation vid en rehabilitering oavsett vilka aktörer som är inblandade i 
återanpassningen. Motivation är en förutsättning för att rehabilitera människor som varit 
långtidssjukskrivna inför återgången till arbete. Enligt Riksförsäkringsverket kan det vara 
svårt att motivera individer som varit sjukskrivna för stressrelaterade problem att återgå 
till den gamla arbetsplatsen, som bidragit till sjukskrivningen (RFV2002: 3). Enligt 
Angelöw (1999) utgör motivation en betydelsefull drivkraft för människor i sin strävan 
efter att förverkliga mål och motiven kan exempelvis baseras på olika behov.  
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Stums (2001) ”Performance Pyramid” eller motivationspyramid, se figur 3.3, symboliserar 
arbetsmotivation. Pyramiden grundas på Maslow´s behovspyramid (1987), men är 
anpassad för arbetslivet. Stum, rangordnar i likhet med Maslow mänskliga behov i en 
hierarki. Teorin bygger på att alla människor har samtliga behov i hierarkin, men det är 
bara de otillfredsställda behoven som är motiverande. Enligt teorin måste lägre behov i 
hierarkin tillgodoses innan högre nivåer kan uppnås.  
 
Behovet av trygghet på arbetsplatsen handlar enligt Stum (2001) om att individer har ett 
trygghetsbehov både när det gäller anställning och arbetsmiljö. Organisationens förmåga 
att få anställda att verka i en trygg och säker arbetsmiljö, samt känna trygghet i sin 
anställning är således viktigt för att individens behov av trygghet ska tillfredsställas  
 
Belöningar och förmåner är motivationsfaktorer som enligt Stum (2001) ger incitament till 
att söka sig till en organisation. Individens behov av belöning måste vara tillfredsställt 
innan individen motiveras av nästa steg i motivationshierarkin.  
 
Samhörighet och delaktighet i organisationens mål är betydelsefullt enligt Stum. Tydligt 
kommunicerade visioner, strategier och mål hjälper individerna att uppfylla detta behov.   
 
Personlig utveckling är nästa steg i pyramiden, som grundar sig på behov på 
kompetensutveckling. Individer har ett behov av att utvecklas inom sitt arbete och 
genom att lära sig nya saker tillfredsställs detta behov. 
 
Harmoni inom såväl arbetsliv som privatliv är det som alla individer strävar efter menar 
Stum (2001). Det som framför allt motiverar individer är att arbetsgivare förstår 
individens behov av att balansera privat- och arbetsliv. Faktorer som stöd från 
arbetsgivaren och arbetskamraterna har också betydelse på denna nivå. På senare år har 
denna del av pyramiden blivit allt viktigare och individers värderingar skiftat allt mer mot 
familj och fritid. Detta kan bottna i en allt stabilare ekonomi, som generellt leder till att 
individer strävar efter behov högre upp i motivationshierarkin. På toppen av hierarkin 
råder det enlig Stum balans mellan privat- och arbetsliv.  
 

 
  
  
 
  
 
  

                  

                                 

Kontaktbehov:  
Behov av samhörighet och gemenskap 

Belöningar:  
Behov av belöningar och förmåner för motivation 

Trygghetsbehov:  
Behov av anställningstrygghet och behov av trygg arbetsmiljö 

Personlig utveckling:  
Behov av kompetensutveckling  

 
Figur3.3 Motivationshierarki illustrerad efter ”The performance pyramid” (Stum, 2001, s.6), 
som i sin tur modifierat Maslows behovshierarki (1987, s.15). 
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3.7 LYCKAD REHABILITERING 
Motivation är en förutsättning för att lyckas rehabilitera människor. Att återgå i arbete 
efter att ha drabbats av utbrändhet är en process, som enligt Kjellman och Hammarbäck 
(2002) kan ta alltifrån några månader till flera år. Individer som varit utbrända/utmattade 
är vanligtvis känsliga för stress och stressorer2 bör således minimeras för att uppnå en 
lyckad rehabilitering. Det har enligt Jeding med flera (1999) forskats mycket kring 
faktorerna krav, kontroll och stöd och hur dessa tre faktorer påverkar arbetstagares stress. 
Krav står för såväl fysiska som psykologiska arbetskrav och kontrollfaktorn handlar om 
arbetstagarens inflytande och kontroll över arbetets utförande. Jeding med flera menar 
att inflytandet bland annat är att kunna påverka faktorer, som exempelvis planering 
avseende vad och hur arbetet ska utföras, arbetstider, raster och semester. Vidare är 
författarna överens om att stöd från ledare, medarbetare eller andra personer i 
omgivningen kan fungera som en buffert mot stress. Brist på socialt stöd kan däremot 
leda till stress fortsätter författarna. Karasek och Theorell (1990) har utvecklat en modell 
som symboliserar stress i arbetet, se figur 3.4.  

3.7.1 Krav, kontroll och stöd vid rehabilitering   
Den upplevda kontrollen en individ har över sin situation är central för hur människor 
upplever stress. Krav - kontroll – stödmodell, se figur 3.4 är en välkänd modell som 
utvecklats av den svenske forskaren Thöres Theorell i samarbete med Robert Karasek 
från USA. Modellen beskriver hur arbetskrav och kontroll över arbetssituationen, samt 
stöd från omgivningen samverkar. När det gäller faktorerna krav och kontroll menar 
Karasek och Theorell (1990): 
 

 att låga arbetskrav och hög kontroll resulterar i en avspänd arbetssituation  
 

 att låga krav och låg kontroll leder till ett passivt arbete  
 

 att höga krav och hög kontroll ger utrymmer för en aktiv arbetssituation 
 

 att höga krav och låg kontroll resulterar i en spänd och påfrestande arbetssituation 
som riskerar att leda till negativ stress hos arbetstagaren.  

 
                            Låga krav         Höga krav 

                                                                                                       Aktivitet 
  
  Hög kontroll    

 

Låg Kontroll                  

                                               N  
                Negativ stress          

                          
Avspänt  arbete     Aktivt arbete   

         
 
Passivt arbete         Spänt arbete
  

 
Figur 3.4 Krav - kontroll - stöd modellen efter Karasek och Thorell (1990, s.32) 
 
Enligt Karasek och Theorell (1990) innebär spända arbeten med höga krav och låg 
kontroll det största hotet för negativ stress, se figur 3.4. Denna modell kan enligt 
Johansson (2001) även appliceras vid rehabilitering, eftersom det finns paralleller mellan 
en arbets- och en rehabiliteringssituation. Rehabilitering upplevs många gånger som 
stressande, dessutom är berörda individer vanligtvis mycket känsliga för stress enligt 
Kjellman och Hammarbäck (2002). Vidare anser Gustafsson och Lundberg (2004) att 
arbetsförhållandena har stor betydelse för hur framgångsrika rehabiliteringsinsatserna blir. 
 
                                                 
2 Stressorer är faktorer som utlöser stress 
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Enligt Kjellman och Hammarbäck (2002) bygger en lyckad rehabilitering på att 
minimera stressorer, det vill säga faktorer som kan orsaka fortsatt stress i arbetet. På detta 
sätt kan en mindre stressfylld arbetssituation uppnås.  
 
Enligt Maslach och Leiter (1999) kan stressorer minimeras bland annats genom:  
 

 rimlig arbetsbelastning eftersom hög arbetsbelastning ger negativ inverkan på stress 
 

 självbestämmande och kontroll eftersom människor värderar denna självständighet 
och om individer kan styra över arbetsinnehåll kan de stå emot stress bättre 

 

 uppskattning och belöning för att individen ska känna att arbetsinsatsen är viktig  
 

 gemenskap eftersom stöd och samhörighet fungerar som en buffert mot stress  
 

 rättvisa och respekt är viktigt för trivsel och förtroende  
 

 meningsfullhet uppnås om individens och företagets värderingar överensstämmer. 
 

Sjukskrivnas uppfattning om vad som ökar förutsättningarna för en lyckad rehabilitering 
omfattar enligt Gustafsson och Lundgren (2004) faktorer som arbetsfördelning, krav och 
kontroll i arbetet samt gemenskap och socialt stöd från arbetskamrater. Dessa faktorer 
underlättar återgång till arbete. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2004) påverkas människor 
med begränsat handlingsutrymme på arbetsplatsen mer negativt av krav än andra. 
Individer som har höga krav och litet inflytande drabbas oftare av sjukfrånvaro än om 
den sjukskrivne har goda möjligheter att kontrollera arbetet. Risken att en period av 
sjukdom leder till långvarig sjukskrivning minskar vid upplevd kontroll. Vidare visar 
rapporter från Statistiska centralbyrån (2001) att höga krav i kombination med dålig 
kontroll ökat under 1990-talet. Gustafsson och Lundberg (2004) menar att rehabiliterings 
arbete för sjukskrivna med höga krav i arbetet tar längre tid än för individer med lägre 
krav i arbetet. Vidare anser Gustafsson och Lundberg att höga krav i kombination med 
låg kontroll reducerar återgången till arbete.  
 
Sociala relationer och stöd från arbetskamrater, vänner och bekanta är enligt Angelöw 
(1999) en förutsättning för att människor ska må bra samt kunna bemästra stress och 
utbrändhet. Författaren menar att studier från arbetslivet visar att brist på samhörighet 
och stöd från chefer och arbetskamrater påverkar stressnivån negativt. På arbetsplatsen 
handlar brister i socialt stöd enligt Jürisoo (2001) om avsaknad av kontakt och 
kommunikation med arbetskamrater och chefer. Angelöw anser att socialt stöd kan 
reducera stressnivån och fungera som en buffert mot skadlig stress, medan lågt stöd från 
arbetsledaren är en faktor som minskar förutsättningarna för en lyckad återgång till 
arbete. Enligt Johansson (2001) styrker forskningsrön med bland annat Theorell, 
Angelöw och Jürisso detta resonemang. Forskning visar att ett friskt arbetsliv bottnar i 
inflytande över sin arbetssituation, stöd och uppskattning från överordnade, bra relation 
med arbetskamrater, en känsla av att vara behövd, balans mellan ansträngning och 
belöning samt mellan arbete och privatliv. 

3.7.2 Arbetsliv och privatliv vid rehabilitering 
Enligt Stum (2001) och ”the performance pyramid” resulterar balans mellan privatliv och 
arbetsliv i en harmoni. Källhammer (2004) anser således att organisationer borde försöka 
bekämpa skadlig stress genom att skapa förutsättningar för att nå balans mellan privat- och 
arbetsliv samt uppnå harmoni på arbetsplatsen i enlighet med Stums resonemang. 
Johansson (2001) bekräftar att för att må bra behöver människan balans mellan arbete, 
familj och egna behov. Under kortare perioder kan det råda en tillfällig obalans, men på 
sikt måste det råda jämvikt mellan dessa delar. Sambandet mellan arbetsliv och privatliv är 
enligt Johansson således betydelsefullt i en rehabiliteringssituation.  
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Källhammer (2004) menar att nedanstående stressmodell, se figur 3.5, visar på sambandet 
mellan arbetsliv och privatliv, där en obalans resulterar i stress och ohälsa. Arbetsmiljö- 
faktorer såsom ledarskap, krav, kontroll och socialt stöd, samt arbetsbelastning och 
övertid påverkar stressnivån. I privatlivet påverkar individuella faktorer såsom 
personlighet, livsstil, familj och vänner samt behov och intressen. En obalans mellan 
faktorer i arbetsmiljön och individuella faktorer i privatlivet resulterar enligt modellen i 
fysiska och psykiska signaler på stress och på sikt även i stressrelaterad sjukdom. Går 
däremot dessa faktorer att balansera är förutsättningarna betydligt mer gynnsamma för ett 
hälsosamt liv, i såväl arbetsliv som privatliv.  
 
 

 
 

Arbetsliv Privatliv 

Figur 3.5 ”Stressmodell som visar sambandet mellan arbetsliv och privatliv” (Källhammer, 2004). 
 
Enligt Nordh och Leijonborg (2000) finns det fyra viktiga aspekter för att öka individens 
makt att styra över sitt liv: 
 

 För det första ger flexibel arbetstid individen makt att styra över sin arbetstid.  
 

 För det andra ger kompetensutveckling individen makt över sin kunskap. 
 

  För det tredje ger bra arbetsmiljö hälsosammare organisationer 
 

 För det fjärde inverkar inflytande över familjens totala tid, det vill säga möjlighet 
att påverka i såväl arbetsliv som privatliv. 

 
Några råd från Jürisoo (2001) för att minimera stress är att se till att uppnå balans mellan 
arbete och privatliv och även prioritera privata behov och intressen samt främja det 
sociala nätverket eftersom socialt stöd kan fungera som en ventil vid svåra situationer. 
Vidare menar författaren att det är angeläget att satsa på personlig utveckling och en bra 
livsstil med positiva vanor. Dessutom betonar Jürisso betydelsen av glädje, motion och 
rörelse, avslappning och vila samt goda sömn- och kostvanor. När det gäller sjukskrivna 
med stressrelaterade problem som exempelvis utbrändhet eller utmattningsdepression 
upplevs återgång till det arbete som genererade deras ohälsa ofta svårt. Ett hinder i 
rehabiliteringsarbetet är således att återgången främst sker till den tidigare arbetsplatsen. 
Arbetsgivarringar, där samverkan sker mellan olika arbetsgivare skulle enligt Gustafsson 
och Lundberg (2004) troligen främja återgång till arbete om större möjligheter fanns att 
hitta andra alternativa arbeten för berörda individer.  

Individuella faktorer  
Personlighet & livsstil 

Familj & Vänner 
Behov & intressen 

Arbetsmiljöfaktorer  
Ledarskap 

Krav, kontroll & socialt stöd 
Arbetsbelastning & övertid 

 

Stress & ohälsa 
 

Fysiska & psykiska  
signaler på stress 

Stressrelaterad sjukdom 
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4 EMPIRI  
Detta kapitel inleds med en kort presentation av aktuella studieobjekt. Försäkringskassan, Previa, 
Luleå tekniska universitet, Mjölkuddens vårdcentral. Flora klinik och Spa, en sjukgymnast samt 
rehabiliteringsföretaget Life Center finns representerade i studien. I empirikapitlet sammanställs 
resultaten från de genomförda intervjuerna med ovanstående rehabiliteringsaktörer.  

 

4.1  PRESENTATION AV STUDIEOBJEKT  
Intervjuer med olika rehabiliteringsaktörer har genomförts för att få deras perspektiv på 
rehabilitering. Genom att basera studien på olika aktörers synsätt är min förhoppning att 
komma närmare en helhetssyn avseende rehabilitering. Nedan presenteras aktuella 
studieobjekt och deras roll i rehabiliteringen kort.  
 
Försäkringskassan har cirka 15 000 anställda och finns på 21 platser, där varje enhet är 
självständig. Socialförsäkringsnämnder beslutar i vissa enskilda försäkrings- och bidrags- 
ärenden och socialförsäkringen grundar sig på idén om ett socialt skyddsnät. 
Försäkringskassan har en myndighetsroll, som innebär att administrera socialförsäkringen 
och se till att individer får ersättningar och bidrag som de har rätt till. (www.fk.se) 
 
Previa finns på 70 orter i Sverige och arbetar med cirka 12 000 kundföretag som har 
ungefär 650 000 kundanställda. Detta gör Previa till Sveriges ledande företag inom 
företagshälsovård med cirka 1 200 anställda. Previa har en konsultroll som syftar till att 
skapa sunda och hälsosamma organisationer inom privat och offentliga verksamhet, 
genom tjänster inom arbetsmiljö, hälsa, livsstil samt rehabilitering. (www.previa.se) 
 
Luleå Tekniska universitet är en arbetsplats med cirka 1 400 anställda och i denna studie 
finns såväl arbetsgivare som arbetstagare representerade. Intervjuer har genomförts med 
en personalhandläggare, samt tre arbetstagare som varit utbrända och återanpassats tillbaka 
till arbetsplatsen. I arbetsgivarens roll ingår ett lagstadgat rehabiliteringsansvar och 
arbetstagarens roll bygger på delaktighet i rehabiliteringsarbetet. (www.ltu.se )   
 
Vid Mjölkuddens vårdcentral, Luleå är Ola Schenström distriktsläkare och verksamhetschef. 
Personalen vid vårdcentralen har utbildning inom olika specialiteter, som taktil massage, 
mental träning och samtalsterapi (www.nll.se). Schenström har specialiserat sig på 
stressrelaterade sjukdomar och är tillsammans med Martin Krauklis författare till boken 
"Utbrändhet den nya folksjukdomen". Primärvården och läkarens roll vid rehabilitering är att 
bistå med diagnostisering av sjukdom och medicinsk rehabilitering. (www.tdu.se) 
 
Flora klinik och Spa är en komplementärmedicinsk klinik med 6,5 anställda. 
Komplementära behandlingsformer har ökat markant på senare år och utövas idag både 
inom och utanför den etablerade vården. Komplementärmedicinens roll är att fungera 
som ett komplement till den traditionella sjukvården. (www.floraklinik.se) 
 
Sjukgymnastik innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som 
begränsar människors rörelseförmåga. Sjukgymnastik omfattar kunskaper om rörelse- 
vetenskap. Sjukgymnastens roll är att bidra med fysisk rehabilitering. (www.neuro.uu.se) 
 
Life Center är ett rehabiliteringsföretag som arbetar med rehabiliteringsprogrammet Fenix, 
för människor med långvarig stress, depression och utbrändhet. Målet med programmet 
är att individer ska finna balans mellan sina egna och omgivningens krav. Life Center har 
en konsultroll, som bottnar i uppdrag att rehabilitera utbrända. (www.lifecenter.nu) 
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4.2 ARBETSRELATERAD STRESS OCH UTBRÄNDHET 
Inledningsvis presenteras rehabiliteringsaktörernas syn på arbetsrelaterad stress och 
utbrändhet, eftersom uppsatsen fokuserar på hur dessa individer ska rehabiliteras tillbaka 
till arbete. Studien visar att faktorer som ett högt arbetstempo, brist på delaktighet och 
dåligt fungerade relationer på arbetsplatsen kan ge upphov till stress. Vidare förstärks 
stress vid brist på avkoppling och sömn, medan vila och tillräcklig sömn balanserar stress. 
Schenström har erfarenhet av utmattade bland annat utifrån sin läkarroll och beskriver att 
dessa individer många gånger har haft aktivitet efter aktivitet alla veckans dagar under 
flera år, i kombination med för lite återhämtning, vila och sömn. Intervjuerna med 
rehabiliteringsaktörerna visar att höga krav förenat med låg kontroll och dåligt socialt 
stöd är starka stressorer, det vill säga faktorer som utlöser stress. Orsaker till stress är ofta 
en kombination av arbetsliv och privatliv. Nygård på Previa belyser att ”många som 
drabbas av utbrändhet är ambitiösa både på arbetet och i hemmet, deras liv är likt ett ekorrhjul och 
de saknar möjlighet till återhämtning”.  
 
Stressrelaterade problem beror på något som arbetstagare B kallar: ”Bråttomsamhälle, vi 
lever i en värld som kräver omedelbar behovstillfredsställelse.” Nya kommunikationssätt stressar, 
eftersom människor blir konstant anträffbara. Arbetstagare B menar att stress handlar om 
allt ifrån lågfrekvent ljud till mobiltelefonens ringande, sms och en ständigt växande 
mängd e-post. Schenström bekräftar detta och påstår att ”tystnad har blivit en bristvara”. 
Vidare framkommer att individer med stressrelaterade problem vanligtvis brinner för sitt 
arbete. Gemensamt för utbrända är enligt Schenström ”ett beteende som grundar sig på att 
ställa upp för allt och alla, vilket sker på bekostnad av individens egna behov”. Sjukgymnasten 
bekräftar att de som drabbats av utmattning ofta har en hög ambitionsnivå. En stor del av 
långtidssjukskrivningar beror på stress. Vid Luleå tekniska universitet är totalt cirka 200 
personer hel- eller deltidssjukskrivna i mer än 60 dagar per år, varav omkring 60 procent 
orsakas av stress. Previa uppskattar att cirka 65-70 procent är stressrelaterade. Schenström 
menar att uppemot 80 procent av sjukskivningarna är stressrelaterade på ett eller annat 
sätt, då inkluderar han exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar samt värktillstånd. En 
konsekvens av den växande andelen stressrelaterade sjukskrivningar är ett ökat behov av 
rehabilitering av individer med stressrelaterade problem, vilket är denna studies fokus.  

 

4.3 INTERVJU FÖRSÄKRINGSKASSAN 
Försäkringskassan finns representerad i studien genom Kurt Jengwall, som arbetar vid 
Försäkringskassan i Kiruna. Jengwall ställde upp på en intervju i samband med att han 
befann sig i Luleå, på grund av ett projekt om Hälsa i arbetslivet. Försäkringskassans roll i 
arbetslivet är att samordna rehabilitering och arbeta förebyggande med att påverka 
arbetslivet. Försäkringskassans roll är viktig eftersom drygt en miljon människor i Sverige 
står utanför arbetsmarknaden på grund av ohälsoproblem, det vill säga pågående sjukfall 
och arbetslöshet. I Norrbotten är 42 400 personer utanför arbetsmarknaden. Kostnaderna 
för Försäkringskassans och arbetsmarknadens förmåner samt socialbidrag för år 2003 
uppgår i Norrbotten till cirka 5.6 Miljarder. För att ställa kostnaden i relation till något så 
kostade Sunderbyns sjukhus cirka1.2 Miljarder att bygga, vilket gör att utanförskapet från 
arbetsmarknaden kostar motsvarande nästan fem sjukhus per år. 
  
Rehabilitering 
Rehabilitering syftar till att långtidssjukskrivna ska återfå sin arbetsförmåga och åter bli 
arbetsför, alternativt stå till arbetsmarknadens förfogande. Jengwall menar att 
”Försäkringskassans roll är att samordna att rehabilitering kommer till stånd”. Försäkringskassans 
rehabiliteringsarbete grundas på medicinska handlingar samt rehabiliteringsutredning från 
arbetsgivaren, vilken ska inkomma efter åtta veckors sjukfrånvaro.  
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Från Försäkringskassans sida inleds vanligtvis rehabiliteringsåtgärderna först efter sex till 
nio månader, vilket enligt Jengwall är synd eftersom det är betydligt svårare att 
rehabilitera någon som varit borta länge från arbetslivet. Den ekonomiska drivkraft 
gällande rehabiliteringsinsatser, som införs från och med januari 2005 innebär att 
arbetsgivare betalar 15 procent av sjukpenningen tills rehabilitering kommer i gång. 
Avsikten är att påskynda rehabiliteringsarbetet och så snart rehabiliteringsåtgärder inleds 
bortfaller det ekonomiska kravet. Jengwall är kluven till lagstiftningen för den kan 
antingen leda till något positivt, eller till mer utslagning och ett stressrelaterat utanförskap 
från arbetslivet. Försäkringskassans åtgärder består i träningsinsatser i reell miljö, arbets- 
prövning, omskolning och utbildningsverksamhet. När det gäller utbildning kan 
Försäkringskassan gå in med insatser under maximalt ett år, men inte för eftergymnasial 
utbildning. Försäkringskassan arbetar med olika aktörer som de tecknat avtal med 
exempelvis för medicinska kartläggningsinsatser, men även åtgärder som förtidspension 
eller sjuk- och aktivitetsersättning kan bli aktuellt när det gäller rehabiliteringsärenden. 
Vidare har Försäkringskassan en försäkringsläkarfunktion, vars roll är att värdera 
medicinska underlag inför rätten till sjukpenning. Bedömningen utgår ifrån tre kriterier, 
individens sjukdom samt funktions- och arbetsförmåga. Den grundläggande lagen som 
påverkar Försäkringskassan är Lagen om allmän försäkring, men även arbetsmiljölagen, 
arbetsrättlig lagstiftning samt personal lagstiftning är tillämplig. 
 
Motivation vid rehabilitering  
Arbetstagens roll är viktig och motivation vid återanpassning är grundläggande eftersom 
Jengwall betonar att ”ingen kan rehabiliteras om man inte själv har en inre drivkraft och 
motivation att rehabiliteras”. I arbetsledarens roll ingår det att arbeta med motivations- 
höjande faktorer såsom exempelvis kompetensutveckling, som kan vara nödvändigt vid 
rehabilitering om arbetstagaren varit borta länge eller det skett förändringar. Det är dock 
risk att kompetensutveckling upplevs som stressande i rehabiliteringssammanhang 
eftersom individer som varit utbrända är stresskänsliga. Trivsel, gemenskap och belöning 
är enligt Jengwall plusfaktorer vid återanpassning och när det gäller belöning är lönen en 
viktig del. Löneskillnader som orsakas av sjukskrivning påverkar individens motivation. 
Arbetstagare rehabiliteras i första hand tillbaka till den gamla arbetsplatsen, vilket enligt 
Jengwall många gånger är förkastligt ur motivationsperspektiv att återanpassa någon 
tillbaka till ett arbete som upplevs ha gjort dem sjuk. Rehabilitering lyckas ofta bättre när 
arbetstagare återanpassas till en ny inriktning. Jengwall belyser ledarens roll ur 
motivationssynpunkt och han menar att ett hälsofrämjande ledarskap gynnar 
rehabiliteringsarbetet, eftersom hälsomedvetna ledare har lättare att både rekrytera 
personal och motivera arbetstagare att återgå till arbete.  
 
Lyckad rehabilitering 
Höga krav i kombination med lite inflytande över arbetet ger dåliga förutsättningar för 
rehabilitering eller arbete överhuvudtaget. För att uppnå en lyckad rehabilitering bör 
företag inledningsvis ha en rehabiliteringspolicy. Vidare är organisation och ledarskap 
viktiga faktorer för ett hälsosammare arbetsliv och Jengwall anser att ”ett proffsigt ledarskap 
informerar och guidar medarbetarna mot ett hälsosammare arbetsliv”. Om rehabiliteringsinsatser 
kommer igång i ett tidigt skede finns det bra förutsättningar att återanpassa arbetstagare. 
Förutom tidsaspekten är socialt stöd betydelsefullt och privatlivet bör bestå av trygghet 
och ett socialt nätverk, som stöd vid rehabilitering. Privatlivet kan såväl främja som 
hindra rehabiliteringsarbetet, beroende på om arbetstagaren har stöd hemifrån eller inte. 
Vidare har den sjukskrivne en viktig roll i rehabiliteringsarbetet eftersom Jengwall menar 
att ”ska det komma en rehabilitering till stånd måste individen vara delaktig”. En lyckad 
rehabilitering grundas på försiktig återgång för att undvika att arbetstagare blir sjuk igen. 
För att lyckas med en återgång bör ledare anpassa kraven efter arbetstagares förmåga och 
justera dessa successivt.  
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Om sjukfrånvaron sänks utan att förtidspensioner eller arbetslöshet ökar tyder det enligt 
Jengwall på en lyckosam rehabilitering.  
 
Rehabiliteringsaktörer och dess samverkan 
När det gäller samordning rehabiliteringsaktörerna emellan samlas olika aktörer i bland 
för att gemensamt fatta rehabiliteringsbeslut. Aktörerna kan bestå i Försäkringskassa, 
arbetsgivare, arbetstagare, fackligt ombud, medicinsk expertis samt företagshälsovård. Det 
sker ett organiserat samarbete mellan Försäkringskassa och arbetsförmedlingen. 

 

4.4 INTERVJU FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 
Företagsvården är representerad i denna studie genom Lars-Olof Nygård som är 
verksamhetsansvarig för Previa. Företaget arbetar med företagshälsovård på konsultbasis 
och företagets konsultroll baseras på att hjälpa företagskunder med företagshälsovård och 
rehabiliteringsarbete för att få tillbaka individer i arbetslivet. 
 
Rehabilitering 
Previa arbetar med rehabilitering ur ett helhetsperspektiv och lämplig rehabilitering 
bedöms genom en utredning. Nygård påstår att Previa dels arbetar på det på det 
traditionella sättet när det gäller rehabilitering, som innebär att olika åtgärder vidtas när 
personer drabbats av sjukdom. Därutöver arbetar företaget med tidig rehabilitering, där 
företagsvården går in och behandlar tidiga symtom och försöker finna dess orsak och 
verkan. Den traditionella företagshälsovården kan exempelvis bestå i bedömning av 
arbetsförmåga, medicinska, psykosociala eller ergonomisk funktions- eller arbetsplats- 
bedömning. Dessutom kan arbetsplats- eller ventilationsanpassning, medicinsk utredning 
samt stödsamtal, sjukgymnastik och hälsoträning ingå i traditionell företagshälsovård. 
Tidig rehabilitering däremot är ett rehabiliteringsprogram som grundas på tidiga symtom, 
för att i möjligaste mån förebygga sjukdom. Nygård anser att ”genom tidig rehabilitering och 
förebyggande åtgärder kan långtidssjukskrivningar minskas så att vi får ett hälsosammare arbetsliv”. 
 
Motivation vid rehabilitering 
Rehabilitering bygger på motivation och vilja att komma tillbaka till arbetslivet och 
Nygård uttrycker att ”självklart kan individen påverka rehabiliteringen, främst genom en positiv 
inställning”. Är arbetstagaren positivt inställd finns det bra förutsättningar för återgång till 
arbete. Kompetensutveckling kan vara viktigt ur motivationssynpunkt, men det viktigaste 
är att arbetstagare inte känner sig bortglömda eftersom det försvårar återanpassningen. 
Sjukskrivna bör förbli delaktig i arbetsplatsen, exempelvis genom att närvara vid 
personalmöten så fort de orkar. Vidare berörs rehabiliteringsarbetet av motivations- 
faktorer som trivsel, gemenskap och belöning och när det gäller belöning är lön en viktig 
del. För att uppnå motivation vid rehabilitering är det angeläget att de sjukskrivna är 
delaktig i löneförhandling, så att de inte hamnar efter lönemässigt vid återgången.  
 
Lyckad rehabilitering 
För att uppnå gynnsamma förutsättningar för en rehabilitering krävs det en balans mellan 
arbetskrav och kontroll. Nygård uttrycker att inflytande över arbetssituationen är viktigt 
för ”när du har kontroll över ditt arbete mår du mycket bättre,krav är inget problem om du har 
kontroll, för har du inga krav känner du dig inte behövd”. Vidare är socialt stöd centralt vid 
rehabilitering och det ingår i chefens ansvar att försöka stötta arbetstagare vid återgång. 
Enligt Previas erfarenhet återgår många till arbete om insatserna sätts in i ett tidigt 
stadium. Nygård menar att ”ju fortare insatser sätts in desto större är chansen att snabbt få 
tillbaka personerna i arbetslivet i alla fall på deltid. Om kunderna däremot är borta i två till tre år 
är tendensen att dessa har betydligt sämre förutsättningar att återanpassas till arbetslivet.”  
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För att lyckas vid en rehabilitering bör företag ha tydliga mål avseende rehabiliteringen, 
vilket ofta brister eftersom mål utöver att få tillbaka individerna i arbete vanligtvis saknas. 
Enligt regelverket ska arbetsgivare i första hand ordna arbete på den gamla arbetsplatsen, 
vilket kan leda till problem eftersom arbetstagare inte alltid vill återvända till den 
arbetsplats som bidragit till sjukdom. En lyckad rehabilitering grundas på ett arbete där 
personen trivs och mår bra. Det borde således finnas möjlighet att prova på olika typer av 
arbeten vid rehabilitering. Previa har varit med och bildat ett nätverk som kallas 
arbetsgivarring, vars syfte är att skaffa andra arbetsplatser till sjukskrivna.  
 
Rehabiliteringsaktörer och dess samverkan 
Samverkan sker mellan olika rehabiliteringsaktörer som Previa, arbetsgivare, arbetstagare, 
psykologer, sjukgymnaster samt Alfastiftelsen om alkoholproblem finns. Rehabilitering 
kan förbättras genom att aktuella aktörer gemensamt söker en lösning. Berörda aktörer 
såsom arbetsgivare, arbetstagare, sjukskrivande läkare samt försäkringskassa, företags- 
hälsovård, beteendevetare och psykologer bör således ha kontinuerliga träffar. Vidare är 
det är viktigt att den enskilde upplever att det finns ett intresse att göra något åt 
problemet och känner sig delaktig i rehabiliteringen. Ett problem vid återanpassning är 
att försäkringsläkaren kan värdera ett läkarintyg och bedöma en situation på ett 
annorlunda sätt än den sjukskrivande läkaren, vilket kan få konsekvenser för individen. 
Bättre samordning kan således minska risken att individer kommer i kläm. 

 

4.5 INTERVJU ARBETSGIVARE 
Personalavdelningen vid Luleå tekniska universitet finns representerad i studien genom 
Marie Asplund-Höglund. När det gäller personalavdelningens roll anser hon att ”personal- 
avdelningen har en konsultroll och fungerar som en stödfunktion i personalfrågor, exempelvis 
rehabiliteringsärenden”. Vidare tar personalavdelningen bland annat fram statistik över 
sjukskrivna, bevakar när en individ varit sjukskriven i fyra veckor och ser till att en 
rehabiliteringsutredning påbörjas.  
 
Rehabilitering 
När det gäller rehabilitering är arbetsgivarens huvudsakliga syfte att få tillbaka de sjuk- 
skrivna till ordinarie arbete. Om återgång till den gamla arbetsplatsen inte fungerar finns 
det möjlighet att prova andra arbetsuppgifter inom universitet. Har personen i fråga en 
önskan om förändrade arbetsuppgifter försöker personalenheten infria denna önskan, 
men det krävs att det finns ett behov någonstans inom universitetet. Asplund-Höglund 
berättar att personalavdelningen i snitt har omkring 30 rehabiliteringsfall per år. Insatser 
som visat sig positiva vid rehabilitering är bland annat arbetsplatsanpassning, stödsamtal 
och arbetsprövning på arbetsplatsen. Luleå tekniska universitet köper även in tjänster från 
andra rehabiliteringsaktörer exempelvis Resurs, eller så kallade arbetsgivarringar som 
söker andra arbetsplatser för arbetsprövning. Bedömningar av arbetsförmåga via 
Företagshälsovården, sjukgymnastik, kostråd och qigong kan bekostas av arbetsgivaren. 
De sjukskrivna kan påverka åtgärderna, om dessa har en koppling till återgång till arbete.  
 
Motivation vid rehabilitering  
När det gäller motivationsfaktorer som belöning, är lön en viktig drivkraft. Vid Luleå 
tekniska universitet ses lönenivån över vid återgång till arbete om någon varit 
frånvarande under längre tid. Enligt Asplund-Höglund har det visat sig att ”om 
arbetstagaren upplever ett stöd och en vilja från arbetsgivaren och ledningens sida att arbetstagaren 
ska komma tillbaka, påverkar detta faktum arbetstagarens motivation vid rehabiliteringen positivt”. 
I övrigt är trivsel viktigt för motivationen och en orsak till stress och sjukdom kan vara 
att individer inte trivs på arbetsplatsen.  
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Det är således viktigt att identifiera orsaker till varför individer inte trivs om så är fallet. 
När det gäller kompetensförsörjning menar Asplund-Höglund att ”kompetensutveckling är 
inte prioritet i en rehabiliteringssituation, om inte brist på kompetens var en orsak till stressen”. 
 
Lyckad rehabilitering 
För att lyckas vid rehabilitering är det först och främst viktigt att behålla kontakten med 
arbetstagaren under sjukskrivningsperioden. Asplund-Höglund menar att ”det är viktigt att 
arbetstagaren känner sig delaktig i sin arbetsplats och inte upplever att denne glöms bort”. För att 
har framgång vid en återanpassning där individen har stressrelaterade problem är det 
betydelsefullt att arbeta med hela individens situation, eftersom det kan finnas orsaker till 
stress i såväl arbetsliv som privatliv. Vidare anser Asplund-Höglund att ”en viktig del är 
komma in med rehabiliteringsåtgärder så tidigt som möjligt, eftersom det ger bättre förutsättningar att 
komma tillbaka till arbetet”. Andra faktorer som påverkar rehabiliteringsarbetet är 
arbetstagares krav och kontroll över arbetet och en återanpassning fungerar smidigast när 
parterna är medvetna om betydelsen av socialt stöd. Rehabiliteringsinsatser leder enligt 
personalavdelningens erfarenhet generellt till att individer återgår till arbete. De flesta 
återanpassas tillbaka till sin gamla arbetsplats, men i vissa fall går det inte att komma 
tillbaka vare sig på hel- eller deltid. I dessa fall kan resultatet av sjukfrånvaron bli 
permanent eller tidsbegränsade sjukersättning. Åtgärder en chef kan vidta vid 
stressrelaterad sjukfrånvaro är enligt Asplund-Höglund ”att ta kontakt med personen och bena 
ut vad det kan vara i arbetssituationen som kan orsaka stressen och titta på möjligheter att kunna 
förändra det här till det bättre inför återgången”. Viktiga parametrar för en lyckad 
återanpassning är bland annat tidig återgång, samt samarbete de olika aktörerna emellan 
och framförallt påverkar individens inställning utgångspunkten för en rehabilitering. 
 
Rehabiliteringsaktörer och dess samverkan 
Tidig rehabilitering fungerar bra om samverkan mellan aktörerna är tillfredsställande. Vid 
brist på samspel och vilja fungerar rehabiliteringsarbetet mindre bra. Olika aktörer som är 
involverade i rehabilitering är Previa, Försäkringskassan, arbetsgivare, arbetstagare, läkare 
och eventuellt en terapeut. Andra aktörer som Luleå tekniska universitet köper tjänster 
ifrån exempelvis Life Center och Resurs. När det gäller samordning aktörerna emellan 
menar Asplund-Höglund att ”samordning främst sker vid rehabiliteringsmöten, där man försöker 
kalla in de inblandade aktörerna så långt det är möjligt”. Asplund-Höglund anser att 
samverkan kunde vara bättre, men är medveten om att det är svårt att samla alla aktörer. 
Det är angeläget att Försäkringskassan involveras i ett tidigt skede av en återanpassning.  

 

4.6 INTERVJU ARBETSTAGARE  
Tre arbetstagare vid Luleå tekniska universitet finns representerade i studien. Dessa är 
anonyma och benämns som arbetstagare A, B och C och samtliga har personlig 
erfarenhet av rehabilitering, eftersom de varit sjukskriven på grund av arbetsrelaterad 
stress och deltagit i rehabiliteringsarbete vid Luleå tekniska universitet.  

4.6.1 Arbetstagare A 
När det gäller arbetstagare A pågår inga rehabiliteringsinsatser längre, eftersom 
arbetstagaren är tillbaka i arbete på arbetsplatsen. 
 
Rehabilitering 
Rehabilitering bör enligt arbetstagare A komma igång så snabbt som möjligt för att 
berörda personer ska få hjälp att förstå hur deras beteende påverkar hälsan. 
Rehabiliteringsinsatser påbörjades när arbetstagare A varit sjuk i tre månader, då personal- 
avdelningen tog kontakt för att diskutera återgång.  
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En tid ordnades hos företagshälsovården, men arbetstagaren tyckte inte att åtgärderna 
fungerade, varpå andra insatser sattes in. Arbetsgivaren bekostade samtalsterapi och 
alternativ medicin konsulterades i form av akupunktur, för migrän som arbetstagaren 
besvärades utav och arbetstagaren utövade qigong. Vidare har anställda vid Luleå tekniska 
universitet rätt till två timmar friskvård per vecka. Arbetstagare A anser att ”friskvård på 
betald arbetstid är ett bra tillfälle för stressade och utbrända att få möjlighet komma från stressen för 
att träna, rensa huvudet och slippa tänka på arbete för en stund”.  
 
Motivation vid rehabilitering  
När det gäller rehabilitering var arbetstagarens syfte att bli frisk igen, arbeta och må bra 
och målet för återanpassningen var den gamla arbetsplatsen. Inledningsvis fungerade 
denna målsättning bra, när arbetstagaren gick utöver ordinarie personalstyrka. Däremot 
när arbetstagaren ensam skulle bemästra arbetssituationen, fungerade det sämre. 
Arbetstagaren kände ingen motivation att fortsätta med dessa arbetsuppgifter, som 
tidigare bidragit till att individen blev sjuk. När det gäller kompetensutveckling var det 
inget arbetstagaren kände behov av vid återanpassningen. Däremot är trivsel, gemenskap, 
motivation samt belöning och löneutveckling viktiga drivkrafter vid tillbakagång. 
 
Lyckad rehabilitering 
En lyckad rehabilitering bygger på balans mellan arbete och privatliv. Arbetstagare A 
hävdar att ”arbetslivet måste gå att kombinera med privatlivet, i annat fall blir situationen ohållbar 
för individen”. Vid återanpassningen trappades krav och arbetstid upp successivt och 
inledningsvis fungerade jämvikten mellan privat och arbetsliv, på grund av stöd från en 
vikarie under en övergångsperiod. När vikarien slutade ställdes arbetstagaren inför en 
valsituation, eftersom arbetssituationen i princip var jämförbart med innan sjuk- 
skrivningen. Arbetstagaren hade ingen önskan att vara kvar i en miljö som ställde höga 
krav och gav lite utrymme till påverkan och tidigare utlöst sjukdom. ”HELA projektet” 
kom som en lösning, eftersom arbetstagarna i samband med detta projekt gavs tillfälle att 
söka andra tjänster inom universitetet. Efter en lyckad rehabilitering och nya arbets- 
uppgifter kan arbetstagaren kontrollera situationen, vilket resulterar i gynnsammare 
förutsättningar på arbetsplatsen. Arbetstagare A berättar att det som fungerade bra med 
rehabiliteringen var ”att jag gavs möjlighet till tid att reflektera över situationen och tid att 
successivt komma tillbaka och bli frisk”. Avseende rehabiliteringsinsatserna upplevde 
arbetstagare A att ”samtalsterapi gjorde att jag kom till insikt och fick perspektiv på livet jämte 
arbetet och qigong var ett bra verktyg för att slappna av”. En lyckad återanpassning grundas på 
att arbetstagare kan känna sig delaktig, glad och nöjd på arbetsplatsen. 
 
Rehabiliteringsaktörer och dess samverkan 
De aktörer som var inblandade i rehabiliteringsarbetet var arbetsgivaren, Previa och 
Resurs för stödsamtal, en alternativmedicinsk aktör som gav akupunktur och en aktör 
ordnade qigong. Försäkringskassan var inte inblandad förutom att läkarintyg skickades dit 
för utbetalning av sjukpenning. Inga personliga kontakter förekom förrän i slutet av 
sjukskrivningen. Vid rehabilitering sker samordning mellan Luleå tekniska universitet och 
övriga rehabiliteringsaktörer.  

4.6.2 Arbetstagare B 
Den andra anonyma arbetstagarerepresentanten vid Luleå tekniska universitet benämns 
som arbetstagare B och har personlig erfarenhet av rehabilitering på grund av arbets- 
relaterad stress. Inga rehabiliteringsinsatser pågår eftersom arbetstagaren är friskförklarad. 
 
Rehabilitering 
Rehabiliteringsåtgärder påbörjades i ett tidigt skede, cirka en och en halv månad efter 
insjuknandet och arbetstagare B menar att ”tidsaspekten är avgörande vid rehabilitering”. 
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Arbetstagare B tog själv initiativ till rehabilitering och bokade tid för stödsamtal hos 
Previa. Rehabiliteringsarbetet delades upp i medicinsk rehabilitering med antidepressiv 
medicin och psykosocial rehabilitering, som innefattade samtalsterapi via företagshälso- 
vården samt S: t Lucas stiftelsen. Vidare var lättare motion samt regelbundna samtal med 
chefen en del av rehabiliteringen. Under återanpassningen arbetade arbetstagaren 
inledningsvis 50 procent, sedermera 75 procent och slutligen 100 procent. Arbetstagaren 
upplevde brist på kontroll och styrning gällande arbetssituationen och saknade makt och 
medel, vilket resulterade i en stressfylld arbetssituation som ledde till en ny sjukskrivning. 
Arbetstagare B klargör att ”jag hade högt ställda krav på mig själv, var för optimistisk och hade 
för bråttom vid återgången, vilket resulterade i att jag åter blev sjuk”. Syftet med åter- 
anpassningen var att må bra och känna arbetsglädje och målet var till att börja med Luleå 
tekniska universitet. Målet förändrades vid en omorganisation då arbetstagaren inte längre 
önskade att återvänd till det gamla arbetet, och träffade avtal med personalavdelningen 
om en annan lösning. Arbetstagare B säger att ”jag blev proffsigt bemött av personal- 
avdelningen, som upplyste mig om olika möjligheter i samband med rehabiliteringen”.  
 
Motivation vid rehabilitering  
Kompetensutveckling är en betydande motivationsfaktor vid rehabiliteringsarbete. 
Arbetsplatsens ekonomi speglas många gånger i kompetensutveckling, eftersom företag 
inte alltid anser sig ha råd att exempelvis skicka medarbetare på konferenser. 
Kursverksamhet som skall tenteras kan upplevas som stressande vid återgång till arbete, 
eftersom tentamensperioder ofta är intensiva och individerna många gånger stresskänsliga. 
Vidare är lön en ekonomisk drivkraft som motiverar vid rehabilitering. Andra 
motivationsfaktorer är bland annat trivsel och gemenskap på arbetsplatsen och något 
arbetstagaren upplevde positivt var när chefen kom på besök med några arbetskamrater.  
 
Lyckad rehabilitering 
För att rehabiliteringsarbete ska nå bästa resultat krävs arbetstagarens delaktighet. Om 
arbetsgivarna ska ha ansvar för rehabilitering så behövs kompetens inom området. Vidare 
krävs förståelse för att varje rehabiliteringsärende är unikt och bör såväl situations- som 
individanpassas för att lyckas. Om människor ska rehabiliteras tillbaka till jobbet bör 
individerna behålla kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningsperioden. Det finns ett 
samband mellan krav, kontroll och sjukdom, men arbetstagare B erkänner att ”det var jag 
själv som hade de högsta kraven”. Möjligheten att påverka arbetet i kombination med en 
tydlig målbild har positiv inverkan på rehabiliteringsarbetet, medan motsatsen kan 
resultera i negativ stress. Vidare har socialt stöd effekt på rehabilitering samt 
arbetsledningens förtroende. Även privatlivet är väsentligt vid återanpassning, eftersom 
svårigheter i privatlivet kan ta energi från arbetslivet. För att lyckas i ett 
rehabiliteringssammanhang bör arbetsgivaren involvera arbetstagaren, samt ta sig tid att 
kommunicera. Arbetstagare B säger att ”det är viktigt att arbetsgivaren behåller kontakten, så 
att man känner sig behövd trots sjukdomen och inte blir bortglömd”. Drivkrafter som ger 
förutsättningar för en lyckad rehabilitering är en engagerad ledning och professionell 
hjälp exempelvis samtalsterapi som ger insikt. 
 
Rehabiliteringsaktörer och dess samverkan 
Aktörer som var inblandade i rehabilitering var arbetsgivarens personalavdelning och 
närmaste chef, Previa, S:t Lucas stiftelsen, Sunderbyns sjukhus, Försäkringskassan och 
Trygghetsstiftelsen. Samverkan ägde rum mellan Previa och arbetsgivaren, samt mellan 
personalavdelningen och chefen. Försäkringskassan var inte med i samverkan förrän på 
slutet och arbetstagare B menar att ”samverkan aktörerna emellan bör ses över eftersom det 
borde finnas rutiner och samarbete aktörerna emellan i betydligt större utsträckning.” 
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4.6.3 Arbetstagare C 
Den tredje arbetstagarrepresentanten vid Luleå tekniska universitet benämns som 
arbetstagare C, och har också varit sjukskriven på grund stress. Arbetstagaren arbetar för 
närvarande deltid och trappar upp arbetet successivt. Målet är att på sikt kunna återgå till 
arbete på heltid. Rehabiliteringsinsatser pågår fortfarande i form av samtalsterapi. 
 
Rehabilitering 
Arbetstagare C var sjukskriven i cirka sex månader innan rehabiliteringsarbetet 
påbörjades. Rehabilitering bör enligt arbetstagaren inte påbörjas för tidigt för då blir den i 
sig ett stressmoment. Arbetstagare C tror att det skiljer sig från individ till individ och det 
gäller således för cheferna att ha fingertoppskänsla. Målet för rehabiliteringen var 
inledningsvis den gamla arbetsplatsen. När arbetstagaren återvände fanns inga planerade 
uppgifter och arbetstagare C uttrycker att ”jag kom tillbaka till ett vakuum, det var som om 
jag var osynlig eller som om jag inte fanns”. Vid återgången till arbete upplevde arbets- 
tagaren brist på stöd och uppbackning och en press att återvända på heltid, vilket 
arbetstagare C upplevde ”som ett slag i ansiktet, eftersom jag inte orkade gå tillbaka på heltid”. 
Den turbulenta arbetssituationen ledde till att arbetstagaren åter blev sjukskriven och 
viljan att komma tillbaka till den gamla arbetsplatsen försvann. Efter en ny 
sjukskrivningsperiod kom arbetstagaren tillbaka till nya arbetsuppgifter på en ny 
avdelning inom universitetet. ”HELA omorganisationen” kom som hand i handske för då 
fick arbetstagaren tillfälle att söka nya tjänster och fick sitt nuvarande arbete. Arbetstagare 
C arbetar för närvarandet deltid och trappar successivt upp arbetet och hävdar att målet är 
att komma upp till 100 procent. Arbetstagaren tror att flexiblare gränser när det gäller 
arbetsförmågan, som i dagsläget kan vara 25, 50, 75 eller 100 procent, skulle underlätta 
återgången. När det gäller rehabiliteringsåtgärder för utbrända menar arbetstagare C att 
”stödsamtal ger större insikt och en tilltro till mig själv och qigong ger mental kännedom om 
kroppens signaler på stress som spända muskler eller huvudvärk och man får lära sig att ta dessa 
signaler på allvar vilket är en viktig förutsättning för att komma vidare”.  
 
Motivation vid rehabilitering  
Anpassade aktiviteter för utbrända vore önskvärt för att motivera denna grupp att komma 
igång med exempelvis friskvård. När det gäller kompetensutveckling som motivations- 
faktor vid rehabilitering säger arbetstagare C att ”jag kan avstå från kompetens utveckling om 
jag får terapisamtal istället för det mår jag bäst av nu, det är i dagsläget min kompetensutveckling”. 
Trivsel, gemenskap och belöning påverkar rehabiliteringsarbetet och arbetstagare C 
berättar att ”när jag kom tillbaka på deltid till mitt gamla arbete fick jag minimalt lönepåslag, 
vilket jag uppfattade som om jag straffades för att jag varit sjuk.” 
 
Lyckad rehabilitering 
Arbetstagaren har en viktig roll i rehabiliteringsarbetet och det är viktigt att lära sig att 
sätta gränser i såväl privatliv som arbetsliv. Arbetstagare C anser att ”jag måste leva mitt 
privata liv så att jag orkar med mitt arbetsliv likaväl som jag måste leva mitt arbetsliv så att jag 
orkar med mitt privatliv. Det gäller att hitta balans och vara disciplinerad när det gäller vila och 
återhämtning.” När det gäller krav och kontroll har arbetstagaren svårt att ha många tider 
inbokade, på grund av en stresskänslighet. Möjlighet att påverka arbetssituationen samt 
tydliga krav gör det lättare att prioritera och ger bättre förutsättningar för hälsa och 
rehabilitering. När det gäller stöd från omgivningen uttrycker arbetstagare C att stöd gör 
att arbetstagaren klarar stressen bättre eftersom problem kan ventileras med arbets- 
kamraterna eller någon annan i omgivningen. Vidare tror arbetstagaren inte 
arbetsuppgiften spelar så stor roll när individen kommer tillbaka. Det som påverkar är 
bemötandet av chef och medarbetare. Arbetstagare C säger att ”jag önskar att jag sluppit 
komma tillbaka utan att några åtgärder vidtagits, eftersom det kändes som om jag inte räknades och 
bristen på respekt och stöd kan leda till sjukskrivning igen”.  
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I dagsläget upplever arbetstagaren stöd från chefen och menar att ett sätt att hantera krav 
är att be om betänketid inför uppgifter. Behandlingsmetoder som främjar rehabilitering är 
bland annat stödsamtal, massage och qigong.  
 
Rehabiliteringsaktörer och dess samverkan. 
Läkare, terapeut och chefen är inblandad i arbetstagarens rehabilitering. Däremot har 
Previa och Försäkringskassan i princip inte varit berörda. Försäkringskassan har tagit emot 
rehabiliteringsutredning, läkarintyg och godkänt utlandsvistelse men ingen samverkan har 
skett förutom mellan arbetstagaren och de olika aktörerna. Arbetstagare C berättar: ”Jag 
har fungerat som spindeln i nätet när det gäller rehabiliterings insatser.”  

 

4.7 INTERVJU LÄKARE 
Representant för sjukvården i denna studie är Ola Schenström, läkare och verksamhets- 
chef vid Mjölkuddens vårdcentral. Schenström har fördjupat sig i stressrelaterade besvär 
och skrivit en bok om utbrändhet tillsammans med Martin Krauklis. Schenström arbetar 
med att höja kunskapsnivån om stress och utmattningstillstånd inom vårdsektorn och hos 
företagsledare. Cirka 600 personer inom primärvården i Norrbotten har utbildats.  
 
Rehabilitering 
Läkarens roll vid rehabilitering är att inge hopp, eftersom de som drabbas av utbrändhet 
ofta upplever en identitetskris då de inte längre kan identifiera sig med sitt arbete och sin 
yrkesroll, något som de tidigare lagt större delen av sin identitet i. Schenström säger att 
”många gånger har patienterna nått slutfasen av en kronisk stresspåverkan, något som vi kallar 
utmattningssyndrom eller stresskollaps när de uppsöker läkare”. För dessa individer är vägen 
tillbaka till arbete lång. Målet med rehabilitering är att individen ska komma tillbaka till 
yrkeslivet, åtminstone på deltid. Individer som söker läkare för stressrelaterade problem är 
vanligtvis inne i en akut utmattningsfas. En medicinsk bedömning bör ske för att fastställa 
om individen är deprimerad, behöver läkemedel samt för att utesluta rent fysiska orsaker 
till symtomen. Patienterna följs sedan under månader till år och olika åtgärder sätts in. 
Individerna behöver ofta psykoterapi, som fungerar som ett verktyg för att få bearbeta 
situationen, sin sorg över att de blev så här och komma vidare. Övriga åtgärder vid 
utmattningssyndrom är exempelvis läkemedel (SSRI preparat) avspänning, mental träning 
och taktil massage som är en mjuk massageform, lätt fysisk träning, bastu och varma bad. 
Det förekommer både individuell- och gruppterapi och så kallad kognitiv terapi har visat 
sig effektiv. Vid rehabiliteringsarbetet bör fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga 
faktorer beaktas. Rehabilitering av stressrelaterade problem grundas på att det finns 
kunskap om att processen tar tid, det finns inga snabba lösningar. Däremot är prognosen 
relativt god att utbrända/utmattade kommer tillbaka till arbete åtminstone på deltid , 
eftersom Schenström anser att ” utbrända ofta är väldigt resursstarka personer”. 
 
Motivering vid rehabilitering 
Det är viktigt att det råder balans mellan upplevd ansträngning och belöning, i annat fall 
försämras motivationen till återgång avsevärt. Kompetensutveckling är grundläggande för 
att individer ska uppleva bättre kunskapsmässig förmåga att klara arbetets krav. Vidare är 
det viktigt att ledare förstår att exempelvis omorganisationer stressar individer, och hur 
det drabbar såväl individen som företaget. Kompetens om stress och utmattning saknas 
många gånger, vilket leder till att kompetensutveckling hos rehabiliteringsaktörer såsom 
läkare, företagsledning, Försäkringskassa och arbetsförmedlingen är centralt. Schenström 
bedömer att ”arbetsledarens roll är central vid rehabilitering eftersom dennes engagemang och vilja 
att anpassa arbetsuppgifter, till stor del påverkar individen och dennes motivation vid rehabiliterings- 
arbetet”. 
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Lyckad rehabilitering 
För att uppnå en lyckad rehabilitering är det viktigt att beakta individens situation som 
helhet, vilket ofta innebär engagemang i många aktiviteter både på arbetet och privat. 
Schenström anser att ”det gäller att hitta en balans i såväl arbetsliv som privatliv och identifiera 
både omgivningens och individens egna krav”. Det är centralt att hitta balans mellan krav och 
egenkontroll samt mellan arbetet och individens förmåga för att uppnå bra förutsättningar 
för återgång till arbete. Vidare säger Schenström att ”det gäller att minska på kravbilden vid 
återgång till arbete så att inte arbetsbelastningen vid rehabiliteringen är för hög”. Ofta har 
individen de högsta kraven själv, men Schenström tror att ”ju mer kontroll en individ har 
desto bättre klarar denne person olika krav i arbetet”. Socialt stöd från familj, vänner, 
arbetskamrat och ledare är väsentlig för en lyckad återgång till arbete eftersom 
Schenström menar att ”det har visat sig att individer som arbetar i grupp klarar påfrestningar och 
stress bättre”. Vidare har det visat sig att många utbrända känner en aversion mot arbetet 
som bidrog till att göra dem sjuka, det vill säga ”bränt barn skyr elden”.  
 
Ledarens coachning är ett viktigt stöd, som kan lindra rädslan för att komma tillbaka till 
arbetsplatsen. Schenström uttrycker: ”För en lyckad rehabilitering krävs kunskap bland såväl 
läkare, anhöriga, ledare som arbetskamrater och det är viktigt att fortsättningsvis få vila och 
återhämtning för detta hjälper individer att balanserar negativ stress.” Rehabilitering fungerar 
bra när arbetsgivaren är engagerad och visar en vilja att arbetstagaren ska komma tillbaka. 
Det som brister är bland annat kunskap om stress. Vidare krävs det förståelse för att 
återhämtning är en förutsättning för att orka och att helger och semester bör användas för 
social gemenskap och vila. Vid stressrelaterad sjukfrånvaro är det framför viktigt att ta 
kontakt med individen, kanske inledningsvis inte personligen utan exempelvis skicka 
blommor, ett kort eller ett handskrivet brev för att visa stöd i sjukdomssituationen. 
Budskapet som ska förmedlas är att arbetsgivaren vill att arbetstagaren kommer tillbaka. 
Vidare kan chefen utse en närstående arbetskamrat till kontaktperson, som ansvarar för att 
bibehålla kontakt och ge individen stöd eftersom Schenström anser att ”det viktigaste är att 
hålla kontakten så att individen inte känner sig bortglömd”. När individen få tillbaka energi är 
det angeläget att denne bjuds in till arbetsplatsen. En lyckad återanpassning är enligt 
Schenström ”att individen mår bra, hittat ett liv i balans och upplever sig ha ett meningsfullt liv 
och ett arbete på hel eller deltid”.  
 
Rehabiliteringsaktörer och dess samverkan 
De aktörer som främst deltar vid rehabilitering är läkare, terapeut, qigonginstruktör, 
massör, sjukgymnast, arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassa och facklig 
representant. Den samverkan som sker mellan olika rehabiliteringsaktörer är tyvärr 
bristfällig. Sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och arbetsgivaren bör 
samordna sina insatser för att återanpassa individen på bästa sätt Arbetstagaren har en 
viktig roll vid återanpassning och ett personligt ansvar för att när det gäller delaktighet i 
rehabiliteringen. Schenström säger att ”arbetstagarens inställning och hur aktiv 
personen är när det gäller rehabiliteringsåtgärder påverkar i stor utsträckning 
rehabiliteringens resultat”.  

 

4.8 INTERVJU KOMPLEMENTÄRMEDICIN 
Komplementärmedicinens representant är Birgit Svenlin på Flora Klinik. Företaget 
arbetar med friskvård och komplementära behandlingsmetoder, som klassisk homeopati, 
kinesiologi, näringsmedicin och bioresonansterapi. Flora klinik har en Spa avdelning med 
massage, hudvård, fotvård, bastu och bubbelbad samt yoga, qigong och meditation.  
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Rehabilitering 
Vid rehabilitering är komplementärmedicinens roll att fungera som ett komplement till 
den traditionella sjukvården. Syftet är att bygga en bro över till traditionell medicin och 
upprätta ett samarbete. Flora kliniks målsättning är att medverkar till att människor får sin 
kraft tillbaka så att de kan återgå till arbete. Svenlin menar att ”Flora klinik försöker 
rehabilitera människor utifrån ett helhetsperspektiv där man tar hänsyn till livsstil och kostvanor”. 
När det gäller rehabilitering så styr individ och situation insatserna. Kost, yoga, qigong 
och meditation, avslappning, massage, andning och allergibehandlingar är åtgärder som 
Flora klinik arbetar med. Vidare anser Svenlin att ”Spa avdelningen är ett bra komplement till 
komplementärmedicinen”. Spa avdelningen har bastu och bubbelpool samt massage och 
andra avslappnande behandlingar. Yoga, medicinsk qigong, massage och friskvård är 
accepterade behandlingsformer, som är avdragsgilla för en arbetsgivare. Yoga, qigong och 
meditation är träningsformer som ökar kroppsuppfattningen, vilket är viktigt vid 
stressrelaterade problem. Svenlin anser att ”stressrehabilitering bör ske i samråd med arbets-
givaren och i dag är det vanligare än för några år sedan att arbetsgivare betalar för komplementära 
behandlingar till sina anställda”. Flora klinik behandlar omkring femtio kunder per dag. Av 
dessa söker åtminstone tusen kunder per år hjälp på grund av stressrelaterade problem. 
Svenlin uppskattar att mer än hälften återgår helt eller delvis till arbete eller studier.  
 
Motivation vid rehabilitering 
Motivation är viktigt i ett rehabiliteringsarbete och trivsel, gemenskap och belöningar är 
betydelsefulla motivationsfaktorer. Belöning kan vara lön, men även bonus för 
individuellt engagemang. Chefen bör visa empati och ge feedback till dem som blivit 
sjukskrivna samt arbeta med olika motivationshöjande faktorer. Svenlin upplever att 
bonussystem många gånger motiverar mer än lön. Vidare kan sjukskrivna känna brist på 
motivation om de inte är med i löneförhandlingar, eller känner sig bortglömda. För att 
uppnå motivation anser Svenlin att ”delaktighet är viktigt och detta kan exempelvis uppnås 
genom att personerna inbjuds att vara med på julbord, avtackningar, personalfester och så vidare. 
Dessutom behövs kompetensutveckling eftersom stress många gånger bottnar i brist på kompetens.”  
 
Lyckad rehabilitering 
Långtidssjukskrivningar beror på känslomässiga, fysiska och mentala belastningar och 
sjukdom är signaler på att individer inte mår bra. Genom att se över livssituation, kosten, 
stimulera kroppens läkande förmåga och identifiera stressfaktorer i arbetsliv och privatliv, 
samt se till att få tillräckligt med sömn och återhämtning kan sjukskrivningarna 
förhoppningsvis minskas. När det gäller rehabilitering påverkar arbetsliv och privatliv 
återanpassningen. Det krävs balans mellan arbete och privatliv samt mellan arbete och 
vila för att uppnå en lyckad rehabilitering. Krav och kontroll samt socialt stöd på 
arbetsplatsen är faktorer som påverkar stressnivån och möjligheterna att lyckas i ett 
rehabiliteringsarbete. Vidare är det bra om individen har en mentor eller liknande 
stödperson vid tillbakagången. Involvering och kommunikation med den sjukskrivna kan 
skapa gynnsamma förutsättningar för en lyckad rehabilitering. Svenlin menar att 
uppföljning är viktigt. ”Friskvård som arbetsgivare betalar är bra i förebyggande syfte, men bör 
följas upp och utvärderas.” En lyckad återanpassning är enligt Svenlin ”att individen får 
livskraften tillbaka känner glädje, mår bra och orkar återgå till arbete helt eller delvis”.  
 
Rehabiliteringsaktörer och dess samverkan 
Samverkan sker mellan Flora Klinik och arbetsgivaren i de fall arbetsgivare betalar för 
behandlingen. När det gäller samverkan önskar Svenlin dock”att det fanns koppling även till 
andra aktörer såsom exempelvis försäkringskassan och den traditionella vården”.  
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4.9 INTERVJU SJUKGYMNAST 
Studien representeras av en sjukgymnast i Luleå, som valt att vara anonym. 
Sjukgymnasten roll är att belysa och visa på samband och öka förståelsen för hur kroppen 
reagerar på en sjuk miljö. För individer gäller det exempelvis att förstå signaler på stress, 
och reagera i tid för att ha förutsättningar att hantera stressen. 
 
Rehabilitering  
Sjukgymnasten menar att ”utbrändhet många gånger kräver ett rehabiliteringsteam bestående av 
läkare, sjukgymnast, och samtalsterapeut och det är viktigt att det fungerar med Försäkringskassan, 
eller arbetsförmedlingen samt med arbetsgivaren”. Rehabilitering av utbrändhet inleds 
vanligtvis med åtgärder för att få ned stressnivån där Basalkroppskännedom, en kropps- 
orienterad terapi har visat sig vara ett bra verktyg. Sjukgymnasten säger att ”Basal 
kroppskännedom kan vara ett sätt att öka sin lyhördhet inför sig själv och för kroppens signaler och 
därigenom bli mer medveten om vad jag mår bra av och vad jag inte mår bra av”. Vid utbrändhet 
fordras ofta en långsam återgång då personerna många gånger har en ökads 
stresskänslighet långt efter den akuta fasen. Vid dåliga relationer eller kommunikations- 
problem mellan arbetstagare och chef kan det upplevas svårt att återgå till samma 
arbetsplats. Återanpassning till en annan arbetsplats eller avdelning kan underlätta.  
 
Motivation vid rehabilitering  
I rehabiliteringssammanhang försöker sjukgymnasten att bli klar över vilka drivkrafter 
som motiverar individer inför val av insatser. Individer kan påverka rehabiliteringen 
genom att vara aktiv. Trivsel och belöning är betydelsefulla motivationsfaktorer och 
sjukgymnasten menar att ”det handlar mycket om att bli sedd och ekonomi är en drivkraft och 
motivationsfaktor för den enskilda”. Det är svårt att generalisera hur kompetensutveckling 
påverkar rehabilitering, men vid återanpassning till en ny inriktigt, är det viktigt att bygga 
upp den kompetens som behövs. Kompetensförsörjning kan leda till att individer kan 
vara kvar på arbetsplatsen.  
 
Lyckad rehabilitering 
När det gäller en lyckad rehabilitering är det lättare att hitta en väg tillbaka till arbetslivet 
om rehabiliteringen kommer igång i ett tidigt skede. Väntetiden för att komma till en 
sjukgymnast är för närvarandet cirka två månader, vilket påverkar hur snabbt åtgärder 
inleds. Vidare menar sjukgymnasten att privatlivet påverkar rehabiliteringen: ”Har man en 
hög belastning hemma, så har dessa personer mindre energi kvar att klara av arbetslivet och tvärt om 
ifall man har hög belastning på arbetet har man mindre kraft till privatlivet.” Enligt 
sjukgymnasten är det angeläget att individen upplever stöd vid rehabilitering för ”upplever 
jag stöd av min chef och medarbetare, att de bryr sig om, tar kontakt och är angelägna att jag ska 
besöka arbetsplatsen och är engagerad i rehabmöten har det betydelse för om jag känner mig sedd och 
upplever att jag är viktig på min arbetsplats, vilket påverkar motivationen att komma tillbaka”. 
När stöd och resurser finns så fungerar rehabiliteringsarbetet bra. Saknas däremot resurser 
på grund av ekonomi eller långa väntetider, försämras förutsättningarna för en lyckad 
rehabilitering. Enligt sjukgymnasten kan förbättringar ske genom ”ökade resurser som 
förkortar väntetider så att rehabiliteringsarbetet kan komma igång tidigare, bättre samverkan mellan 
aktörerna och tillgång till en stödperson som vägleder personer i rehabiliteringsarbetet”. 
 
Rehabiliteringsaktörer och dess samverkan 
De rehabiliteringsaktörer som sjukgymnasten kommer i kontakt med är läkare, 
försäkringskassa och arbetsförmedling. Det krävs samordning mellan de olika aktörerna, 
eftersom utbrändhet är ett komplext problem De olika aktörerna kan bidra med olika 
delar, exempelvis fysik och psykisk rehabilitering. Samordning sker bland annat genom 
rehabiliterings- eller samordningsmöten där läkare, försäkringskassa, arbetsgivare, 
arbetstagare och ibland även facklig representant närvarar.  
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4.10 INTERVJU LIFE CENTER 
Lena Olofsson representerar rehabiliteringsföretaget Life Center. Företaget är verksamt 
inom företagshälsovård, rehabilitering, försäkringsmedicinska och arbetsplatsutredningar. 
Life Center arbetar i multidisciplinära team där läkare, arbetsvetare/ergonom, psykologer 
och sjukgymnaster samverkar med medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
Rehabilitering 
När det gäller stressrelaterade problem arbetar Life Center med ett rehabiliterings- 
program. Företaget får uppdrag av Försäkringskassan eller arbetsgivaren att ansvara för 
återanpassning av personer med utmattningssyndrom och under sex månader deltar dessa 
i ett rehabiliteringsprogram, som syftar till att individen ska hitta en balans mellan sig och 
arbetet. Olofsson menar att ”Life Center avser att ge individer verktyg att hantera stress för att 
nå balans”. Målet med rehabiliteringen är att individerna som deltar i rehabiliterings- 
programmet ska återgå till arbete. Rehabiliteringsarbetet sker utifrån multidisciplinära 
team, med såväl medicinsk, fysisk och psykisk rehabilitering. Programmet är indelat i tre 
steg varav det första steget grundas på en kartläggning, där individuella behov utforskas 
genom psykologiska tester. Steg två är en två veckors kurs med lektioner och 
föreläsningar samt friskvård. Steg tre är uppföljning i tre dagar och sedan 
avstämningsperioder under sex månaders tid. Life Center arbetar med fysisk träning, 
kunskap, känslor, tankar och relationer. Vid rehabilitering av stressrelaterade besvär 
prioriteras enligt Olofsson ”att få ned stressnivån och finna en balans mellan individen och 
arbetet”. Gemensamt för utbrända är att det är personer med starka drivkrafter, som har 
svårt att säga nej och som vanligtvis har en låg sjukfrånvaro tills de går i väggen. 
Rehabiliteringsinsatser leder enligt Olofsson vanligtvis till återgång i arbete. 
Uppskattningsvis rehabiliteras cirka 95 procent, åtminstone till deltidsarbete och omkring 
fem procent får sjukersättning. Däremot tar återgången olika lång tid. Om en individ 
varit långtidssjukskriven tar rehabiliteringen längre tid än vid tidig rehabilitering. 
 
Motivation vid rehabilitering 
Kompetensutveckling är en viktig motivationsfaktor eftersom det kan vara brist på 
kompetens som leder till att individer upplever arbetskraven för höga. Med hjälp av 
kompetenshöjande åtgärder kan individer således uppnå bättre kontroll. Faktorer som 
trivsel och belöning är bra, men ledare bör fundera över vilket beteende som belönas. 
Om ett felaktigt beteende belönas, exempelvis övertid kan belöningen istället påverka 
rehabiliteringsarbetet negativt. Enligt Olofsson är det tacksamt att rehabilitera utbrända, 
eftersom dessa individer har starka drivkrafter. 
 
Lyckad rehabilitering 
När det gäller privatlivet och arbetslivets påverkan på rehabiliteringen, kan dessa faktorer 
inverka såväl positivt som negativt på rehabiliteringen. Socialt stöd inverkar på 
rehabiliteringsprocessen och det har visat sig att en mentor eller handledare under 
återgången är ett bra stöd. Stöd från chefen leder till gynnsammare förutsättningarna för 
rehabilitering. Vidare kan rehabiliteringsarbetet gynnas om det förenklas så långt det är 
möjligt. För en lyckad återanpassning bör arbetstagaren lära sig att säga nej och be om 
hjälp. Enligt Olofsson ”främjas rehabilitering av arbetsplatser som välkomnar sina sjukskrivna 
arbetstagare tillbaka”. Dessutom upplever Olofsson att arbetsgivare vanligtvis är positiva till 
utbrändas återgång eftersom de som drabbats av utmattning ofta är driftiga personer.  
 
Rehabiliteringsaktörer och dess samverkan 
Rehabiliteringsaktörer är arbetsgivare och arbetstagare, fack, läkare, Försäkringskassa, 
arbetsförmedling och ibland arbetslivstjänst. Samverkan mellan rehabiliteringsaktörerna 
sker i viss utsträckning. Den viktigaste samverkan sker enligt Olofsson med berörd 
individ och hon menar att”lyckas man inte involvera individen lyckas inte rehabiliteringen.” 
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5 ANALYS 
Inledningsvis presenteras den analysmodell, som ligger till grund för hur det insamlade materialet 
analyseras. I kapitlet jämförs de empiriska resultaten avseende rehabiliteringsaktörernas syn på 
rehabilitering med teorier, som jag funnit relevanta för denna uppsats. Avsikten med kapitlet är att 
analysera huruvida teorin i referensramen stöder den empiriska studien.  

 

5.1 ANALYSMODELL 
Jag har valt att analysera materialet i min uppsats utifrån en analysmodell, som presenteras 
i figur 5.1. En analysmodell underlättar möjligheten att sortera insamlat material och 
koppla den till relevant teori. Som framgår i analysmodellen, se figur 5.1 på nästa sida, 
utgår jag ifrån teorin och undersöker några utvalda teoretiska områden. Dessa områden är 
stress och utbrändhet, rehabilitering, motivation vid rehabilitering, lyckad rehabilitering 
samt hur faktorer som krav och kontroll i arbetet samt arbetsliv och privatliv inverkar vid 
rehabiliteringsarbetet. 
 
Jag har undersökt ovanstående områden genom empiriska studier hos sju olika 
rehabiliteringsaktörer, samt tre utbrända arbetstagare som har erfarenhet av rehabiliterings 
processen och vägen tillbaka till arbete. Aktörerna som medverkar är: 
 

 Försäkringskassa 
 Företagshälsovård 
 Arbetsgivare 
 Arbetstagare  
 Sjukvården – läkare  
 Komplementärmedicin 
 Sjukgymnast 
 Privat rehabiliteringsaktör 

 
Vid de empiriska studierna har jag använt mig av ett aktörssynsätt, för att på detta sätt 
försöka skaffa mig en så heltäckande bild som möjligt av fenomenet rehabilitering. Vidare 
har jag utifrån dessa aktörer försökt uppnå mitt syfte med uppsatsen, som är att öka 
förståelsen för rehabiliteringsarbete i organisationer. Detta har skett genom att jag har 
sökt svar på fyra frågeställningar enligt nedan: 
 

 Vilka är de olika aktörerna vid rehabilitering och vad är deras roll i  
 

 rehabiliteringsprocessen? 
 

 Hur samordnas rehabiliteringen mellan olika aktörer? 
 

 Vad motiverar arbetstagarna till rehabiliteringsarbetet? 
 

 Vilka olika parametrar kan identifieras för en lyckad återanpassning?  
 
Slutligen avser jag utforma en rehabiliteringsmodell och en handlingsplan för hur den 
sjukskrivne åter kan introduceras på arbetet efter en sjukskrivningsperiod. Avsikten med 
modellen och handlingsplanen är att dessa ska fungera som ett verktyg för ledare på 
arbetsplatser eller avdelningar vid rehabilitering av personal som drabbats av utbrändhet 
och ska återanpassas till arbete, främst tillbaka till den ordinarie arbetsplatsen. 
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STUDIENS UTGÅR IFRÅN TEORETISKA OMRÅDEN: 
 

Stress och utbrändhet 
Rehabilitering 

Motivation vid rehabilitering 
Lyckad rehabilitering 

Krav & kontroll samt arbetsliv & privatliv  
 

 

EMPIRISKA STUDIER UTFÖRES MED OLIKA 
REHABILITERINGSAKTÖRER: 

 
 

Försäkringskassa                     Företagshälsovård 
Arbetsgivare  Arbetstagare  
Sjukvården – läkare  Komplementärmedicin 
Sjukgymnast  Privat rehabiliteringsaktör 

 

 

STUDIENS MÅL ÄR ATT UPPNÅ UPPSATSENS SYFTE  
& SÖKA SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR OM: 

 

 

Rehabiliteringsaktörernas roll 
Samordning mellan rehabiliteringsaktörer 
Motivationsfaktorer i rehabiliteringsarbetet 

Viktiga parametrar för en lyckad rehabilitering 
 
 

 

MED HJÄLP AV RESULTATET UTVECKLA  
EN REHABILITERINGSMODELL & EN HANDLINGSPLAN  

 
 

Ett verktyg för ledare och rehabiliteringsansvariga 
vid rehabiliteringsarbete 

 
 

 
Figur 5.1 Analysmodell Källa: Källhammer (2005) 
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5.2 STRESS OCH UTBRÄNDHET 

När det gäller stress och utbrändhet avser jag att analysera: 
 

 Arbetsrelaterad stress och dess orsaker. 
 
Det finns många orsaker till det ökade antalet sjukskrivningar varav arbetsrelaterad stress 
är ett skäl. Enligt Arbetslivsinstitutet (2004) handlar arbetsrelaterad stress om brist på 
balans mellan kropp och själ, arbetsliv och privatliv samt mellan ansvar och befogenheter. 
Flertalet av rehabiliteringsaktörerna i min empiriska studie anser att orsaken till stress 
många gånger är en kombination av arbetsliv och privatliv. Nygård på Previa säger att 
”många som drabbas av utbrändhet är ambitiösa på både arbetet och i hemmet”. Vidare 
framkommer i studien att arbetstakten har ökat i och med slimmade organisationer. 
Dessutom innebär informationsteknik att arbetstagare blir ständigt tillgängliga via 
mobiltelefon och e-post. Detta leder bland annat till att gränsen mellan arbetsliv och 
privatliv är diffus, vilket kan få konsekvenser i form av obalans mellan arbetsliv och 
privatliv. Asplund-Höglund på personalavdelningen vid Luleå tekniska universitet menar 
att det är viktigt att se över stressorer3 i såväl arbetsliv som privatliv. Hon får medhåll av 
bland annat Svenlin på Flora klinik och Spa, samt arbetstagare A. Ett citat av arbetstagare 
C styrker detta och lyder: ”Jag måste leva mitt privata liv så att jag orkar med mitt arbetsliv 
likaväl som jag måste leva mitt arbetsliv så att jag orkar med mitt privatliv.” Jag upplever således 
en överensstämmelse mellan den teoretiska uppfattningen och resultaten vid den 
empiriska studien, som grundar sig på att stress utlöses av obalans mellan kropp och själ 
eller mellan arbetsliv och privatliv. För att undvika denna stress gäller det enligt min 
uppfattning således att finna balans mellan arbetsliv och privatliv samt ha inflytande och 
kontroll över arbetsuppgifter. Vidare fungerar socialt stöd som en buffert mot negativ 
stress vilket även återhämtning och vila gör. Människor kan enligt Ohlsson på 
Arbetslivsinstitutet (2002) klara stress om de får tid för återhämtning, men om balansen 
mellan stress och återhämtning rubbas riskerar människor att bli sjuka.  

 

5.3 REHABILITERING 
När det gäller rehabilitering avser jag analysera faktorer som: 
 

 Rehabilitering 
 

 Motivation vid rehabilitering 
 

 Lyckad rehabilitering 

5.3.1 Rehabiliteringsinsatser 
Målsättningen med olika rehabiliteringsinsatser är enligt Riksförsäkringsverket att öka 
individens arbetskapacitet och bidra till kortare sjukskrivningsperioder (RFV 2 004:8). 
Författarna Woodham och Peters (1998) beskriver olika behandlingsformer däribland 
qigong och yoga. Qigong är enligt författarna, ett verktyg för att nå avspänning i kropp 
och själ, reducera stress och förebygga sjukdomar. Vidare är yoga en mjuk träningsform 
som består av kropps- och andningsövningar för mental och fysisk träning. Yoga används 
bland annat mot stress, trötthet och depression. Svenlin som arbetar med yoga och 
qigong håller med författarna i deras resonemang om positiva effekter av dessa 
träningsformer vid stressrelaterade problem och rehabiliteringsarbete. Hon anser att yoga, 
qigong och meditation är träningsformer som ökar individens kroppsuppfattning, vilket 
är av stor vikt vid rehabilitering av stressrelaterade sjukdomar. Arbetstagarna som varit 
sjukskrivna för utbrändhet bekräftar att de blivit hjälpta av dessa träningsformer. 

                                                 
3 stressorer är faktorer som utlöser stress 
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Arbetstagare C säger att ”qigong ger mental kännedom om kroppens signaler på stress som 
spända muskler, huvudvärk och man får lära sig ta dessa signaler på allvar vilket är en viktig 
förutsättning för att komma vidare”. Studien visar att samtalsterapi är en vanlig stödåtgärd för 
utbrända som underlättar återgång i arbete. Samtalsterapi syftar till att skapa personlig 
harmoni. Behandlingen bottnar enligt författarna Woodham och Peters (1998) i att 
individer ägnar tid åt att reflektera över sig själv och sitt beteende, för att komma till 
insikt och finna balans mellan kropp och själ vilket är viktigt för att lyckas vid 
rehabilitering. Arbetstagare C tycker att ”stödsamtal ger större insikt och tilltro till mig själv”. 
När det gäller rehabilitering håller jag med Malmquist (2004) som anser att åtgärder bör 
sättas in i ett så tidigt skede som möjligt, eftersom utsikterna att individen kommer 
tillbaka till arbetslivet är störst vid tidiga rehabiliteringsinsatser. Flera av intervju- 
personerna i den empiriska studien är liksom jag av samma åsikt som författaren. Nygård 
på Previa säger att ”ju fortare insatserna sätts in desto större är chansen att snabbt få tillbaka 
personerna i arbetslivet”. En studie visar att endast åtta procent av de långtidssjukskrivna får 
rehabilitering trots det är samhällsekonomiskt lönsamt, en satsad krona nio kronor åter. 
Att så pass få rehabiliteras innebär att långtidssjukskrivningarna många gånger har blivit en 
väg ut ur arbetslivet, istället för en väg tillbaka till arbetslivet. (SOU, 2000:78)  

5.3.2 Motivation vid rehabilitering 
En förutsättning för att rehabilitera människor som varit långtidssjukskrivna är motivation 
som enligt Angelöw (1999) utgör en betydelsefull drivkraft. Författarna Gustafsson och 
Lundberg (2004) anser att sjukskrivna med stressrelaterade problem, utmattnings- 
depression många gånger upplever brist på motivation när det gäller rehabiliteringen 
tillbaka till det arbete som bidrog till deras ohälsa. Ett hinder i rehabiliteringsarbetet är 
således att återgången främst sker till den tidigare arbetsplatsen. Alternativa lösningar 
såsom exempelvis arbetsgivarringar, där samverkan sker mellan olika arbetsgivare skulle i 
dessa fall främja möjligheten att hitta andra arbeten för berörda individer. Vid 
intervjuerna bekräftades att arbetstagarna ofta inte hade någon önskan att återgå till det 
gamla arbetet, eftersom arbetet varit en bidragande orsak till sjukskrivningen. Jengwall 
vid Försäkringskassan menar att ”ingen kan rehabiliteras om man inte själv har en inre drivkraft 
och motivation att rehabiliteras”. Besök av chefen och några arbetskamrater upplevdes 
positivt av en av arbetstagarna i studien. Vidare menar Jengwall att ett hälsofrämjande 
ledarskap påverkar rehabiliteringsarbetet gynnsamt, eftersom hälsomedvetna ledare har 
lättare att motivera arbetstagare tillbaka till arbetsplatsen. Enligt Olofsson på Life Center 
”främjas rehabilitering av arbetsplatser som välkomnar sina sjukskrivna arbetstagare tillbaka”.  
 
Kjellman och Hammarbäck (2002) menar att kompetensutveckling är en rehabiliterings- 
åtgärd som kan vara aktuell. Den empiriska studien visar att kompetensutveckling är en 
grundläggande motivationsfaktor vid rehabilitering, eftersom det kan vara brist på 
kompetens som leder till att individer upplever arbetskraven för höga. Kompetens- 
utveckling är viktigt för att individen ska uppleva bättre kunskapsmässig förmåga att klara 
av arbetskrav, vilket gynnar förutsättningarna vid rehabilitering. Arbetsplatsens ekonomi 
påverkar kompetensutveckling, eftersom företag inte alltid anser sig ha råd med 
exempelvis konferenser. Kursverksamhet som skall tenteras kan upplevas som stressande 
vid återgång till arbete efter sjukskrivning, eftersom tentamensperioder ofta är intensiva 
och personer som varit utbränd vanligtvis är stresskänslig. Ett hinder vid rehabilitering är 
enligt Schenström att kompetens om stress och utmattning många gånger saknas hos 
rehabiliteringsaktörer som Försäkringskassa, arbetsförmedlingen, läkare och företags- 
ledning. Schenström arbetar bland annat med att höja kunskapsnivån om stress och 
utmattningstillstånd, inom såväl vårdsektorn som i bland företagsledare. Cirka 600 
personer inom Primärvården har utbildats i Norrbottens län. Vidare är lön liksom trivsel 
och gemenskap på arbetsplatsen faktorer som motiverar och en grundförutsättning för en 
lyckad rehabilitering  
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5.3.3 Lyckad rehabilitering 
I den teoretiska referensramen framkommer att återgång till arbete efter utbrändhet är en 
process som enligt Kjellman och Hammarbäck (2002) ofta tar lång tid, upp till flera år. 
Den empiriska studien bekräftar detta. Schenström har erfarenhet av rehabilitering i sin 
läkarroll och anser att vid rehabilitering av stressrelaterade problem är det viktigt att det 
finns en kunskap om att processen tar tid, och att det inte finns några snabba lösningar. 
Schenström får medhåll av Jengwall på Försäkringskassa som menar att en lyckad 
rehabilitering grundas på försiktig återgång för att undvika att arbetstagaren åter blir sjuk. 
Ett citat av arbetstagare B styrker detta: ”Jag hade hög ställda krav på mig själv, var för 
optimistisk och hade för bråttom vid återgången, vilket resulterade i att jag blev sjuk igen.” Vidare 
anser Kjellman och Hammarbäck (2002) att en lyckad rehabilitering bygger på att 
minimera faktorer som kan orsaka fortsatt stress i arbetet. Asplund-Höglund på 
personalavdelningen håller med författarna och påstår att en lyckad rehabilitering bör 
inledas med att ta reda på vad som orsakade stressen och åtgärda detta inför återgången. 
Gustafsson och Lundgren (2004) åsikt är att faktorer som arbetsfördelning, krav och 
kontroll avseende planering av arbetet påverkar rehabiliteringen. Det kan konstateras att 
rehabiliteringsarbete av sjukskrivna med höga krav i arbetet tar längre tid än för individer 
med lägre krav i arbetet. Vidare menar författarna att gemenskap och socialt stöd från 
arbetskamrater underlättar återgång till arbete. När det gäller inflytande och kontroll är 
intervjupersonerna överens med Gustafsson och Lundgren att krav och kontroll i en 
arbetssituation är viktiga faktorer som i hög grad påverkar rehabiliteringen. Schenström 
har i sin läkarroll specialiserat sig på stressrelaterade problem och hans uppfattning är att 
”det gäller att minska på kravbilden vid återgång till arbete så att inte arbetsbelastningen vid 
rehabiliteringen är för hög”. Dessutom är det angeläget att stäva efter egenkontroll vid 
rehabiliteringen för att uppnå goda förutsättningar för återgång till arbete. Schenström 
säger att ”ju mer kontroll en individ har desto bättre klarar denne person olika krav i arbetet”.  
 
Stums (2001) åsikt är att individer har sociala behov, det vill säga behov av tillhörighet 
och gemenskap. Bristen på gemenskap kan resultera i att medarbetare står emot stress 
sämre än om arbetsgemenskapen varit god. Dessutom kan gemenskap fungera som en 
buffert mot stress, vilket är viktigt i en rehabiliteringssituation som ofta upplevs 
stressfylld. När det gäller socialt stöd i omgivningen från familj, vänner, arbetskamrat och 
ledare säger Schenström att ”det visat sig att individer som arbetar i grupp klarar påfrestningar 
och stress bättre”. Arbetstagare C bekräftar att stöd i omgivningen gör stressen mer 
hanterbar eftersom problemen kan ventileras med någon i omgivningen. Även Svenlin 
håller med om detta och hennes uppfattning är att en mentor på arbetsplatsen kan 
fungera som stöd vid återgången. Även i detta avseende anser jag att teorin stöder den 
empiriska studien. Människor är enligt Ohlsson på Arbetslivsinstitutet (2002) skapad att 
klara stress om de får tid för återhämtning, men om balansen mellan stress och 
återhämtning rubbas riskerar människor att bli sjuka. Life Center arbetar med 
multidisciplinära team som bygger på åtgärder inom medicinsk, fysisk och psykisk 
rehabilitering. Olofsson, vd på Life Center anser att ”Life Center avser att ge individer 
verktyg att hantera stress för att nå balans”. När det gäller vila säger Arbetstagare C att ”det 
gäller att hitta balans och vara disciplinerad när det gäller vila och återhämtning”.  
 
Intervjun med Jengwall på Försäkringskassan visar att brist på sömn förstärker den 
negativa spiralen, medan tillräcklig sömn kan balansera stress. Återhämtning och vila är 
en grundläggande förutsättning för att orka. Ett citat av Schenström visar: ”För en lyckad 
rehabilitering krävs kunskap bland såväl läkare, anhöriga, ledare som arbetskamrater och det viktigt 
att fortsättningsvis få vila och återhämtning, för detta hjälper individer att balanserar negativ stress.” 
För att rehabiliteringsarbetet ska nå bästa resultat krävs arbetstagarens delaktighet. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel fös en diskussion kring denna studie, främst utifrån de fyra frågeställningar som jag 
valt att söka svar på för att uppnå syftet. Vidare presenteras mina slutsatser samt ett teoretiskt 
bidrag i form av en rehabiliteringsmodell och en handlingsplan för hantering av rehabilitering. 
Slutligen föreslås uppslag till vidare forskning.  

 

6.1 FORSKARFRÅGOR 
Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för rehabiliteringsarbete i organisationer och 
för att uppnå detta har jag sökt svar på nedanstående frågeställningar:  
 

 Vilka är de olika aktörerna vid rehabilitering och vad är deras roll i 
rehabiliteringsprocessen? 

 

 Hur samordnas rehabiliteringen mellan olika aktörer? 
 

 Vad motiverar arbetstagarna till rehabiliteringsarbetet? 
 

 Vilka olika parametrar kan identifieras för en lyckad återanpassning?  

6.1.1 Rehabiliteringsaktörers roll vid arbetslivsinriktad rehabilitering 
Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som krävs för att sjukskrivna ska få tillbaka 
sin arbetsförmåga. Rehabiliteringsaktörer har olika roll i rehabiliteringsarbetet, som avser 
att få sjukskrivna att återgå i arbete. Av studien framkom bland annat: 
 

 att Försäkringskassan har en myndighetsroll och en samordnande roll när det 
gäller rehabilitering, samt en bevakande roll avseende rehabiliteringsutredning 

 

  att Previa har en konsultroll och tillhandahåller företagshälsovård och rådgivning 
  

 att Luleå tekniska universitet representerar både en arbetsgivar- och arbetstagarroll 

o arbetsgivarens personalavdelning har en konsultroll som arbetar stödjande 
mot avdelningscheferna i personalfrågor exempelvis rehabilitering 

 

o arbetstagarens roll bygger på delaktighet vid rehabiliteringsarbetet 
 

 att Life Center har en konsultroll inom rehabilitering. Företaget erbjuder ett 
rehabiliteringsprogram för utbrända som grundas på ett teambaserat arbetssätt 

 

 att sjukskrivande läkare har en medicinsk rehabiliteringsroll 
 

  att psykologer har en psykologisk rehabiliteringsroll 
 

 att sjukgymnaster har en fysisk rehabiliteringsroll 
 

 att komplementärmedicin har en kompletterande roll till traditionella 
behandlingsmetoder, exempelvis genom behandling som yoga och qigong  

 

 att övriga rehabiliteringsaktörer som framkommit av studien är:  

o Resurs och S: t Lucas stiftelsen som har en konsultroll som bland annat 
erbjuder stödsamtal  

 

o Alfastiftelsen har en konsultroll vid behandling mot alkoholberoende 
 

o Facket har en stödjande roll för fackligt anslutna arbetstagare 
o Arbetsförmedlingen har en viktig roll om arbetstagare är/blir arbetslösa. 

 
I Försäkringskassans roll ingår enligt Stansfors (1996) att stödja arbetstagare vid 
rehabilitering. Iseskog (1994) menar att Försäkringskassans roll främst innebär att 
samordna rehabilitering, men även att ta initiativ till rehabilitering om en rehabiliterings- 
utredning inte inkommit från arbetsgivaren senast åtta veckor efter sjukskrivningen. 
Intervjun med Jengwall bekräftar att Försäkringskassan har både en samordnande och en 
myndighetsroll vid rehabilitering, som innebär att administrera socialförsäkringen så att 
individer får ersättningar och bidrag som de har rätt till (www.fk.se). 
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Företagshälsovården har enligt Almqvist (1991) en konsultroll vid rehabilitering och i den 
ingår en rådgivande expertresurs för att bidra till att arbetsmiljön anpassas till människans 
förutsättningar. Vidare arbetar företagshälsovården med förebyggande och rehabiliterande 
insatser av medicinsk, teknisk och psykosocial karaktär. Huvudsyfte är enligt Almqvist att 
kartlägga förhållanden på arbetsplatsen, som kan medföra fysisk eller psykisk ohälsa samt 
ge råd om rehabiliteringsåtgärder. Vid intervjun med Previa bekräftas att företaget har en 
konsultroll inom företagshälsovård. Previas syfte är att bidra till sunda och hälsosamma 
organisationer inom både privat och offentliga verksamhet (www.previa.se). 
 
I arbetsgivarens roll ingår enligt Försäkringskassan (2003) att vidta arbetslivsinriktade 
åtgärder i anslutning till den egna verksamheten. Det kan exempelvis vara arbetsplats- 
anpassning som innebär ändring av den fysiska miljön för att minska belastningen, eller 
omplacering som medför förändrade arbetsuppgifter för att möjliggöra återgång till 
arbete. Arbetsprövning innebär att granska vilka arbetsuppgifter den sjukskrivne kan klara 
och arbetsträning används om den sjukskrivne är i behov av att prova om denne klarar av 
sina tidigare arbetsuppgifter. Vidare är arbetsgivaren skyldig att inom åtta veckor efter 
sjukfall lämna in en rehabiliteringsutredning till Försäkringskassan. Utredningen syftar till 
att granska orsaken till arbetsoförmågan och behov av åtgärder. Vid intervjun med Luleå 
tekniska universitets personalavdelning framkom att i arbetsgivarens roll ingår ett 
lagstadgat rehabiliteringsansvar som i första hand syftar till att få tillbaka de sjukskrivna till 
det ordinarie arbetet. Ett citat av Asplund-Höglund lyder: ”Personalavdelningen har en 
konsultroll och fungerar som en stödfunktion i personalfrågor, exempelvis rehabiliteringsärenden.”  
 
I arbetstagarens roll i ingår det enligt Försäkringskassan (2003) att bistå med information vid 
kartläggningen av rehabiliteringsbehov, delta i planering av rehabiliteringsåtgärder samt 
meddela ändrade förhållande som påverkar rehabiliteringsersättningens storlek. Enligt 
Zanderin och Günzel (1997) är det arbetstagarens ansvar att delta i rehabiliterings- 
utredningen, i annat fall kan rehabiliteringsersättningen, helt eller delvis dras in. Vidare är 
arbetstagaren skyldig att styrka sjukdom och nedsättning av arbetsförmågan, genom ett 
medicinskt underlag utfärdat av läkare. Vid intervjuer med arbetstagare som har 
erfarenhet av rehabilitering på grund av stressrelaterade problem, framkommer att 
arbetstagaren har en viktig roll som bygger på delaktighet i rehabiliteringsarbetet. Ett citat 
av Schenström styrker detta: ”Arbetstagarens inställning och hur aktiv personen själv är när det 
gäller terapi och andra rehabiliteringsåtgärder påverkar i stor utsträckning rehabiliteringens resultat.” 
 
Sjukgymnastens roll innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar 
som begränsar människors rörelseförmåga. I sjukgymnastens roll ingår att bidra med fysisk 
rehabilitering. (www.neuro.uu.se) 
 
Komplementärmedicinens roll är att fungera som ett komplement till traditionella 
sjukvården. Komplementära terapier utövas idag såväl inom som utanför den etablerade 
vården. (www.floraklinik.se) 
 
Life Center har en konsultroll inom företagshälsovård och rehabilitering. Företaget arbetar 
bland annat med ett rehabiliteringsprogram avsett för människor med stressrelaterade 
problem, depressionssymtom och utbrändhet. Målet med rehabiliteringsprogrammet är 
att hitta balans mellan individens och omgivningens krav. (www.lifecenter.nu) 
 
Primärvården och läkaren har en medicinsk rehabiliteringsroll, där diagnostisering av sjukdom, 
bedömning huruvida arbetstagaren är sjuk och har nedsatt arbets- och funktionsförmåga, 
samt intyga detta genom läkarutlåtande ingår i rollen. (www.tdu.se)  
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6.1.2 Samordning mellan olika aktörer vid rehabiliteringen 
När det gäller samordning mellan olika rehabiliteringsaktörer framkommer det vid 
intervjuerna att det krävs synkronisering mellan de olika aktörerna. Utbrändhet är en 
komplex situation där aktörerna bidrar med olika delar, exempelvis medicinsk, fysik och 
psykisk rehabilitering. Integrering mellan aktörerna sker främst genom rehabiliterings- 
eller samordningsmöten, där vanligtvis läkare, Försäkringskassa, arbetsgivare och 
arbetstagare närvarar samt ibland även företagshälsovård och facklig representant. De 
olika rehabiliteringsaktörernas syn på samordning är bland annat: 
 

 att Försäkringskassan samlar olika rehabiliteringsaktörer för att gemensamt fatta 
rehabiliteringsbeslut och ett organiserat samarbete sker mellan försäkringskassa 
och arbetsförmedling  

 

 att Previa samverkar med arbetsgivare och arbetstagare samt med olika aktörer 
som psykologer, sjukgymnaster och Alfastiftelsen om alkoholproblem finns 

 

 att Luleå tekniska universitet arbetar tillsammans med arbetstagare, Previa, 
Försäkringskassan sjukskrivande läkare och terapeuter vid rehabilitering. I bland är 
även andra aktörer inblandade, som universitet köper tjänster ifrån som Life 
Center och Resurs  

 

 att Flora klinik, som arbetar med komplementär medicin samverkar med 
arbetsgivaren ifall denne betalar för behandlingen, men Svenlin önskar att det 
även fanns koppling till exempelvis försäkringskassan och den traditionella vården  

 

 att rehabiliteringsaktörer som sjukgymnasten främst kommer i kontakt med är 
läkare genom remisser och remissvar samt Försäkringskassan 

 

 att aktörer som arbetstagarna haft samröre med vid återgången är chefen, 
personalavdelningen, primärvården, företagshälsovården, Försäkringskassan samt 
övriga aktörer såsom Resurs, S:t Lucas stiftelsen, komplementärmedicin för 
exempelvis akupunktur och qigong, samt Trygghetsstiftelsen  

 

 att Life Center samarbetar med arbetsgivare och arbetstagare, fack, läkare, 
försäkringskassa, arbetsförmedling och ibland arbetslivstjänst vid rehabiliterings- 
ärenden. 

 
Min uppfattning är i likhet med rehabiliteringsaktörerna att den samverkan som sker 
mellan olika rehabiliteringsaktörer i många avseenden är bristfällig, vilket ett citat av 
arbetstagare B bland annat visar på: ”Samverkan aktörerna emellan bör ses över och det borde 
finnas rutiner och samarbete aktörerna emellan i betydligt större utsträckning.” Utifrån studiens 
resultat anser jag att rehabilitering således kan förbättras genom att rehabiliteringsaktörer 
tillsamman söker lösningar för återgång till arbete. Jag håller med Nygård på Previa som 
menar att berörda aktörer såsom arbetsgivare, arbetstagare, sjukskrivande läkare samt 
försäkringskassa, företagshälsovård, beteendevetare och psykologer bör ha kontinuerliga 
träffar för att söka gemensamma rehabiliteringslösningar. Vidare visar studien att det är 
avgörande för rehabiliteringsarbetets utgång huruvida sjukskrivna upplever att det finns 
ett intresse hos arbetsgivare och övriga aktörer att främja möjligheterna för individens 
återgång till arbete. Jag anser i likhet med intervjupersonerna att det är viktigt att 
individerna integreras i rehabiliteringen och känner sig delaktig i återanpassningen. Jag 
hänvisar till ett citat av Olofsson på rehabiliteringsföretaget Life Center som belyser detta: 
”Lyckas man inte involvera individen lyckas inte rehabiliteringen.” 

6.1.3 Motivationsfaktorer i rehabiliteringsarbetet 
Motivation är en förutsättning för att rehabilitera människor som varit långtids- 
sjukskrivna. Motivation utgör enligt Angelöw (1999) en betydelsefull drivkraft för 
individer att realisera mål.  
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I likhet med Angelöw och intervjupersonerna upplever jag att rehabilitering i hög grad 
bygger på medarbetarens motivation och vilja att komma tillbaka till arbetslivet. Om 
arbetstagaren är positivt inställd till rehabiliteringsinsatser är förutsättningar för återgång 
till arbetet fördelaktiga. Jag anser således att det ligger mycket i det Jengwall på 
Försäkringskassan säger, nämligen att ”ingen kan rehabiliteras om man inte själv har en inre 
drivkraft och motivation att rehabiliteras”. Studien visar att motivation är centralt vid 
rehabilitering och att det i arbetsledarens roll ingår att arbeta med motivationshöjande 
faktorer vid återanpassning till arbete. Jag anser att ledaren har en betydelsefull och många 
gånger avgörande roll vid rehabiliteringsarbete. Enligt Asplund-Höglund har det visat sig 
att ”om arbetstagaren upplever ett stöd och en vilja från arbetsgivaren och ledningens sida att 
arbetstagaren ska komma tillbaka påverkar detta faktum arbetstagarens motivation vid 
rehabiliteringen positivt”.  
 
Trivsel, gemenskap och belöningar är enligt den empiriska studien viktiga motivations- 
faktorer, vilket överensstämmer med Stums motivationshierarki (2001) i den teoretiska 
referensramen. Stum rangordnar mänskliga behov i en hierarki, som bygger på 
motivationsfaktorer som trygghet, belöning, samhörighet, personlig utveckling och 
harmoni. En orsak till stress och sjukdom kan enligt Asplund Höglund på 
personalavdelningen, vid Luleå tekniska universitet vara att individer inte trivs på 
arbetsplatsen. Det är därför centralt att identifiera orsaker till varför individer inte trivs 
om så är fallet. Vidare visar studien att belöning är bra, men ledare bör fundera över 
vilket beteende som belönas för om ett felaktigt beteende belönas exempelvis övertid i 
stället för eftertanke kan belöning däremot få negativa konsekvenser vid rehabiliterings- 
arbetet. Vid intervjun med Schenström framkommer att balans mellan upplevd 
ansträngning och belöning är betydelsefullt, i annat fall försämras motivationen till 
återgången avsevärt. När det gäller belöning är lön en viktig del och löneskillnader på 
grund av sjukskrivningen påverkar individens motivation. Detta bekräftas av arbetstagare 
C: ”När jag kom tillbaka på deltid till mitt gamla arbete efter sjukperioden fick jag minimalt 
lönepåslag vid löneförhandlingen, vilket jag uppfattade som om jag straffades för att jag varit sjuk.” 
Sjukgymnasten bekräftar detta resonemang och säger att ”det handlar mycket om att bli sedd 
och ekonomi är en drivkraft och motivationsfaktor för den enskilda.”  
 
Personlig utveckling grundas enligt Stum (2001) på behov av kompetensutveckling. 
Genom att lära sig nya saker möjliggörs utveckling för individer och behovet 
tillfredsställs. Studien visar att kompetensutveckling är viktigt, eftersom det kan vara brist 
på kompetens som gör att individer upplever arbetskraven för höga. Med hjälp av 
kompetenshöjande åtgärder kan individer uppnå bättre kontroll. Schenström intygar att 
kompetensutveckling är grundläggande för att individen ska uppleva bättre 
kunskapsmässig förmåga att bemästra arbetets krav, vilket gynnar förutsättningarna vid 
rehabilitering. Jengwall medger att kompetensutveckling kan vara nödvändigt i fall 
arbetstagaren varit sjukskriven länge och behöver uppdateras kunskapsmässigt, men han 
menar att det även finns en risk att kompetensutveckling upplevs som stressande i 
rehabiliteringssammanhang. Jengwall får medhåll av Asplund-Höglund som säger att 
”kompetensutveckling är inte prioritet i en rehabiliteringssituation, om inte brist på kompetens var 
en av orsakerna till stressen.” Teorin stöder delvis empirin, men den empiriska studien visar 
på en stresskänslighet hos individer som varit utbrända, som gör att behovet av 
kompetensutveckling bör vägas mot risken för upplevd stress i en rehabiliteringssituation. 
 
Vid intervjuerna framkom att arbetstagare i första hand rehabiliteras tillbaka till den gamla 
arbetsplatsen. Enligt Jengwall är det många gånger är förkastligt ur motivationsperspektiv 
att återanpassa någon tillbaka till ett arbete som de upplever gjort dem sjuka. De 
intervjuade arbetstagarna bekräftar att de saknade motivation att fortsätta med de gamla 
arbetsuppgifterna, som de ansåg var en bidragande orsak till sjukskrivningen.  
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Det har visat sig att rehabilitering ofta lyckas bättre om arbetstagaren återanpassas till 
någon ny inriktning. Jag anser således att det är väsentlig att arbeta för att främja andra 
alternativ än återgång till den gamla arbetsplatsen, eftersom dessa återpassningar ofta visat 
sig fungera mer tillfredställande. 

6.1.4 Olika parametrar för en lyckad återanpassning  
Enligt den teoretiska referensramen menar bland annat författare Hammarbäck (2002) att 
en lyckad rehabilitering bygger på att minimera faktorer som kan orsaka fortsatt stress i 
arbetet. Jag instämmer med Maslach och Leiter (1999) som anser att en mindre stressfylld 
arbetssituation kan åstadkommas bland annat genom en rimlig arbetsbelastning, 
inflytande och kontroll över arbetsinnehåll, uppskattning och belöning, samt gemenskap 
eftersom stöd och samhörighet fungerar som en buffert mot stress. Enligt Johansson 
(2001) påverkar inflytande över arbetssituationen och faktorer som stöd och uppskattning 
från överordnade, relationer med arbetskamrater samt balans mellan ansträngning och 
belöning och mellan arbete och privatliv är avgörande för huruvida en återanpassning blir 
gynnsam eller inte. Parametrar för en lyckad återanpassning är enligt intervjupersonerna i 
studien bland annat: 
 
En rehabiliteringspolicy, som ligger till grund för återanpassningen och beskriver företagets 
policy och tillvägagångssätt vid rehabilitering. En rehabiliteringspolicy bör alla företag 
upprätta, som utifrån företagens målsättning vägleder rehabiliteringsarbetet.  
 

En försiktig återgång är att föredra, för att undvika att berörda arbetstagare blir sjuka igen. 
Det krävs en förståelse för att återhämtning och vila är en förutsättning för att orka och 
helger och semester bör användas för återhämtning och social gemenskap inte till arbete.  
 

Tidsfaktorn påverkar vid återanpassning. Rehabiliteringsåtgärder bör sättas in så tidigt som 
möjligt, eftersom det främjar förutsättningarna att komma tillbaka till arbetet. Ett citat av 
Nygård bekräftar detta: ”Ju fortare insatserna sätts in desto större är chansen att snabbt få tillbaka 
personerna i arbetslivet i alla fall på deltid.”  
 

Kontakt med arbetstagare under sjukskrivningsperioden är betydande och Jengwall menar 
att ”ska det komma en rehabilitering till stånd måste individen vara delaktig.” Asplund-Höglund 
styrker detta: ”Det är viktigt att arbetstagaren känner sig delaktig i sin arbetsplats och inte 
upplever att denne glöms bort.” Enligt arbetstagare B är ”det är viktigt att arbetsgivaren behåller 
kontakten, så att man känner sig behövd trots sjukdomen och inte blir bortglömd.”  
 

Balans mellan krav och kontroll är betydelsefullt vid rehabiliteringen och ett citat av 
Schenström visar detta: ”Det gäller att minska på kravbilden vid återgång till arbete så att inte 
arbetsbelastningen vid rehabiliteringen är för hög.” När det gäller krav erkänner arbetstagare B 
att det var individen själv som hade de högsta kraven. Vidare påverkar kontroll över 
arbetet och Nygård uttrycker att ”har du kontroll över ditt arbete mår du mycket bättre. Krav 
är inget problem om du har kontrollen, för har du inga krav känner du dig inte behövd.” 
 

Socialt stöd är centralt för människors motivation, vilket sjukgymnasten i studien bekräftar: 
”Upplever jag att jag att jag har stöd av min chef och medarbetare, att de bryr sig om, tar kontakt 
och är angelägna att jag ska besöka arbetsplatsen och chefen är engagerad i rehabmöten. Då har det 
betydelse för jag känner mig sedd och upplever att jag har ett värde och är viktig på min arbetsplats, 
vilket påverkar motivationen att komma tillbaka.”  
 

Balans mellan arbete och privatliv är angeläget och arbetstagare A påstår:  ”Arbetslivet måste gå 
att kombinera med privatlivet i annat fall blir situationen ohållbar för individen”. Det gäller enligt 
arbetstagare B att sätta gränser, vilket innebär att ”jag måste leva mitt privata liv så att jag 
orkar med mitt arbetsliv likaväl som jag måste leva mitt arbetsliv så att jag orkar med mitt privatliv. 
Det gäller att hitta balans och vara disciplinerad när det gäller vila och återhämtning.”  
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Samarbete aktörerna emellan och individens inställning påverkar premisserna för en lyckad 
rehabilitering. Sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och arbetsgivaren bör 
samordna sina insatser för att återanpassa individen. I arbetsgivarringar samverkar arbets- 
givare för att hitta alternativ till den gamla arbetsplatsen vid återanpassning.  

 

6.2 REHABILITERINGSMODELL 
Jag har upprättat en rehabiliteringsmodell över olika steg i rehabiliteringen 
symboliserad i en hierarkisk ordning, se figur 6.2 nedan. Teorin bygger på att faktorerna 
i den lägre nivån måste uppfyllas innan faktorer på en högre nivå kan uppmärksammas. 
Det nedersta steget i rehabiliteringshierarkin består i en rehabiliteringspolicy som alla 
företag bör upprätta. Policyn ligger till grund för rehabiliteringen och beskriver 
företagets tillvägagångssätt vid rehabilitering. Nästa steg i rehabiliteringshierarkin är 
planering och utredning i samband med sjukskrivning, som bland annat innebär 
sjukintyg som styrker arbetsoförmåga och undersöka eventuellt behov av vikarie vid 
arbetstagares sjukfrånvaro. Dessutom ska en rehabiliteringsutredning påbörjas, vilken 
ska skickas till Försäkringskassan inom åtta veckor efter sjukfallet. Vidare består 
hierarkin även av rehabiliteringsåtgärder och arbetsplatsanpassning som kan ske utan att 
andra medarbetare drabbas, samt åtgärder som arbetsträning i samband med 
tillbakagång. Slutligen symboliserar det översta trappsteget återgång till arbete på hel 
eller deltid. Vilket främst sker till det ordinarie arbetet. I detta skede bör även 
rehabiliteringen följas upp och utvärderas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

Rehabiliteringsåtgärder & arbetsplatsanpassning:  
 

Kompetensutveckling, anpassa fysisk arbetsmiljö, se 
över psykosocial arbetsmiljö, krav och kontroll 
 

Rehabiliteringsutredning : 
 

Rehabiliteringsutredning till Försäkringskassan (8 v) 
Genomförande av rehabiliteringsplanens åtgärdsprogram  

Rehabiliteringspolicy: 
 

Behov av policy med tydliga mål för hur organisationen ska hantera rehabilitering.  
Eventuellt behov av en särskild stresspolicy.  

Planering och utredning i samband med sjukskrivning: 
 

Kontakt med arbetstagaren, kartlägg sjukdomsorsak, ta in vikarie. Sjukintyg 
(7 dagar), planera rehabiliteringsutredning (4 v)  

Återgång i arbete:  
 

Åter till arbete på hel eller 
deltid samt uppföljning 

Arbetsträning:  
 

Eventuell mentor, anpassa arbetskrav och 
arbetstid och trappa gradvis upp  

Figur 6.1 Symbolisering av rehabiliteringsförloppet i hierarkisk ordning. Källa: Källhammer 
(2005)                
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6.3 HANDLINGSPLAN VID REHABILITERINGSARBETE 

Arbetsgivare har lagstadgat rehabiliteringsansvar och företagen bör således ha en 
handlingsplan som stöd vid rehabiliteringsarbete. Företagets ledare har en viktig roll vid 
rehabilitering och återgång till arbete. En kontinuerlig kontakt med arbetstagaren 
minimerar risken att sjukskrivna känner sig bortglömda, vilket främjar återgången 
eftersom de anställdas inställning är avgörande vid rehabiliteringsarbete. 
 

6.3.1Rehabiliteringgspolicy 
Varje företag måste ha en policy för arbetsanpassning och rehabilitering. Detta är reglerat 
enligt lag (AFS1994:1) Företagets rehabiliteringspolicy bör vara väl känd för medarbetare 
i organisationen och bör enligt Kjellman och Hammarbäck(2002) klargöra: 
 

 organisationens ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 
 

 organisationens kort och långsiktiga mål avseende rehabiliteringsarbete 
 

 vilka personella och ekonomiska resurser som avsatts för rehabilitering 
 

 organisationens rutiner vid rehabiliteringsarbete 
 

 ansvarsområden vid rehabiliteringsverksamhet 
 

 kompetensbehov hos såväl arbetsledare som arbetstagare 
 

 plan för hur uppföljning ska ske. 

6.3.2 Planering och utredning i samband med rehabilitering  
När det gäller planering och utredning i samband med rehabiliteringsarbetet har ledaren 
en viktig roll när det gäller att behålla kontakten med arbetstagaren, involvera och 
motivera denne att komma tillbaka till arbetet samt kommunicera ut rehabiliteringens 
mål. Ledaren bör även guida och stötta medarbetaren i rehabiliteringsarbetet. Tidsfaktorn 
påverkar rehabiliteringsarbete och tidig rehabilitering främjar enligt studien 
förutsättningarna för återgång. Enligt lagen om allmän försäkring, 22 kapitlet, tredje 
paragrafen ska arbetsgivaren i samråd med arbetstagaren ansvara för att behoven av 
rehabilitering kartläggs och att åtgärder vidtas för en effektiv rehabilitering. En försiktig 
återgång är vanligtvis att föredra för att minimera risken att arbetstagaren åter insjuknar 
eftersom individer med stressrelaterade problem ofta är mycket stresskänsliga. Vid 
rehabiliteringsplanering bör ansvarig enligt Arbetsskyddsstyrelsen (1994) tänka på: 
 

 att ta kontakt med den sjukskrivna arbetstagaren så att dessa inte glöms bort, visa 
omtanke och försök involvera arbetstagaren i rehabiliteringsplaneringen 

 

  kartlägga sjukskrivningsorsak och tidsperspektiv avseende sjukfrånvaron 
 

 att överväga deltidssjukskrivning om arbetsförmågan inte är helt nedsatt 
 

 att planera arbetsfördelning och eventuell vikarie 
 

 att begär in sjukintyg (7 dagar) 
 

 att planera rehabiliteringsutredning (4 v) och åtgärdsprogram  
 

 att hålla kontinuerlig kontakt med arbetstagaren. Utse eventuellt kontaktperson 
och bjud in på möten och fester 

 

 att planera och genomföra rehabiliteringsmöten  
 

 att sända sjukintyg till Försäkringskassan efter sjuklöneperiodens slut 
 

 att genomföra rehabiliteringsplanens åtgärdsprogram och uppföljning 
 

 att respektera tystnadsplikten avseende arbetstagarens personliga förhållanden. 

  49



 

6.3.3 Rehabiliteringsutredning  
Inledningsvis bör ett möte med den sjukskrivna ordnas, eftersom arbetsgivaren enligt 
Arbetsskyddsstyrelsen (1994) är skyldig att utarbeta en rehabiliteringsutredning. En 
utredning ska ske vid arbetstagarens begäran, om arbetstagaren varit sjukskriven mer än 
28 dagar eller har upprepad korttidsfrånvaro under den senaste tolvmånadersperioden. 
Rehabiliteringsutredningen ska inledas efter fyra veckor och skickas till Försäkringskassan 
inom åtta veckor. En rehabiliteringsutredning bör enligt Iseskog (2003) innehålla: 
 

 den sjukskrivnas personuppgifter, anställningstid och uppgifter om arbetsgivare 
 

 beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter 
 

 orsak till sjukfrånvaro, redogörelse av tidigare sjukperioder med samma orsak, 
eller upprepad korttidsfrånvaro 

 

 en bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga 
 

 uppgift om arbetstagarens behov av rehabiliteringsinsatser och planerade insatser 
 

 beskrivning av arbetsgivarens möjlighet att anpassa arbetsuppgifter, eller hitta 
andra arbetsuppgifter 

 

 vid deltidssjukskrivning uppgifter om när arbetstagaren förväntas komma tillbaka 
på heltid  

 

 uppgift om den anställdes uppfattning om rehabiliteringen 
 

 tillgång till företagshälsovård 
 

 eventuella övriga uppgifter som kan ha betydelse för bedömningen av vilka 
åtgärder som kan behöva vidtas för att arbetstagaren ska kunna återgå till arbete.  

 
Arbetstagaren bör involveras i rehabiliteringsarbetet, vilket bland annat kan ske genom att 
söka svar på dennes perspektiv på återanpassning och bedömning av arbetsförmågan. 
Rehabiliteringsansvarig kan ställa undersökande frågor till arbetstagaren och förslag på 
frågor anges enligt nedan: 
 

 Kan/vill arbetstagaren återgå till sitt ordinarie arbete på hel- eller deltid? 
 

 Behöver arbetsplatsen anpassas för en återgång till arbete? 
 

 Kan/vill arbetstagaren återgå till samma yrke, men annan arbetsplats?  
 

 Krävs rehabiliteringsinsatser såsom arbetsplastsanpassning, kompetensutveckling? 
 

När det gäller bedömning av arbetsförmåga menar Güntzell och Zanderin (2003) att 
detta kan ske genom en steg för steg metod. Jag har illustrerat detta i en rehabiliterings- 
översikt, se bilaga D. Metoden är baserad på frågorna enligt nedan och bygger på att gå 
stegvis tillväga vid bedömning av rehabiliteringsinsatser: 

 

 Kan arbetstagaren utföra sitt vanliga arbete efter behandling och återhämtning?   
Mål: återgång till ordinarie arbete.  

 

 Kan arbetstagaren utföra sitt vanliga arbete efter rehabiliteringsinsatser som 
arbetsplatsanpassning, arbetsträning? Mål: rehabiliteringsinsatser och återgång till 
ordinarie arbete. 

 

 Kan arbetstagaren utföra andra arbetsuppgifter hos sin ordinarie arbetsgivare utan 
insatser? Mål: omplacering inom arbetsplatsen. 

 

 Kan arbetstagaren utföra andra arbetsuppgifter hos ordinarie arbetsgivare efter 
rehabiliteringsinsatser som arbetsprövning eller utbildning? Mål: rehabiliterings- 
insatser och omplacering inom arbetsplatsen. 

 

 Klarar arbetstagaren annat vanligt förekommande arbete på arbetsmarknaden utan 
insatser? Mål: anställning upphör och individen står till arbetsmarknadens 
förfogande, vilket bör ske i samråd med Arbetsförmedlingen. 
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 Klarar arbetstagaren annat vanligt förekommande arbete på arbetsmarknaden efter 
insatser? Mål: anställningen upphör och rehabiliteringsinsatser via Försäkrings- 
kassan under maximalt ett år för att rusta arbetstagaren för nytt arbete. Arbets- 
tagaren står till arbetsmarknadens förfogande.  

 

 Är arbetstagaren varaktigt eller för avsevärd tid arbetsoförmögen? Mål: prövning 
av tidsbegränsad eller varaktig sjukersättning via Försäkringskassan. 

6.3.4 Rehabiliteringsåtgärder och arbetsplatsanpassning  
När det gäller rehabiliteringsåtgärder och arbetsplatsanpassning är arbetsgivarens åtgärds- 
och kostnadsansvar enligt Güntzell och Zanderin (2003) beroende av många faktorer och 
bedöms efter omständigheterna i det enskilda fallet. Rehabiliteringsåtgärder kan enligt 
Güntzell och Zanderin vara av såväl anpassnings- som rehabiliteringskaraktär och 
exempel på åtgärder som kan vara aktuella anges nedan:  
 

 Ändringar av den fysiska arbetsmiljön för att gynna återgång till arbete 
 

 Åtgärder avseende arbetsinnehåll 
 

 Omplacering 
 

 Arbetsträning eller arbetsprövning 
 

 Utbildningsinsatser 
 

 Stödverksamhet exempelvis i form av fadder eller mentorskap vid återgång  
 

 Olika behandlingsinsatser som sjukgymnastik, samtalsterapi och anpassning av 
arbetstid så att arbetet går att kombinera med privatlivet  

 

 Minimera stressfaktorer på arbetsplatsen eftersom individer som varit sjukskrivna 
för stressrelaterade problem under en lång tid förblir stresskänsliga 

 

 Eventuella åtgärder för övriga på arbetsplatsen exempelvis utbildningsinsatser för 
ledare och skyddsombud. Införande av förebyggande åtgärder och friskvård.  

6.3.5 Arbetsträning och återgång till arbete 
Güntzell och Zanderin (2003) menar att framgångsrikt rehabiliteringsarbete bygger på 
arbetstagarens förutsättningar och individens inställning och medverkan påverkar starkt 
rehabiliteringsresultatet. Planering och utredning bör enligt författarna således ske i 
samråd med berörd arbetstagare och faktorer som socialt stöd kan vara avgörande för 
huruvida återgången till arbete lyckas. Vid åtgärder såsom arbetsträning är det enligt 
Kjellman och Hammarbäck (2002) viktigt: 
 

 att rehabiliteringsarbetet bör inledas så snart det är möjligt med hjälp av en 
stödperson eller mentor eftersom stöd fungerar som buffert mot stress 

 

 att eventuell vikarie finns kvar under en övergångsperiod 
 

 att arbetstagaren har anpassade krav som utökas successivt under arbetsträningen  

 

 att medveten finns om att en rehabiliteringsprocess för utbrända ofta tar lång tid 
 

 att stressfaktorer på arbetsplatsen minimeras eftersom individen är stresskänsllig 
 

 att uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna genomförs. 
 
Uppföljning och utvärderingsarbete betydelsefullt för att organisationen ska dra lärdom 
avseende rehabiliteringsarbete. Företag som blir medvetna om problem vid kartläggning 
av stress kan leda till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö för samtliga medarbetare  
En lyckad rehabilitering hjälper således inte bara arbetstagare att komma tillbaka utan kan 
hjälpa arbetsplatsen att hantera stress på ett bättre sätt.  
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6.4 SLUTSATSER 
 
Vid rehabiliteringsarbetet är det av stor vikt att anpassa kraven till individens 
förutsättningar och successivt trappa upp dessa krav. Jämvikt mellan individens förmåga i 
förhållande till de krav som ställs ger bättre förutsättningar till återgång i arbete än vid 
bristande jämvikt mellan arbetskrav och förmåga.  
 
Balans mellan arbetskrav och individens egenkontroll och inflytande över arbetet är 
betydande vid återanpassning, eftersom brist på kontroll kan leda till stress och individer 
som varit utbrända är vanligtvis mycket stresskänsliga. Vidare kan brist på balans mellan 
arbetsliv och privatliv leda till stress, det vill säga när arbetet inte går att kombinera med 
familjelivet leder det till frustration och slitningar inom familjen. Detta innebär att det i 
en rehabiliteringssituation är angeläget att finna en balans som leder till harmoni för att 
möjliggöra en varaktig återgång till arbete, som inte upplevs stressfylld.  
 
Socialt stöd har visat sig fungera som en buffert mot skadlig stress, vilket gör att detta 
område är mycket viktigt för att få gynnsamma förutsättningar vid stresskänsliga 
individers återgång till arbete. Återhämtning är centralt för människor för att dessa ska 
orka och vila och sömn kan balansera negativ stress.  
 
Slutligen bör kompetens inom stresskunskap prioriteras bland organisationens ledare och 
arbetstagare samt hos rehabiliteringsaktörer. Arbetstagarens kompetensbehov bör ses 
över, så att kompetensbrist inte ger upphov till stress vid återgången. Det finns dock en 
risk att kompetensutveckling upplevs stressfyllt under en återanpassning, vilket bör 
beaktas.  
 
Utifrån slutsatserna av denna studie har jag försökt illustrera vikten av balans mellan olika 
faktorer vid en rehabiliteringssituation, se figur 6.2.  Det bör råda balans mellan 
nedanstående faktorer för att uppnå gynnsamma förutsättningar för en lyckosam 
återanpassning: 
 

 arbetsliv och privatliv 
 

 arbetsbelastning samt kunskap och förmåga 
 

 arbetskrav och egenkontroll i arbetet 
 

 arbete och vila. 
 
Det tycks vara så att människor vars arbetsliv och privatliv är svårt att kombinera leder till 
sämre förutsättningar till en lyckad rehabilitering än om arbetsliv och privatliv är i 
harmoni. Detsamma gäller om det råder obalans mellan arbetsbelastning, det vill säga 
individers förväntade resultat och individens kunskap och förmåga att möta dessa 
förväntningar. Vidare resulterar begränsat inflytande och kontroll över arbetssituationen 
att människor påverkas mer negativt av arbetskrav än om de har större handlingsutrymme 
och arbetskontroll. Små möjligheter för människor att påverka arbetet, det vill säga låg 
egenkontroll leder till en svårare rehabiliteringsprocess än om individerna har möjlighet 
att påverka och kontrollera arbetssituationen. Dessutom har det visat sig att socialt stöd 
kan fungera som en buffert mot stress och således innebära att individer med bra 
stödjande relationer klarar tillfällig stress, exempelvis i samband med återgång till arbete 
bättre än individer som saknar stöd och uppbackning. Slutligen är det viktigt att 
människor får möjlighet till återhämtning, eftersom vila och sömn balanserar negativ 
stress. Detta gör att människor som har möjlighet till återhämtning klarar av tillfälliga 
intensiva och stressfyllda perioder bättre. Återhämtning ger således gynnsammare 
förutsättningar för en lyckad rehabilitering, eftersom återgång till arbete periodvis kan 
upplevas som stressande och individer som varit utbrända vanligtvis är stresskänsliga.  
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Vid en rehabiliteringssituation bör således balans eftersträvas gällande nedanstående 
faktorer för bästa förutsättningar att uppnå en lyckad återgång till arbete, se figur 6.2 . 
 

 
 

 

Arbetsbelastning  Kunskap & förmåga 
kontroll & socialt stöd Arbetskrav 

Arbete Vila 

 
 
 

Figur 6.2  Viktiga faktorer för en lyckad rehabilitering. Källa Källhammer (2005) 

 

6.5 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
Arbetsliv och hälsa samt Ledarskap och hälsa är intressanta områden för fortsatt forskning 
Jag anser att det finns mycket att fördjupa sig i inom bland annat arbetsrelaterad stress och 
utbrändhet, rehabilitering samt förebyggande åtgärder. Det finns en mängd möjligheter 
för vidare forskning varav jag nämner några förslag nedan:  
 

 Testa rehabiliteringsmodellen och handlingsplanen, som upprättats i denna 
uppsats vid faktiskt rehabiliteringsarbete 

 

 Utvärdera olika rehabiliteringsinsatser avseende återanpassning av personer med 
stressrelaterade problem 

 

 Identifiera företag som har haft framgång vid rehabiliteringsarbete och förmått 
sänka sjukfrånvaron, för att dra lärdom om framgångsfaktorer  

 

 Undersöka hur samordning rehabiliteringsaktörer emellan kan främjas exempelvis 
genom samordningsprojekt, alternativt genom att bedöma resultatet av redan 
genom förda samordningsprojekt  

 

 Utvärdera vilka konsekvenser den nya propositionen, som träder i kraft från och 
med januari 2005, avseende ekonomiska drivkrafter får. Vad kommer de 
ekonomiska incitamenten, som innebär att företag ska medfinansiera 
sjukfrånvaron genom att betala 15 procent av sjukpenningen tills aktiva 
rehabiliteringsåtgärder sätts in få för effekt. 

 

 Identifiera friskfaktorer för att förebygga stressrelaterad ohälsa och undersöka 
effekterna av tidig rehabilitering. 
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BILAGA A FÖLJEBREV INTERVJUGUIDE 
 

 
 
 
 
         
 
 
 
 

  Luleå,  November 2004 
Hej! 
 
Mitt namn är Eva Källhammer och jag studerar vid Luleå tekniska universitet. För 
närvarandet arbetar jag med min D-uppsats inom företagsekonomi, med organisation och 
ledarskapsinriktning. Uppsatsen behandlar arbetsliv och hälsa, med fokus på vägen 
tillbaka efter sjukskrivning orsakad av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Vidare kan 
uppsatsen ses som en uppföljning av min C-uppsats: ”Arbetsliv och hälsa, En studie om 
arbetsrelaterad stress och utbrändhet.” 
 
Mitt syfte med D-uppsatsen är att ta fram en modell för hur sjukskrivna åter kan 
introduceras på arbetet efter en sjukskrivningsperiod. Avsikten med modellen är att den 
ska fungera som ett verktyg för ledare på arbetsplatser, eller avdelningar som drabbas av 
utbränd personal som skall rehabiliteras. Jag planerar att genomföra tio intervjuer med 
lika rehabiliteringsaktörer, för att för att söka svar på nedanstående frågeställningar: o  

 Vilka är de olika aktörerna vid rehabilitering och vad är deras roll i 
rehabiliteringsprocessen? 

 

 Hur samordnas rehabiliteringen mellan olika aktörer? 
 

 Vad motiverar arbetstagarna till rehabiliteringsarbetet? 
 

 Vilka olika parametrar kan identifieras för en lyckad återanpassning?  
 
Jag bifogar intervjuguiden inför den förestående intervjun som beräknas ta ungefär en 
timme. Mitt önskemål är att spela in intervjun på band för att i möjligaste mån hindra 
feltolkning av resultatet och hoppas att detta inte möter något hinder för Er.  
Vid eventuella frågor är Ni välkommen att kontakta mig. 
 
 
Tack på förhand för Er medverkan! 
 
 
Med vänliga hälsningar 

 
Eva Källhammer 
 

Student vid Luleå tekniska universitet, avdelningen för Industriell Organisation. 
 

evakal-0@student.luth.se      telefon: XXXXXXXXX,   mobil: XXXXXXXXXX.
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BILAGA B INTERVJUGUIDE – REHABILITERINGSAKTÖR 
 

Aktör: 
Beskriv Ert arbete och Er roll i arbetslivet. 
 
Arbetsliv och hälsa 
1. Hur ska långtidssjukskrivningarna kunna minskas så att vi får ett hälsosammare arbetsliv?  
 
Arbetsrelaterad stress och Utbrändhet 
2. Vilka faktorer ger upphov till stress på arbetsplatsen? 
3. Hur stor andel av de långtidssjukskrivna beror på arbetsrelaterade problem? 
4. Orsaker till stressrelaterande sjukskrivningar på arbetsplatsen? 
5. Hur och när får Ni vetskap om att arbetstagare lider av stress? 
6. Finns det något gemensamt bland dem som drabbas av stressrelaterade problem? 
 
Rehabilitering  
7. Beskriv Er roll i ett rehabiliteringsärende? 
8. Vad är Ert syfte och mål med rehabilitering? 
9. Beskriv hur Ni arbetar med rehabilitering? 
10. När inleds rehabilitering och hur påverkar tidsaspekten rehabiliteringsarbetet? 
11. Vilka rehabiliteringsåtgärder arbetar Ni med?  
12. Vad styr valet av rehabiliteringsinsatser? 
13. Vilka rutiner och verktyg finns i ett rehabiliteringsärende? 
14. Vilka regelverk och lagar påverkar rehabiliteringsverksamhet? 
15. Hur många rehabiliteringsärenden behandlar Ni i genomsnitt per år? 
16. Hur stor del av dessa är stressrelaterade? 
17. Kräver stressrelaterade problem en speciell rehabilitering? 
18. Leder rehabiliteringsinsatser till att individer återgår till arbete? Hur många rehabiliteras? 
19. Påverkar individers möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv rehabilitering? 
20. Har arbetstagares krav och kontroll över arbetet inverkan på rehabiliteringsarbete? 
21. Påverkas rehabilitering av socialt stöd från chef, medarbetare och andra i omgivningen? 
22. Har medarbetares möjligheter till kompetensutveckling inverkar på rehabilitering? 
23. Berörs rehabilitering av faktorer som trivsel, gemenskap och belöning?  
24. Vad fungerar bra respektive mindre bra med rehabiliteringsarbete? 
25. Vad kan förbättras när det gäller rehabilitering och på vilket sätt? 
26. Förslag på insatser en chef kan vidta om personal drabbas av stressrelaterad sjukfrånvaro?  
27. Vilka parametrar kan identifieras för en lyckad återanpassning? 
 
Samverkan 
28. Vilka olika aktörer är inblandade vid rehabilitering hur ser dessa på rehabilitering? 
29. Sker det någon samverkan mellan olika rehabiliteringsaktörer? I så fall hur? 
30. Kan individen påverka rehabiliteringen? I så fall på vilket sätt? 
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BILAGA C INTERVJUGUIDE - ARBETSTAGARE 
 
 

Arbetsliv och hälsa 
1. Beskriv din roll i arbetslivet.  
2. Hur uppfattar du din hälsa i dagsläget? 
3. Hur ska långtidssjukskrivningarna kunna minskas så att vi får ett hälsosammare arbetsliv? 

  
Arbetsrelaterad stress och utbrändhet 
4. Vilka faktorer anser du ge upphov till stress på arbetsplatsen? 
5. Vad tror du den stigande andelen stressrelaterad problem beror på? 
6. Finns det något samband mellan arbetskrav, arbetstagarens kontroll över arbetet och 

sjukdom? Hur påverkar stöd i omgivningen? 
7. Finns det något gemensamt mellan de som drabbas av stressrelaterade problem? 

 
Rehabilitering 
8. Hur länge var du sjukskriven innan rehabiliteringsarbete påbörjades?  
9. Anser du att tidsaspekten påverkar rehabiliteringsarbetet? 
10. Vem tog initiativet till rehabiliteringen? 
11. Beskriv eventuella rutiner i samband med rehabiliteringen? 
12. Pågår för närvarande några rehabiliteringsinsatser?  
13. Är/var målet för rehabiliteringen din gamla arbetsplats? 
14. Vad var din önskan - Kunde du påverka beslutet? 
15. Vad är ditt syfte och mål med rehabiliteringen?  
16. Beskriv arbetstagarens roll i ett rehabiliteringsärende?  
17. Vilka rehabiliteringsåtgärder har du provat? Förslag på åtgärder för utbrända? 
18. Kan arbetstagaren påverka valet av rehabiliteringsinsatser? 
19. Påverkar individens möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv rehabilitering? 
20. Har arbetstagarens krav och kontroll över arbetet inverkan på rehabilitering? 
21. Påverkas rehabilitering av socialt stöd från chef, medarbetare och andra i omgivning? 
22. Har medarbetares möjligheter till kompetensutveckling betydelse för rehabilitering? 
23. Berörs rehabilitering av faktorer som trivsel, gemenskap och belöning?  
24. Vad fungerar bra/mindre bra med rehabilitering? Vad kan förbättras och hur? 
25. Vilka rehabiliteringsinsatser upplever du fungerar bäst? Motivera varför. 
26. Vilka faktorer förknippar du med en lyckad återanpassning? 

 
Samverkan 
27. Vilka olika aktörer var/är inblandad i din rehabilitering? 
28. Sker det någon samverkan mellan olika rehabiliteringsaktörer? I så fall hur? 
29. Kan individen påverka rehabiliteringen? I så fall på vilket sätt?  
30. Beskriv dina kontakter med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassa och eventuella 

övriga aktörer i rehabiliteringsfrågan?  



 

BILAGA D REHABILITERINGSÖVERSIKT  
 

 

Kan AT 
utföra 
ordinarie 
arbete utan 
rehabiliterings
-insatser? 

Kan AT 
utföra 
ordinarie 
arbete efter 
rehabiliterings
-insatser? 

Klarar AT 
annat arbete 
på arbets -
marknaden 
utan 
insatser? 

Klarar AT 
annat arbete 
på arbets- 
marknad efter 
rehabiliterings
-insatser? 

 
Anställningen upphör 

 
 

Rehabiliterings 
-insatser 

 
Återgång till ordinarie arbete 

RRehabiliterings
-insatser 

Nytt arbete eller till arbetsmarknadens 
förfogande 

Återgång i 
arbete 

Tillfällig 
sjukersättn. 

Eventuellt ny 
rehab. utredn. 
och eventuella 
rehab. insatser 

 
Anställningen 

upphör 

 Varaktig 
sjukersättning

Ja Ja Ja Ja Ja 

Nej Nej Nej Nej Är AT 
varaktigt eller 
för avsevärd tid 
arbets- 
oförmögen? 
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