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Sammanfattning 

Bakgrund: Det finns få studier gjorda av vilka åtgärder en arbetsplats bör            
genomföra för att få en effektiv och hållbar återgång till arbetet, för personer             
med stressrelaterad ohälsa. Syfte: Syftet med studien var därför att beskriva hur            
personer som tidigare varit sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa, upplevde stöd          
från arbetsplatsen vid återgång i arbetet. Metod: Deltagarna bestod av sex           
personer som varit sjukskrivna under olika tidsperioder de senaste fem åren.           
Datainsamlingen skedde genom enskilda intervjuer med öppna frågor som gav          
tolkningsutrymme för deltagarna. Intervjutexterna analyserades därefter enligt       
en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen mynnade ut i två         
huvudkategorier: ”Anpassningar av arbetssituationen främjar     
arbetsåtergången” och ”Den sociala miljön påverkar arbetsåtergången”.       
Dessa innehöll vardera tre underkategorier. Slutsats: Slutsatsen av studien är          
att stödet från arbetsplatsen behöver ges efter individens kapacitet i förhållande           
till arbetsmiljön, såväl som i arbetsuppgifternas krav.  

Nyckelord: Arbetsrehabilitering, arbetsterapi, stressrelaterad ohälsa, arbetsanpassningar.  
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Abstract 

Background: There are few studies conducted on what actions a workplace           
should carry through for an effective and sustainable return to work for people             
with stress-related illness. Aim: The purpose of the study was, therefore, to            
describe how people who previously been on sick leave for stress-related illness,            
experienced support from the workplace when returning to work. Methods: The           
participants consisted of six people, who had been on sick- leave during different             
periods of time the last five years. The data collection took place through             
individual interviews. The questions were open and gave room for for the            
participants. The interviews were then analyzed according to a qualitative          
content analysis. Results: The analysis resulted into two main categories:          
"Adaptations of the work situation promote return to work" and "The social            
environment is affecting the return to work". Each main category contained three            
subcategory. Conclusion: The conclusion of the study is that the support from            
the workplace needs to be given according to the individual's capacity in relation             
to the workplace environment as well as the requirements of the duties. 

Keywords: Work rehabilitation, occupational therapy, stress- related illness, work adjustments.  
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Inledning 

Intresset för forskningsområdet återgång i arbete väcktes hos författarna vid ett arbete kring 

arbetsplatsanalyser. Målsättningen med arbetsplatsanalyserna var att få ökad förståelse för vad 

som agerar friskfaktorer respektive riskfaktorer i arbetsmiljön på en arbetsplats. 

Arbetsplatsanalyserna som studerades visade på flera brister hos arbetsplatserna vid just återgång 

till arbetet för sjukskrivna arbetstagare med en psykiatrisk diagnos, där stress var 

huvudsymtomet. Författarna kunde även se att arbetstagarna återigen påbörjade nya 

sjukskrivningsperioder efter misslyckade försök att återgå i arbetet. Detta stämmer även överens 

med en rapport gjord på uppdrag av regeringen. Denna visar att återgång i arbete för personer 

sjukskrivna längre än 14 dagar med en psykiatrisk diagnos, endast är hälften så stor som för ett 

genomsnitt över alla diagnoser sammanslagna. Dessa sjukskrivningarna pågår även i genomsnitt 

längre än med andra diagnoser som grund (Försäkringskassan, 2010; Försäkringskassan, 2013). 

Författarna ställde sig då frågan på vilket sätt en arbetstagare kan få adekvat stöd för att kunna 

återgå i arbete efter stressrelaterad ohälsa.  

Bakgrund 

Stressrelaterad ohälsa  

En studie publicerad av den internationella organisationen Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) (2013), visar att måttlig till allvarlig psykisk ohälsa hos 

personer i yrkesverksam ålder uppgår till ca 20 procent. I studien finns de 35 OECD-länderna 

finns representerade, däribland Sverige. Inom diagnoskategorierna ångestsyndrom och 

förstämningssyndrom återfanns 93% av de anmälda sjukskrivningarna för psykisk ohälsa i 

Sverige år 2012. De två mest dominerande diagnoserna var anpassningsstörningar och 

reaktioner på svår stress samt depressiv episod (Riksförsäkringsverket, 2004). Psykisk ohälsa är 

ett brett begrepp som innefattar flertalet symtom och diagnoser, där stress hör till de vanligaste 

bidragande orsakerna (Risberg, Risberg & Risberg, 2015). 

 

5 



 

Stress kan förklaras som ett paraplybegrepp där fyra olika fenomen står representerade: själva 

stimuleringen, upplevelsen av stimulit samt den fysiologiska- och den psykologiska reaktionen 

som kroppen ger som svar när den utsätts för stress. Begreppet stress ses inte som något statiskt, 

utan kan variera över tid eller vid olika situationer. I korta perioder har stress en positiv inverkan, 

då kroppens reaktion bistår till en ökad prestationsförmågan, och på detta sätt håller oss vakna 

och alerta. Skulle stressen bli kronisk har den istället en negativ inverkan, och 

prestationsförmågan minskar. Utmattningssyndrom är en vanlig följd efter kronisk stress där 

nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och sömnrubbningar är tydliga tecken (Risberg et al., 

2015). Dessa kan sedan ha stor påverkan på en individs arbetsförmåga. Vid stressrelaterad ohälsa 

har arbetsterapeuter en stor kunskap, då aktivitetsbalans är ett stort begrepp inom professionen 

(Erlandsson & Persson, 2014). Arbetsterapeuten kan tillsammans med individen utreda och 

kartlägga aktivitetsbalansen, för att på så vis öka självinsikt i hur arbetet samt det dagliga livet 

påverkas av kronisk stress.  

Samband mellan stressrelaterad ohälsa och arbetsmiljö  

En studie från år 2010 (Slany et al., 2013) över arbetsförhållanden i 34 europeiska länder påvisar 

att det finns ett samband mellan negativ psykosocial arbetsmiljö och sjukfrånvaro pga psykisk 

ohälsa. Mönstret som återfinns gäller för både män och kvinnor internationellt, och får stöd av 

den modell som Karasek (1979) formulerat. Modellen visar att dimensionerna krav och kontroll 

är viktiga och de tillsammans ger olika kombinationer av effekter på arbetsmiljö. Kombinationen 

höga krav med en låg grad av individuell kontroll anses utgöra en förhöjd risk för arbetsrelaterad 

ohälsa, medan i kombinationen låga krav med en hög grad av kontroll anses risken för 

arbetsrelaterad ohälsa vara låg. Till modellen lades senare en ytterligare dimension - socialt stöd, 

(Karasek & Theorell, 1990) som tar hänsyn till hur individen upplever stöd från arbetsgivare och 

arbetskollegor.  

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering 

Det är enligt Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2016) arbetsgivarens ansvar att förebygga 

ohälsa, anpassa arbetsplatsen samt främja för en god arbetsmiljö genom exempelvis förändringar 
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i fysisk såväl som psykisk arbetsmiljö, arbetsträning, olika arbetshjälpmedel eller omplacering. 

Arbetsgivaren bör motivera arbetstagaren i återgången till arbetet, då processen kan vara både 

komplex och långvarig, framför allt om samarbetet brister mellan olika aktörer. I motivation bör 

två viktiga begrepp ingå; att hålla arbetstagaren delaktig i rehabiliteringsprocessen samt ge stöd i 

målformulering. Vid rehabiliteringen är det av stor vikt att ta hänsyn till arbetstagarens vilja, 

vanor och utförandekapacitet (Broberg & Nygren, 2003; Ekberg et al., 2015; Gard & Larsson, 

2003; Kielhofner, 2012). En öppen kommunikation med arbetsgivare och arbetskollegor, samt 

deras förståelse för nedsatt eller förändrad arbetsförmåga efter sjukskrivningen främjar 

återgången till arbetsplatsen. Detta är faktorer som minskar kraven på den som fortfarande är 

sårbar efter insjuknandet. Bristande kunskap samt fördomar mot den psykiska diagnosen hindrar 

återgång i arbetet, likväl som omorganisationer och konflikter på arbetsplatsen. (Holmgren, 

2008; Lemieux, Durand & Hong, 2011; Tjulin, Ekberg, & MacEachen, 2010).  

Arbetsterapi vid återgång i arbete 

Enligt arbetsterapeuternas etiska kod (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012) ska en 

arbetsterapeut arbeta med individ- och miljöinriktade insatser, där utredning och bedömning i 

förebyggande eller rehabiliterande syfte är i fokus. Detta kan ske genom bland annat 

behovsutredning av förändring i arbetsmiljö, samt förslag på åtgärder för att uppnå förändringen 

som identifierats vara hindrande i rehabiliteringen.  

 

Arbetsterapeuter kan även bidra med sin kunskap i form av olika arbetsterapeutiska instrument 

för utredning, samt bedömning av arbetsförmåga (Ekberg, Eklund & Hensing, 2015). 

Bedömning av arbetsförmåga har till syfte att lyfta både positiva och negativa faktorer på arbetet 

som kan påverka arbetssituationen, för att sedan koppla dessa till individens arbetsförmåga. Med 

hjälp av arbetsterapeutiska instrument kan en arbetsterapeut därför hjälpa individen att anpassa 

arbetet efter dennes förmåga, eller hitta arbetsuppgifter som fungerar (Ekberg et al., 2015). 

 

Verktyg som kan användas på vägen mot återgång i arbetet är enligt Kielhofners (2012) 

behandlingsstrategier för att möjliggöra en förändring, att bekräfta och identifiera arbetstagarens 
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styrkor och svagheter, samt hjälpa till att strukturera och vägleda där behov finns. Genom att 

strukturera arbetstagarens vardag, där både arbete och fritid ingår, kan aktivitetsbalansen 

identifieras och vid behov förändras om en obalans uppdagas. Här kan det arbetsterapeutiska 

interventionsprogrammet ReDo - Redesigning Daily Occupation, vara till hjälp. ReDo är 

utformat för personer som lider av stressrelaterad ohälsa och som ska återgå till arbetet 

(Erlandsson, 2013). Med ReDo kan arbetsterapeuten stötta arbetstagaren att uppnå 

aktivitetsbalans genom kartläggning av aktiviteter i vardagen. Syftet är även att skapa reflektion 

och självinsikt i sjukdomsförloppet för att förhindra återinsjuknande.  

 

Begreppet aktivitet ses inom arbetsterapi som de aktiviteter man utför i vardagen och kan 

kategoriseras enligt följande- arbete, hushållssysslor, vila eller fritidsaktiviteter. Att ha 

aktivitetsbalans i vardagen är en individuell upplevelse, och innebär att man känner rätt mängd 

samt rätt variation mellan olika aktiviteter i livet, för att därigenom uppnå hälsa och 

välbefinnande (Erlandsson & Persson, 2014).  

 

Trots fåtal studier i området återgång i arbete har vissa likheter i resultaten hittats. Att en person 

känner sig ha en arbetsidentitet och därmed är motiverad att arbeta istället för en sjukidentitet, 

där fokus fortfarande ligger på sjukdom, beskrivs som en av de viktigaste faktorerna för att 

framgångsrikt återvända till arbetet efter sjukskrivning. Identifikationen med att fortfarande vara 

sjuk kan förstärkas av att tidigare försök till återgång i arbete har misslyckats, vilket även kan 

visa på att de arbetsplatsåtgärder som först genomfördes inte visade sig vara effektiva och främja 

återgången (Ekberg et al., 2015; Holmgren, 2008). Andra likheter som främjar eller hindrar 

återgången är arbetsrelaterade faktorer, familjehistoria, hälsorelaterade beteende, 

socioekonomisk status samt omgivningsfaktorer (Blank, Peters, Pickvance, Wilford & 

MacDonald, 2008; Ekberg et al., 2015; Holmgren, 2008; Tjulin et al., 2010). Självskattade 

arbetsterapeutiska instrumenten har positiva effekter genom att tillsammans med arbetsplatsen 

och individen, identifiera faktorer som både verkar hindrande och främjande för återgången till 

arbetet (Ekberg et al., 2015) .  
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Risk för återinsjuknande 

Studier visar att personer med utmattningssyndrom har en ökad risk att återinsjukna om 

återgången till arbetet sker för fort efter det första insjuknandet. Beror ohälsan på en 

arbetsrelaterad orsak är sanering av arbetsmiljön av betydelse innan en sjukskriven medarbetare 

återgår till sin tjänst. Personer med ett gott förhållande till sin arbetsplats får däremot en lättare 

process att komma in i arbetet på nytt. Har en medarbetare innan sjukskrivningen känt sig 

missförstådd, kränkt eller mobbad löper de större risk att återinsjukna. Även medarbetare som 

saknar förmåga att begränsa sin arbetsinsats, i kombination med att vara entusiastiska för sitt 

arbete, löper större risk att återinsjukna (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Sjukskrivningsprocessen är en komplex process sedd ur flera perspektiv. I ett samhälle där den 

medicinska diagnosen är i fokus, tappas ofta individens funktionsförmåga kopplat till miljön 

aktiviteten sker i (Ekberg et al., 2015). Studier beskriver behandlingsmetoder för personer med 

psykisk ohälsa, där fokus ligger på symtomlindring av den psykiska diagnosen. Studierna belyser 

dock inte de åtgärder en arbetsplats bör genomföra för att en hållbar återgång till arbetet kan ske 

(Ekberg et al., 2015). 

Syfte 

Att beskriva hur personer som tidigare varit sjukskrivna pga stressrelaterad ohälsa upplevde stöd 

från arbetsplatsen vid återgång i arbetet.  

Metod 

Studiedesign 

 
Studien har en kvalitativ ansats med en hermeneutisk utformning då studien är en retrospektiv 

intervjustudie, där deltagarna beskriver tidigare upplevelser (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Deltagare 

 
Författarna har rekryterat frivilliga deltagare från södra och mellersta Sverige genom ett 

subjektivt urval (Olsson & Sörensen, 2011). Rekryteringen skedde genom författarnas personliga 

nätverk där de första två deltagarna fanns, samt via den sociala medien Facebook.  

 

De potentiella deltagarna i studien mottog ett missivbrev (bilaga 2), där information gavs 

angående studiens syfte, metod och genomförande. I brevet framgick även att deltagarna 

garanteras konfidentialitet, och att allt material som kan spåras till dem kommer att raderas då 

studien är avslutat. Information lämnades till de potentiella deltagarna att de när som helst, utan 

anledning kan välja att avbryta sitt deltagande. De gavs även möjlighet att själva välja plats och 

tidpunkt för intervjuerna.  

 

När en potentiell deltagare valde att tacka ja bestämdes tid och plats för intervjun, och ett 

samtyckesavtal (bilaga 2) inhämtades vid intervjuns början. Författarna annonserade även om 

medverkan i studien på den sociala medien Facebook.  

 

Slutligen valdes 6 personer ut för att delta i studien. Inklusionskriterierna för deltagarna var att 

de har varit sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa och har återgått helt eller delvis till arbete inom 

de senaste fem åren. Sjukskrivningen ska vara orsakade av ohälsa på arbetsplatsen, inte på 

faktorer som finns utanför arbetsplatsen. Exklusionskriterierna var de som varit sjukskrivna 

kortare än 14 dagar. 

 

Datainsamling 

 
Datainsamling skedde genom enskilda intervjuer med semistrukturerade frågor (Olsson & 

Sörensen, 2011), där frågorna var öppna och deltagarna kunde tolka frågorna olika. Frågorna 
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(bilaga 1) konstruerades av författarna med inspiration av de arbetsterapeutiska 

bedömningsinstrumenten Work Environment Impact Scale (WEIS) (Ekbladh & Haglund, 2010) 

och Worker Role Interview (WRI) (Haglund, Karlsson, Kielhofner & Lain, 1997). 

Intervjutillfällena tog ca 30-45 minuter och skedde enskilt på överenskommen plats eller via 

telefon. Tre intervjuer genomfördes personligen och tre intervjuer genomfördes via telefon. 

Intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas ner i text. Under studiens gång avidentifierandes 

den insamlade datan, och den var endast tillgänglig för författarna. Handledaren har haft insyn 

under valideringsprocessen och tillgång till den första intervjun.  

 

Analys av data 

 
Författarna analyserade den insamlade datan genom en kvalitativ innehållsanalys med en 

textnära manifest ansats (Olsson & Sörensen, 2011). De transkriberade intervjuerna lästes i sin 

helhet av författarna. Ur intervjuerna lyftes meningsbärande enheter ut, för att sedan kodas och 

kategoriseras i likheter och skillnader (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Exempel på 

meningsenheter som arbetats fram till koder:  

 

Meningsenhet Kondensering Kod 

 “Jag skämdes ju också för att 
jag inte kunde klara av att 
jobba så mycket som jag 
gjorde förr. Och att jag nu 
inte klarade av att ha den 
kollen som jag hade innan på 
jobbet.” 

Skäms över oförmåga att 
arbeta 

Känna skam 

“Och då brakar man ju 
tillslut ihop om man känner 
att man inte får gehör från 
kollegorna, eller stöd och 
hjälp.” 

Orkar inte om kollegorna inte 
lyssnar, hjälper eller stödjer 
en 

Inget stöd från kollegorna 
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“Jag fick ta det i min takt ett 
väldigt litet tag. Ett par 
veckor kände jag att folk hade 
förståelse för om jag drog 
mig tillbaka. Sen avtog den 
förståelsen. “ 

Fick förståelse för min 
situation ett litet tag, sedan 
avtog den förståelsen 

Avtagande sympati 

 

Den första intervjun bearbetades gemensamt av författarna, för att sedan jämföras med den 

kodning och kategorisering som författarnas handledare hade gjort av samma intervju. Då de 

olika analyserna överensstämde, valde författarna att lyfta meningsbärande enheter var för sig i 

de resterande intervjuerna för att sedan koda och kategorisera tillsammans. Resultatet presenteras 

i löpande text där citat från intervjuerna används för att styrka trovärdigheten.  

Forskningsetiska aspekter 

Efter reflektioner om risker och obehag (Olsson & Sörensen, 2011) som kan upplevas genom ett 

eventuellt deltagande i studien,  så har författarna reflekterat och kommit fram till att det finns 

viss risk med ett deltagande i studien. Detta eftersom deltagarna i studien får förhoppningar om 

att det brister som framkommer genom intervju, kan komma att åtgärdas genom ett deltagande 

av studien. Det var därför av största vikt att författarna vid intervjutillfället var tydliga med att 

inga förändringar i de specifika fallen skulle ske efter medverkan i studien. Informationen som 

gavs var även tydlig och hade ett enkelt språk för lättare förståelse. Eftersom intervjun kunde 

återväcka tankar om obehag, kring en tid som kan ha varit svår för deltagaren, visade författarna 

stor respekt och förståelse för deltagaren vid intervjutillfället. Det uppvisades genom att 

förtydliga i förväg att intervjun när som helst kunde avbrytas, och att deltagaren kunde välja att 

avstå från frågor som inte kändes bra, samt att författarna förstod att det var en jobbig situation 

deltagarna hade genomgått.  

 

Med detta i beaktande gjordes bedömningen att vinsterna med studien är större än riskerna.  

12 



 

Resultat 

Analysen av studien resulterade i två huvudkategorier- “Anpassningar av arbetssituationen 

främjar arbetsåtergången” och “Den sociala miljön påverkar arbetsåtergången”, med vardera 

tre underkategorier. Av resultatet framgår att det finns flera olika faktorer, som både positivt och 

negativt, påverkar arbetsåtergången.  

Anpassningar av arbetssituationen främjar arbetsåtergången 

I denna kategori belyses tre underkategorier; Möjlighet till delaktighet i processen vid återgång 

var viktigt, Kravet på arbetsbelastningen måste motsvara individens kapacitet och Individuella 

och bestående anpassningar hade positiva effekter på arbetsåtergången. Underkategorierna 

beskriver hur deltagarna i studien upplevde sin egen möjlighet till delaktighet i processen tillbaka 

till arbetet efter sjukskrivning, samt hur känslan av att arbetsuppgifternas krav behöver stämma 

överens med individens egen kapacitet att utföra uppgifterna. För att individens egna kapacitet 

ska styra kan anpassningar i arbetssituationen behövas. Något som deltagarna till viss del 

saknade.  

Möjlighet till delaktighet i processen vid återgång var viktigt 

Denna underkategori belyser hur deltagarna upplevt sin egen delaktighet i processen vid 

återgången till arbetsplatsen. Delaktigheten som främst var av betydelse har handlat om 

möjligheten att påverka sina arbetstider och arbetsuppgifter. Deltagarna har beskrivit känslan av 

att vara delaktig i processen som en viktig del av återgången.  

 

Dock skiljer det sig mellan de deltagare som känt sig delaktiga, och de deltagare som saknat 

känslan av delaktighet. Deltagare som har haft möjlighet att påverka sina arbetstider och 

arbetsuppgifter, har känt sig mer delaktiga i processen och beskrivit sin känsla som 

tillfredsställande, vilket i flera fall gav en känsla av glädje i att vara tillbaka på arbetet. 

Deltagarna som däremot inte haft möjlighet att påverka varken arbetstider eller arbetsuppgifter, 

uttryckte istället ett missnöje och frustration över att känna sig överkörda eller inte lyssnade på.  
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- “Jo men vi hade ett möte, jag förklarade vad min läkare tyckte och så bestämde vi 
tillsammans att vi skulle prova med det. Att jag jobbade halvtid alltså.” 

 

Citatet ovan är från en deltagare som ombads att förklara sin upplevelse av egen påverkan hur 

återgången till arbetet skulle se ut. 

Kravet på arbetsbelastning måste motsvara individens kapacitet 

De krav som deltagarnas arbetsbelastning ställde vid återgången hade stor betydelse för 

deltagarnas möjlighet att effektivt komma tillbaka till arbetet. Kraven som deltagarna beskrev 

gällde vilka arbetsuppgifter de skulle utföra, hur dessa skulle utföras samt vilken tid de fick på 

sig att utföra uppgifterna.  

 

Deltagarna upplevde att de krav som ställdes vid återgången till arbetet var de samma som 

ställdes innan sjukskrivningen, vilket upplevdes som svåra att leva upp till. Deltagarna beskrev 

även att återgången skedde för snabbt, något de själva trodde kunde ha fungerat om en 

förändring av de krav som ställdes hade funnits. Återgången upplevdes på grund av detta som 

jobbig och deltagarna hade svårt att orka arbetsbelastningen.  

  

En deltagare uttryckte att kraven på arbetet tog så mycket energi att denne nästan kände sig 

apatisk efter arbetsdagen, och vardagen hemma fick lida till följd av detta. Detta kan ses genom 

följande citat:  

 

- “ Jag kom hem efter jobbet och gick direkt och lade mig för att sova i sängen eller soffan. 
Min sambo fick ta allt vad hushållssysslor heter- åka och handla, städa och mycket 
matlagning. Jag orkade helt enkelt inte med det och jobbet. “ 

 

Individuella och bestående anpassningar hade positiva effekter på arbetsåtergången 

Vid återgång till arbete efter en tids sjukskrivning, visar sig möjligheten till individuellt 

matchande anpassningar i både arbetstider och arbetsuppgifter från arbetsplatsen, ha betydelse 
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för den fortsatta arbetsåtergången och anställningen.  

 

Deltagare vars arbetsplatser inte hade gjort några anpassningar alls eller anpassningar som endast 

varade under en kort period, upplevde att avsaknaden av anpassningar som matchade deras 

behov resulterade i att de kände en frustration. Frustrationen handlade om att orsaken till 

sjukskrivningen fanns kvar, vilket i sig skapade ytterligare stress. Citatet som följer beskriver 

den uppgivenhet som följde då deltagaren insåg att anpassningarna som gjordes bara var 

kortvariga. 

 

- “Men sen efter bara ett par veckor så var det precis som innan från arbetslaget, ingen 
tanke på om jag skulle orka med arbetsuppgifterna som snabbt byggdes på. “ 

 

Andra deltagare märkte en positiv förändring där individuella och bestående anpassningar 

gjordes till förmån för dem, vilket gjorde att deras känsla av hälsa främjades. Deltagarna beskrev 

att de fick lägre förväntningar på sin prestation, som enligt dem själva kändes rimliga till deras 

nuvarande situation och upplevda kapacitet.  

Den sociala miljön påverkar arbetsåtergången  

Denna huvudkategori utgörs av underkategorierna Den sociala samhörigheten på arbetsplatsen 

var betydelsefull, Ängslan att belasta andra skapade stress samt En förstående arbetsplats 

skapade trygghet vid arbetsåtergången. Här beskrivs på vilket sätt deltagarna upplevde känslan 

av att ingå i ett sammanhang var betydelsefull för deras återgång i arbetet, hur ytterligare stress 

applicerades av en ängslan att belasta andra kollegor, samt vikten av att känna sig förstådd av 

sina kollegor samt arbetsgivare.  

Den sociala samhörigheten på arbetsplatsen var betydelsefull  

Känslan av att ingå i ett sammanhang med sina arbetskollegor på arbetsplatsen, beskrev 

deltagarna som en viktig känsla. Sammanhanget som de beskrev innebar att de hade sin vanliga 

plats i arbetsgruppen, att de inte sågs som sjuka utan som arbetsföra kollegor samt att de kände 

sig betydelsefulla. Deltagarna har beskrivit att en god kontakt med kollegor, även under 

15 



 

sjukskrivningsperioden, hade positiv inverkan på att komma tillbaka i arbetet. De deltagare som 

bibehållit kontakt med sina kollegor upplevde att det var skönt att komma tillbaka när allt kändes 

som vanligt. Detta stärkte deltagarnas uppfattning om kollegornas stöd.  

Citatet nedan beskriver en deltagares jämförelse av känslan av stöd mellan kollegor deltagaren 

haft kontakt med, och kollegor som deltagaren inte haft kontakt med under sjukskrivningen:  

 

- “Sen hade jag kontakt med mina närmsta kollegor, så många visste ju redan hur jag 
mådde. Men den kontakten var som vanligt. Och jag kände att de gav mig ett större stöd 
när jag var tillbaka än de kollegor jag inte hade haft kontakt med.” 

 

Deltagare där kontakten med kollegorna under sjukskrivningsperioden varit liten eller obefintlig, 

upplevde istället att de tappat sin samhörighet med kollegorna, och känslan av att ingå i ett 

sammanhang infann sig inte lika fort som de själva önskade.  

Ängslan att belasta kollegor skapade stress 

Deltagarna i studien beskrev en ängslan över att belasta andra kollegor vid återgången i arbetet. 

Eftersom de själva inte kunde prestera fullt ut på arbetsplatsen under återgången till arbetet, så 

fick kollegorna fler eller ändrade arbetsuppgifter till följd av detta. Ängslan övergick i stress och 

deltagarna i studien upplevde en känsla av skam och skuldkänslor, över att andra fick arbeta 

hårdare när de själva inte presterade vad arbetsrollen normalt krävde.  

 

- “Jag tänkte redan när jag först blev sjukskriven förra vintern att det hinner jag inte för 
skolan börjar ju snart. Jag kan inte vara sjukskriven för då får mina kollegor mer att 
göra.”  

 

Citatet ovan beskriver den ängslan och oro som upplevs över att arbetskollegorna får mer att 

göra, då deltagaren står inför en sjukskrivning.  

 

Deltagarna beskriver att det tog tid innan de vågade tillåta sig att fråga mer om hjälp med 

arbetsuppgifter av kollegorna än vad de hade gjort från början. Detta trots att kollegorna erbjudit 

sig att hjälpa till och avlasta vissa arbetsuppgifter väldigt tidigt i återgångsperioden.  
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Förstående arbetsgivare och kollegor skapade trygghet vid arbetsåtergången 

Deltagarna i studien beskriver att det var viktigt att arbetsplatsen, där både kollegor och 

arbetsgivare var representerade, visade förståelse. Förståelsen hade stor betydelse för att känna 

trygghet, vilket resulterade i att de vågade be om stöd för att kunna återgå till arbetet, men även 

att våga be om förlängd tid till återgång om det skulle behövas. Känslan av trygghet upplevde 

deltagarna bero på att kollegor och arbetsgivare kunde sätta sig in i deltagarnas situation och 

visade respekt, samt erbjöd hjälp i form av stöd med förändringar i arbetssituationen. Citatet 

nedan beskriver känslan av att arbetsgivaren visar förståelse inför den ansträngande återgångs- 

perioden.  

 

- “Det var biträdande rektor som hade hand om den biten. Och vi pratade väldigt ofta i 
telefon då jag var hemma på heltid. Och hon sa till mig att så fort det är någonting så 
bara kom in här om du känner att det börjar bli mycket. Det kändes skönt att hon verkade 
förstå och erbjöd mig att kunna  komma in och ventilera hur jag mådde och kände mig.” 

 

Deltagare som upplevde att de fick stöd av andra till att genomföra återgången till arbetet utifrån 

sina egna förutsättningar, upplevde mindre press från arbetsplatsen vilket ökade känslan av en 

förståelse från både arbetsgivare och kollegor.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att ta reda på hur personer som varit sjukskrivna för stressrelaterad 

ohälsa, upplevde stöd från arbetsplatsen vid återgång i arbetet efter sjukskrivning. Studiens syfte 

anses vara uppnått och visade på vilka svårigheter som finns vid återgång till arbete, bland annat 

i form av hur anpassningarna var utformade efter individen. Resultatet visade även på vilka 

positiva faktorer som efterfrågades av deltagarna för en bättre upplevd arbetsåtergång. Vikten av 

att ha en förstående och stödjande arbetsplats, för att uppleva trygghet under den sårbara tid som 

arbetsåtergången upplevs, var även något som framkom av studiens resultat.  

 

Karasek och Theorells (1990) dimension socialt stöd i sin krav och kontroll-  modell förklarar 

hur individer upplever stöd från sin arbetsplats för att bibehålla hälsan på arbetet.  Dimensionen 
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stärker studiens resultat att kollegornas attityd gentemot den tidigare sjukskrivna arbetstagaren, 

både kunde verka som en resurs, men även vara hindrande för en framgångsrik arbetsåtergång.  

Ett av studiens fynd visade på en upplevd rädsla för att belasta arbetskollegorna under såväl 

sjukskrivningen som under återgången till arbetet. Deltagarna uppgav att de inte ville vara 

orsaken till kollegornas ökade arbetsbelastning under perioden som de delvis var borta från 

arbetsplatsen. Tjulin, Ekberg, & MacEachen (2010) förklarar att en förstående arbetsplats med 

kollegor som inte sätter press eller skuldbelägger arbetstagaren, främjar återgången i arbetet. 

Fördomar och bristande kunskap om psykisk ohälsa hindrar återgången i arbetet (Holmgren, 

2008; Lemieux, Durand & Hong, 2011; Tjulin, Ekberg, & MacEachen, 2010), något som 

författarna upplevde att vissa av deltagarna i denna studie fått genomleva.  

 

Då bristen på stöd och känsla av delaktighet på arbetsplatsen för deltagare saknades, blev vikten 

av vilja och motivation till sysselsättning en viktig faktor för att återgången till arbetet skulle 

vara möjlig. Detta kan förklaras genom KASAM - en känsla av sammanhang (Tangen & Conrad, 

2009). Modellen utvecklades av Antonovsky, och bygger på tre komponenter bestående av: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre komponenter förklarar individens 

förmåga att hantera livets svårigheter, trots bristande stöd från omgivningen. Ju högre KASAM 

en individ har, desto mer ökar förutsättningarna för att ta sig ur svårigheter. Modellen ger en 

ökad förståelse till att inse vikten av att vara motiverad och se mening i sin arbetsåtergång.  

 

Karaseks (1979) krav och kontroll- modell beskriver att höga krav och låg individuell kontroll 

anses utgöra en förhöjd risk för stressrelaterad ohälsa. Samtliga deltagare för denna studie 

upplevde att kraven vid återgången hade betydelse för att främja återgången. De deltagare som 

upplevde att balans mellan krav och kontroll inte återfanns, kände sig mer stressade, och hade 

svårare under sin återgång i arbetet än de som upplevde en balans. Författarna uppfattade att alla 

deltagare i studien upplevde någon form av obalans mellan krav och kontroll på arbetet vid 

återgången, men de deltagare som fick möjlighet till egenkontroll i större utsträckning, upplevde 

återgången på ett mer tillfredsställande sätt än de som upplevde mindre eller ingen egenkontroll.  
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Då möjligheten att påverka kontrollen, kan höra ihop med känslan av att vara delaktig i 

processen, styrker även Kielhofners (2012) teori att delaktighet är en viktig grund för människan 

i såväl vardagslivet som i arbetslivet. Om fler deltagare i studien hade haft arbetsgivare som 

främjade möjlighet till delaktighet i processen vid återgång efter sjukskrivning, anser författarna 

att fler deltagare hade känt sig mer positiva till processen de gått igenom, och risken för 

återinsjuknande skulle även minska. Detta styrks med att medarbetare som har ett gott 

förhållande till sin arbetsplats löper mindre risk att återinsjukna enligt Socialstyrelsen (2005). 

Ekberg, Eklund och Hensing (2015) anser att en arbetstagare, vars stressrelaterade ohälsa lett till 

sjukskrivning, ska få möjlighet att pröva sin arbetsförmåga mot de krav som arbetsuppgifterna 

ställer. Prövning av arbetsförmåga var det ingen av deltagarna i denna studie som fått göra, vissa 

hade dock fått förändrade arbetsuppgifter eller förändrade krav under den första tiden vid 

återgången.  

 

En arbetsgivare har, enligt Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2016), som ansvar att 

förebygga ohälsa, anpassa arbetsplatsen, främja för en god arbetsmiljö (både fysisk och psykisk), 

erbjuda arbetsträning och arbetshjälpmedel samt omplacering vid behov. Här ställer sig 

författarna frågande till om arbetsgivarna till vissa av deltagarna i studien har brustit i sitt ansvar. 

Detta då anpassning av arbetsplatsen uteblivit helt eller delvis för flera av deltagarna. Även 

utebliven anpassning eller sanering av arbetsmiljön där den arbetsrelaterade ohälsan skapats, 

visar sig vara en högre risk för återinsjuknande enligt Socialstyrelsen (2005), vilket då stärker 

författarnas syn på att arbetsgivaren inte tagit sitt ansvar till att främja för en god arbetsmiljö 

eller att förebygga ohälsa.  

 

Det som dock inte framgått av intervjuerna med deltagarna, vilket författarna i efterhand har 

reflekterat över, är om deltagarna själva har efterfrågat någon anpassning. Om deltagarna inte 

själva har efterfrågat en anpassning, fast de känt att de önskat eller behövt det i främjande för 

återgången till arbetet, går det då att lägga ansvaret på arbetsgivaren? En öppen kommunikation 

mellan arbetstagare och arbetsgivare är därför viktig (Holmgren, 2008; Lemieux, Durand & 

Hong, 2011; Tjulin, Ekberg, & MacEachen, 2010).  
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Under intervjuerna med deltagarna i studien framkom det att samtliga deltagares återgångar hade 

skett med endast arbetsplatsen som stöd, utomstående stöd från annan aktör med inriktning på 

arbetsförmågebedömning eller arbetsplatsanpassning har helt saknats. Arbetsterapeuter arbetar 

bland annat med individ- och miljöinriktade insatser där utredning och bedömning i 

förebyggande eller rehabiliterande syfte är i fokus (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). 

Författarna ställer sig frågande till om återgång i arbete kan ske på ett mer strukturerat och 

effektivt sätt, både för arbetstagaren men även för arbetsplatsen, om sådan aktör skulle finnas 

delaktig. För arbetstagaren skulle en arbetsterapeut kunna bistå med stöd i att strukturera 

vardagen, både för arbetet och fritiden, vilket skulle kunna ge en förbättrad aktivitetsbalans och 

vidare främja återgången i arbetet. Detta stöd kan tillföra positiv förändring för arbetstagaren, 

oavsett hur länge denne har varit sjukskriven. Det är individens behov som styr behovet av stöd. 

För arbetsgivaren skulle en arbetsterapeut kunna stötta i ansvaret att förebygga ohälsa och främja 

för en god arbetsmiljö, något som tidigare nämnts är ett ansvar som arbetsgivaren har enligt 

Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2016). Detta genom att se över arbetsmiljön, hjälpa till att 

upprätta en arbetsmiljöplan samt även stötta i att fullfölja de brister som eventuellt hittats.  

 

En studie (Bejerholm, Larsson & Johanson, 2017) som gjordes 2016 i södra Sverige, byggde på 

att jämföra en nyutvecklad interventionsmetod kallad “Individual Enabling and Support (IES)”, 

med den nuvarande traditionella arbetsrehabilitering som används i dagens Sverige. Författarna 

till studien har sett att det finns ett behov av en alternativ rehabiliteringsmetod för sjukskrivna 

med olika grader av psykisk ohälsa, för att komma ur sjukskrivnings spiralen som blir resultatet 

av ett otillräckligt stöd vid återgång till arbetet. IES bygger på ett antal metoder som ska 

genomföras, men ej i exakt ordningsföljd. Ordningsföljden kan variera efter individen, samt ges i 

olika grad beroende på individens behov. Rådgivning är en stor del av interventionsmetoden, och 

syftar på att vägleda och stötta deltagaren i att anpassa arbetet efter dennes förmåga. Eller hitta 

ett nytt arbete som fungerar. Kartläggning samt översyn av deltagarens aktivitetsmönster är ett 

annat viktigt inslag i interventionen för att framkalla en fungerande förändring i deltagarens liv 

och arbetssituation.  
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Ovan beskriven metod gav enligt deltagarna hopp om en fungerande och hållbar arbetssituation 

utan fortsatta sjukskrivningsperioder. Men även redskapen för att klara av att förändra sin 

ohållbara arbetssituation. Deltagarna upplevde även ett avtagande stigma mot psykiska diagnoser 

på arbetsplatsen, eftersom de nu klarade av att arbeta trots sin diagnos. Förutom deltagarnas 

positiva upplevelse av interventionsmetoden, visade även resultatet av studien på en ökad hållbar 

arbetsåtergång samt ett ökat kvalitativt liv för deltagarna som deltog i studien (Bejerholm, 

Larsson & Johanson, 2017). Trots de positiva resultatet behöver fler studier göras, eftersom 

endast en del av södra Sverige är representerad i resultatet.  

Metoddiskussion 

Författarna har diskuterat på vilket sätt studiens tillvägagångssätt kan stärka eller begränsa 

resultatet. En begränsning i intervjuutförandet kan försvaga resultatet då författarna är ovana vid 

att intervjua till en större mängd material. Detta tror författarna själva kan ha lett till att vissa 

följdfrågor kan ha uteblivit. Dock har författarna i analysstadiet ställt kompletterande följdfrågor 

till vissa deltagare.  

 

Då deltagarna anmält sitt intresse för deltagande av studien, bokades och genomfördes 

majoriteten av intervjuerna i ett enskilt personligt möte i en lugn miljö. Resterande intervjuer 

genomfördes över telefon, dock med en lugn och tyst kringliggande miljö. Fördelen med ett 

personligt möte var att författaren kunde se och tolka ansiktsuttryck samt kroppsspråk, vilket 

bidrog till att deltagarnas upplevelser tolkades rätt i analysmaterialet. Eftersom varje intervju 

spelades in för att sedan transkriberas, möjliggjorde detta att författarna kunde gå tillbaka till 

intervjumaterialet för att säkerställa att inget analysmaterial gick förlorat. 

 

Författarna har även en ovana att analysera data vilket kan leda till att trovärdigheten kan ha 

minskat med studien. För att stärka analysen av datan, så gjordes en första analys enskilt för att 

sedan jämföra materialet tillsammans med handledaren, vilket visade på en inte alltför stor 

felmarginal mellan de olika analyserna. Genom att författarna har tagit stöd vid analyseringen av 

en erfaren handledare, stärks tolkningen av datan och tillförlitligheten av studien (Lundman & 

21 



 

Hällgren Graneheim, 2008).  Detta gör att författarna har en tilltro till materialet som framkom. 

Då jämförelsen genomfördes väcktes nya frågor och funderingar inför kommande intervjuer, 

vilket gav ett mervärde i form av tydligare följdfrågor under resterande intervjuer. 

 

De första två deltagarna till studien ingick i författarnas olika kontaktnät, dock hade författarna 

inte en nära relation till dessa deltagare.  Då ett subjektivt urval, som författarna valt att använda, 

kan vara skevt och begränsa möjligheten till att generalisera (Olsson & Sörensen, 2011), är 

författarnas förhoppning att det geografiskt utspridda läget för de första deltagarna ska väga upp 

begränsningen. Efterföljande deltagare, som i sin tur ingick i kontaktnät till de första två 

deltagarna, gav en ytterligare spridning geografiskt. Detta kan stärka resultatets överförbarhet då 

både storstad och mindre orter finns representerade av studiens deltagare. Vilket påvisar att 

resultatet inte endast gäller för storstad eller mindre landsort. Det finns även en stor spridning i 

yrkestillhörighet hos deltagarna, vilket stärker resultatet och författarna tror att interventioner 

utifrån denna studie kan appliceras på ett brett yrkesutbud.  

 

Trots att författarna haft målet att ha 10-15 deltagare i studien, gjordes bedömningen att mer 

datamaterial än de 6 intervjuer författarna fick in, inte skulle tillföra nya synvinklar till studien. 

Studiens resultat kan inte värderas som tillräckligt trovärdigt med det låga antalet deltagare, dock 

gav det låga antalet deltagare mer tid till analysarbetet, vilket enligt Kvale (1997) är viktigt ur 

kvalitetssynpunkt.  

Slutsats 

Resultatet av studien har visat på att personer som återgår i arbete har ett behov av stöd i sin 

arbetssituation, där både individuella anpassningar och socialt stöd är viktigt. Stödet behöver ges 

efter individens kapacitet i förhållande till arbetsmiljön såväl som i arbetsuppgiftens krav. 

Deltagare i studien som haft möjlighet att själva vara med och påverka arbetsåtergångens 

planering, upplevde i större grad en tillfredställande återgång, i jämförelse med de deltagare som 

inte fick samma möjlighet. Sammanfattningsvis har författarna sett ett behov av 

22 



 

arbetsterapeutiska interventioner som stöd vid återgång i arbete efter sjukskrivning vid psykisk 

ohälsa. 

 

Författarna ser ett behov av fortsatta studier inom ämnet, då det saknas evidensbaserade 

interventioner vid just återgång i arbete efter sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Då 

författarna även tror att sjukskrivningar med psykisk ohälsa som orsak kommer att öka i 

framtiden, skulle vidare studier om att effektivisera återgången till arbetet troligen ge en minskad 

ekonomisk kostnad för både företag samt staten. I framtida oberoende studier om att effektivisera 

återgången förväntar sig författarna se ett resultat som återspeglar resultatet i denna studie, dvs 

att individuella anpassningar samt socialt stöd har stor betydelse.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide:  
Bakgrund till sjukskrivning/under sjukskrivningen 
Beskriv hur du upplevde tiden strax innan du blev sjukskriven.  

- Vilka krav ställde arbetet på dig?  
- Upplevde du att du kunde förändra arbetssituationen efter din egen förmåga? Hur i så 

fall? Varför inte om nej? 
Hur upplevde du kontakten med arbetsplatsen under tiden du var sjukskriven?  
Hur upplevde du tiden då du skulle återgå i arbete?  
Beskriv hur återgången i arbetet såg ut.  

- Gjordes några förändringar? Vem tog initiativet till förändringar? Var det lätt eller svårt 
att få igenom? 

- Till hur stor del började du arbeta igen?  
- Hade du “planeringsmöte” med din arbetsgivare?  
- Fanns sjukvård, försäkringskassa eller annan aktör inblandad?  

 
Tillbaka på arbetet - i nära anslutning till återgången 
Stöd från kollegor/arbetsgivare  
På vilket sätt upplevde du stöd eller avsaknad av stöd av din arbetsgivare vid återgången? 
Fanns det något i förhållandet med din chef som du skulle önskade ändra på? 
Hur upplevde du förväntningarna på dig vid återgången till arbetet? 
 
Arbetssituation  
Tycker du det fanns delar i ditt arbete som ställde högre krav på dig än vad du klarade av? 
Hur hade du möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation?  

- Hur såg det ut att påverka efter din sjukskrivning? 
Vad för förväntningar upplevde du att arbetsgivaren hade på dig vid återgången?  
 
Om du kunde göra om processen “att återgå i arbete”, skulle du vilja förändra något för ett bättre 
resultat? (kan vara både hos dig själv, i kontakt med närmaste chef, sjukvård ect). 
 
Avslutning  
Nu har du fått många frågor kring din återgång i  arbetet, är det något du skulle vilja tillägga eller 
förtydliga? 
 
Om jag vill ställa fler frågor eller förtydliga något av dina svar, är det okej att jag kontaktar dig 
igen då? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev och samtyckesavtal: 
 
Information om förfrågan om medverkan i en intervjustudie om återgång i arbete 
 
Sjukskrivningar med stressrelaterad ohälsa som orsak ökar i vårt samhälle. För att främja 
möjligheten att återgå till arbete kan stöd från både sjukvården, närstående och arbetsplatsen 
behövas. Genom denna studie vill vi få information om hur  stöd från arbetsplatsen kan se ut. 
Syftet med studien är att beskriva hur personer som tidigare varit sjukskrivna för stressrelaterad 
ohälsa, upplevde stöd från arbetsplatsen vid återgång till arbetet.  
 
Till denna studie söker vi 10-15 personer som har varit sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa i 
minst 14 dagar i följd, och helt eller delvis återgått i arbete under de senaste fem åren.  
Rekrytering till studien sker genom att tidigare deltagare tillfrågas om de känner någon som 
passar in för studiens kriterier samt om de kan föra frågan vidare. Då ämnet kan upplevas som 
känsligt visar vi stor respekt och förståelse. Dock ser vi nyttan med deltagandet som 
förhoppningsvis leder till att studien kommer att ge mer kunskap om ämnet. 
 
Vid intresse för deltagande så skickas intervjufrågorna ut i förväg och tid och plats för intervju 
bestäms av er som deltar. Insamlingen av data kommer att ske via enskilda intervjuer om ca 
30-45 minuter där frågorna kommer att fokusera på Er upplevelse av stöd från arbetsplatsen vid 
återgång i arbete. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ut i text. All insamlad 
data kommer att avidentifieras helt och Ni kommer inte att kunna identifieras. Allt inspelat och 
skrivet material kommer att förvaras på en lösenordsskyddad dator, och samtyckesavtal förvaras 
åtskilt och inlåst. Efter avslutad studie kommer allt inspelat material att raderas. Endast vi som 
studenter och i viss mån vår handledare, kommer att ha tillgång till materialet. Den färdiga 
studien kommer att publiceras på Luleå Tekniska universitets hemsida 
(http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-2553) under sommaren 2017. Deltagandet är 
frivilligt och kan, om så önskas, avbrytas när som helst. 
 
Vi är två arbetsterapeutstudenter som går sista terminen på Luleå Tekniska Universitet och 
skriver vårt examensarbete. Om Ni har några frågor eller önskar delta i denna studie, vänligen 
kontakta oss via mail eller telefon inom en vecka efter att ni mottagit detta brev. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Emma Hammar och Sanna Lundström 
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Kontaktuppgifter:  
emmham-4@student.ltu.se 0709752199 
asaulh-4@student.ltu.se 0767001020 
 
Handledare Anneli Nyman, Universitetslektor 
Luleå tekniska universitet 
Växel: 0920-491000 
 

 
 

Information om förfrågan om medverkan i en intervjustudie om återgång i arbete 
 

Samtyckesavtal 
 

 
Jag väljer frivilligt att delta i intervjustudien om återgång i arbete. 
Jag har läst igenom missivbrevet och samtycker till hur data kommer att hanteras, samt jag har 
vid behov fått mer information som jag efterfrågat.  
 
Jag samtycker till att intervjun kommer att spelas in och raderas efter avslutad studie.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Underskrift:____________________________________  
 
 
Namnförtydligande:_____________________________ 
 
 
Datum: 
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Tack för din medverkan! 
 
 
Emma Hammar och Sanna Lundström 
 
Detta samtyckesavtal skrivs under och lämnas till undertecknad vid intervjuns början.  
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