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ARBETSGIVARNAS ANSVAR FÖR UTMATTADE:  

FÖRSÄKRINGSKASSANS HANDLÄGGARE BESKRIVER SINA  

UPPLEVELSER AV REHABILITERINGSPROCESSEN  

 

Sanna Mäläskä 
 
 
Forskning visar att samverkan mellan rehabiliteringsaktörer ger bäst effekt om arbetsgivaren deltar. Kontakten 

med arbetsplatsen är avgörande i de fall där sjukskrivna ska rehabiliteras till sitt tidigare arbete. Det finns ett behov 

av att veta mer om hur handläggarna på försäkringskassan beskriver arbetsgivarens roll i detta när det 

handlar om anställda som drabbats av utmattningssyndrom. I denna studie intervjuades handläggare på 

försäkringskassan för att undersöka hur de beskriver arbetsgivarnas stöd, vilja till 

arbetsanpassning/omplacering samt hur de beskriver att återfallsrisken i sjukdomen kan påverka 

arbetsgivarnas vilja att delta i rehabiliteringsprocessen. Fyra semistrukturerade intervjuer gjordes och 

analyserades med tematisk analys, där ansatsen var abduktiv. För att knyta an till teori så användes 

Readiness for return-to-work model (Franche & Krause, 2002). Resultaten redovisas i kategorier och teman, 

där påverkansfaktorer för stöd, arbetsanpassning och återfallsrisk presenteras. Resultatet visade att 

handläggarna beskrev att arbetsgivarnas stöd varierar. Ett flertal faktorer påverkar hur stort stödet blir. 

Det handlar om typ av arbetsgivare, hur mycket arbetsgivaren vill ha tillbaka den anställde, hur kontakten 

med chefen är, hur stor kunskapen är om diagnosen på arbetsplatsen, hur mycket rehab-information den 

anställde har fått samt om det finns en företagshälsovård. Arbetsgivarnas vilja till arbetsanpassning 

beskrevs påverkas av företagets/organisationens resurser, typ av tjänst, bristfälliga överenskommelser, 

individfaktorer, hur lagen tolkas, facklig anslutning och hur tidigt rehabiliteringsprocessen kommer igång. 

Vidare visade studien att det var oklart om återfallsrisken påverkar arbetsgivarens vilja att delta i 

rehabiliteringsprocessen, att kunskapen och förståelsen för diagnosen varierar samt att behandlingen 

beskrevs vara för kort.   

 

 

Research show that collaboration between actors in the return to work-process works best if the employer 

participates in it. Contact with the workplace is essential if the employee is going to return to his/her previous job. 

There is a need to know more about how administrators that work with the health insurance describe the employers 

role in the rehabilitationprocess fore those employees that have suffered from burnout. In this study administrators 

were interviewed to examine how they describe employers support, will to work-adjustments and how they 

describe that the risk of relapse influences the employers will to take part in the rehabilitationprocess. Four 

semistructured interviews were conducted and analysed with abductive thematic analysis. The Readiness for 

return-to-work model (Franche & Krause, 2002) was used as a theoretical framework. The results are shown as 

categories and themes, where factors that influence support, work-adjustment and risk of relapse are presented. 

The result showed that the administrators described that the employers support varies and that a number of factors 

influence how much support is given. These are: type of employer, how desirable the employer is, relation to the 

boss, ignorance at the workplace, inadequate information about rehabilitation and the fact that there is an 

occupational health service. The employers will to work-adjustment were described as influenced by how much 

resources the employer have, type of employment, inadequate accommodations, individual factors, how the law is 

interpreted, adherense to the union and how early the rehabilitationprocess begins. Furthermore the study showed 

that it was unclear if the risk of relapse influenced the employers will to take part in the rehabilitationprocess, that 

the knowledge and understanding of the diagnosis varied and that the treatment was to short. 
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Rehabiliteringen av utmattningssyndrom kan bli mycket lång och leder inte alltid till att 

individen återgår i arbete (Åsberg & Nygren, 2012). Den kan dock vara framgångsrik även efter 

mycket långa sjukdomsperioder. Återgång i arbete efter mer än tio års sjukskrivning har 

beskrivits (Åsberg et al. 2010). Med långa, osäkra och kostsamma rehabiliteringsprocesser 

ligger det nära till hands att tänka sig att arbetsgivarnas motivation till att stötta sina utmattade 

anställda tillbaka till arbetet inte alltid är så stor. Genom att samla in upplevelser från den som 

fungerar som ”spindeln i nätet” med sitt samordningsansvar i rehabiliteringsprocessen, 

nämligen försäkringskassan och dess handläggare, vill den här studien försöka få en 

utomståendes bild av arbetsgivarnas stöd och insatser. 

Utmattningssyndrom beror ofta på en kombination av stressfaktorer som individen upplevt på 

arbetsplatsen och i privatlivet (Socialstyrelsen, 2015). Efter en lång tid av belastning kan 

symtomen bli akuta och av avancerad karaktär. Det handlar bland annat om stora kognitiva 

störningar och affektiva problem som gränsar till depression eller ångestsjukdom. Dessutom 

brukar olika somatiska symtom uppkomma. Behandlingen inriktas mot att individen får 

psykologiskt stöd, där målet är att skapa balans mellan aktivitet och vila. Den symtomatiska 

behandlingen handlar mycket om att lindra oro och understödja sömn (Socialstyrelsen, 2015).  

Utmattningssyndromet förlöper oftast i tre olika faser (Åsberg & Nyberg, 2012): Prodromalfas 

med psykiska och fysiska belastningssymtom. Det kan till exempel handla om mag-

tarmproblem, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, panikkänslor, 

spänningsvärk i nacke och rygg samt irritabilitet. Om individen inte ser de kroppsliga symtomen 

som en varning, och reducerar belastningen, så kan nästa skede uppkomma. Då inträffar 

Akutfasen, som ger en fysisk och psykisk trötthet som är mycket uttalad. Dessutom inträder, 

trots sömn, en oförmåga till återhämtning. Ofta sker inträdet i akutfasen plötsligt, där 

alarmerande kroppsliga och kognitiva symtom uppkommer. De kognitiva problemen handlar 

till exempel om plötsliga minnesstörningar, svårigheter att hitta samt tillfällig oförmåga att hitta 

rätt ord i vanliga samtal. Det är också vanligt med en ökad ljud- och ljuskänslighet, ångest, 

nedstämdhet och irritabilitet. I återhämtningsfasen går symtomen successivt tillbaka. Det finns 

dock en återfallsrisk här, samtidigt som stresskänsligheten kan vara stor (Åsberg & Nyberg, 

2012). 

Prognosen beträffande symtomen under akutfasen är god (Åsberg & Nygren, 2012), men ofta 

kvarstår vissa problem, framförallt en ökad stresskänslighet och en sämre uthållighet. De 

kognitiva problemen kvarstår ofta längre tid än andra symtom och kan bli till ett hinder för 

återgång i arbete (Åsberg & Nygren, 2012). Rehabiliteringen inriktas mot att skapa en 

livsstilsförändring, en bättre förmåga att hantera stress och en successiv återgång i normal 

livsföring. Individens funktion kan, vid svår utmattning, ofta vara begränsad i upp till 6 

månader. I vissa fall kan funktionen vara nedsatt i ett år eller mer (Socialstyrelsen, 2015). I 

rehabiliteringsrådets slutbetänkande dras slutsatserna att rehabilitering bör sättas in inom två 

månaders sjukfrånvaro, men först när sjukfrånvaro uppstått, att den bör genomföras endast av 

enheter med specialistkompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering och att de ingående 

rehabiliteringsenheterna ska kvalitetsgranskas och certifieras (SOU 2011:15). 

 

Teori 

Franche och Krause (2002) menar att en individs återgång till arbete är en process som 

innehåller både sociala, psykologiska och ekonomiska faktorer. Arbetsmiljön, sjukvården och 

sjukförsäkringssystemet påverkar, oberoende av det medicinska tillståndet, möjligheten för en 

återgång i arbete. Individens egen psykologiska process kan alltså inte isoleras ifrån dessa 
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faktorer, även om det slutligen är den sjuke som måste ta beslutet att komma tillbaka till arbetet. 

Oavsett smärta eller fysisk status så spelar psykologiska och psykosociala faktorer en avgörande 

roll för om återgången i arbete blir lyckad (Franche & Krause, 2002). Teorier som handlar om 

arbetsåtergång måste därför, enligt Franche och Krause (2002), vara mångdisciplinära för att 

fungera i detta sammanhang. De föreslår en heuristisk modell, Readiness for return-to-work 

model, för att ge en mellanmänsklig förståelse för det sammanhang som den anställda befinner 

sig i. Den fångar både den anställdas medverkan i rehabiliteringen samt de avgörande effekterna 

som kan uppstå i individens interaktion med sjukvården, arbetsplatsen och 

sjukförsäkringssystemet.  

 

Inspiration till Readiness for return-to-work model har Franche och Krause hämtat från två 

andra modeller. Den ena är The Face Model of Occupational dissability (Krause & Ragland, 

1994) som ger ett analytiskt ramverk för processen kring de medicinska förutsättningarna och 

de faser av utveckling och bakslag den sjuke kan uppleva när det gäller arbetsförmågan. Den 

andra modellen, ”Readiness to change” (Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992), kommer 

från beteendeforskningen och handlar om individens motivation till en beteendeförändring i en 

social kontext, framför allt när det gäller beroendeproblematik. I det här sammanhanget har 

modellen för första gången anpassats till den sjukes motivation i samband med sjukskrivning 

och återgång i arbete. Dessa två modeller ger utrymme för interventioner i processen kring 

återgång i arbete, där den första baseras på varaktigheten av arbetsoförmågan och den andra på 

den anställdas grad av motivation. En kombination av modellerna, menar Franche och Krause 

(2002), ger en bra guide för när det är dags att sätta in interventioner i rehabiliteringsprocessen. 

Modellerna har visat sig ha god validitet (Franche & Krause, 2002), var för sig.  

 

Readiness for return-to-work model innehåller fem faser: 1) Sjukskrivningsfas där 

arbetsåtergång känns väldigt avlägsen. Individens energi läggs i stället på tillfrisknande och 

återhämtning. 2) Sjukskrivningsfas där reflektioner på en arbetsåtergång börjar. Fasen 

karaktäriseras dock ofta av ambivalens och osäkerhet där den anställde har svårt att starta 

förändringsprocessen mot arbete. Den egna motivationen och arbetets art spelar stor roll här 

liksom i nästa fas. 3) Förberedelser för arbetsåtergång. Den anställde börjar förbereda sig för 

arbetsåtergång genom att söka information om detta, testa sin förmåga och göra upp planer. I 

detta skede är individen mottaglig för hjälp i form av rehabilitering, coachning eller 

arbetsanpassning. 4) Handling. Nu försöker individen sätta sina planer i verket och är också 

mycket mottaglig för hjälp utifrån. Risken för återfall till tidigare stadier är stor här om planerna 

misslyckas helt eller delvis beroende på egna tillkortakommanden eller bristfälligt stöd från 

omgivningen. 5) Upprätthållande. I denna fas har den anställde återvänt till arbetet och försöker 

upprätthålla och förbättra sin arbetsförmåga genom att vara observant på risker att falla tillbaka 

i tidigare faser. Hjälp med arbetsanpassningar och kapacitetsökande övningar för individen är 

viktiga i detta skede (Franche & Krause, 2002). De olika fasernas längd kan skilja sig åt 

beroende på sjukdom, symtomgrad och individuella förutsättningar. Det gäller att möta 

individen på rätt sätt och med rätt intervention, vilket kräver förståelse för var i processen den 

sjukskrivne befinner sig (Holm et al., 2010). 

 

Empiri 

Starka samband mellan symtom på utmattning och upplevelsen av arbetsklimat och 

organisationskultur på arbetsplatsen har kunnat konstateras (Nygren, Åsberg, Rylander, 

Rydmark, & Nathell, 2002). Den största risken för att drabbas av utmattningssyndrom finns 

bland personer som upplever höga krav, låg kontroll och en otrygg anställning (Norlund, 2011). 

Norlund (2011) visade att de med störst risk att förbli sjukskrivna efter två år var personer med 
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liten möjlighet till kontroll i arbetet och som använt dold coping, vilket betyder att individen 

håller inne med sina känslor på arbetet (Norlund, 2011). Många som drabbats av 

utmattningssyndrom lämnar arbetsplatsen (Barak, Nissly, & Levin, 2001; Goodman & Boss, 

2002). Maslach, Schaufeli och Leiter (2001) har beskrivit studier som handlar om att anställda 

som väljer att stanna kvar inom den organisation som de blev sjuka i, har visat sig vara mindre 

effektiva och produktiva. 

 

Inom forskningen lyfts den arbetslivsinriktade rehabiliteringen fram som den rehabilitering som 

tycks ha mest positiv effekt. Rehabilitering som utgår från individens behov och egen kraft och 

underlättas av expertfunktioner är den bästa modellen i stället för ett uppifrån-perspektiv på 

processen (Arneson & Ekberg, 2005). Bryngelson med kollegor (2012) fann att varken 

psykoterapi, antidepressiv medicinering eller alternativ medicinsk behandling kunde minska 

risken för sjukskrivning eller sjukersättning på samma sätt som arbetslivsinriktad rehabilitering 

och/eller byte av yrke. 

 

Tidpunkten för återgång i arbete efter en sjukskrivning beror på sjukdomssymtomens art, 

sjukdomens naturliga förlopp och på om individen har fått optimal behandling eller ej. Den 

beror också på i vilken utsträckning arbetsplatsen kan anpassas för att möjliggöra arbete trots 

eventuella restsymtom (SOU 2011:15). Johansson (2007) visade i sin studie att ju större 

möjligheter till anpassning av arbetsplatsen, desto större del var det av personalen som höll sig 

friska. Avgörande för att få sjukskrivna att återgå till arbetet var flexibiliteten kring 

arbetsdagens längd samt deltagande i arbetsplanering. Johansson (2007) kunde också konstatera 

att personer i vissa yrken och på högre positioner hade större anpassningsmöjligheter.  

 

I en genomgång av tio vetenskapliga studier mellan åren 1996 och 2003 fann Franche med 

kollegor (2005) att de åtgärder som hade starkast evidens när det gällde att återgå i arbete efter 

sjukskrivning på grund av olika typer av smärtproblematik, var just att anpassa arbetet till 

individens behov, men också att en god kontakt mellan behandlande läkare och arbetsplatsen 

var effektivt (Franche et al. 2005). För att lyckas med arbetsåtergången krävs att arbetsgivaren 

visar både respekt och samarbetsvilja, så att den anställdes eventuella ångest över att komma 

tillbaka till en arbetsplats där hen blev sjuk minskar (Franche & Krause, 2002). 

 

Chefen på arbetsplatsen har visat sig ha en nyckelroll för om en individ som har haft 

utmattningssyndrom ska kunna komma tillbaka till arbetet. Chefens kommunikation med den 

sjukskrivna ger en känsla av både delaktighet och kontroll (Norlund, 2011). Även Secker och 

Membery (2003) visade i sin studie att förstående och stödjande chefer underlättade en 

arbetsåtergång. Flexibilitet kring arbetstider, scheman och arbetsuppgifter var avgörande och 

möjliggjorde för anställda att känna att de klarade av sina arbetsuppgifter. I en slovensk studie, 

där 27 personer som haft utmattningssyndrom intervjuades med semistrukturerade frågor, 

framkom att den egna motivationen var viktigast för tillfrisknande (Boštjančič & Koračin, 

2014). Alla deltagare i studien lyfte också fram minst en av följande stödfaktorer för att kunna 

återvända till jobbet: familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater, chefer och sjukvårdspersonal.  

 

The institute for Work & Health i Toronto (Franche, 2007) har, efter en systematisk genomgång 

av både kvalitativa och kvantitativa studier mellan åren 1990 och 2004, tagit fram sju principer 

för en framgångsrik rehabiliteringsprocess. Principerna reviderades år 2014. Syftet var att få 

svar på frågan: Vilka arbetsplatsbaserade interventioner är mest effektiva och under vilka 

omständigheter? Svaret blev följande: 1) Arbetsplatsen engagerar sig starkt i frågor som handlar 

om säkerhet och hälsa. 2) Arbetsgivaren erbjuder arbetsanpassning till dem som är sjukskrivna. 
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3) I rehabiliteringsplaneringen är det viktigt att planen stöttar den som är sjukskriven utan att 

det innebär att arbetskamraterna drabbas av några nackdelar. 4) Arbetsledaren har fått 

utbildning i frågor som rör sjukskrivning och rehabilitering. Arbetsledaren deltar dessutom i 

planeringen för en arbetsåtergång. 5) Arbetsgivaren visar respekt och tar tidigt kontakt med den 

sjukskrivne. 6) Det är viktigt att det finns en rehabiliteringskoordinator på arbetsplatsen.  

7) Arbetsgivare och sjukvård för, med den sjukskrivnes samtycke, en dialog om vilka 

anpassningsåtgärder som kan vara lämpliga. 

 

Rehabiliteringsaktörerna 

Det är försäkringskassan som utreder rehabiliteringsbehovet och samordnar de insatser från 

arbetsgivare, hälso- och sjukvården, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra myndigheter 

som behövs för att den sjukskrivne ska kunna återgå i arbete eller kunna söka arbete. Det här 

samordningsansvaret medför inte att försäkringskassan övertar det ansvar respektive 

rehabiliteringsaktör har för genomförande och kostnader för insatser för den sjukskrivne 

(Försäkringskassan, 2015). Ansvaret för insatser på arbetsplatsen i form av anpassning av 

arbetsuppgifter och arbetsplatsen är arbetsgivarens. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 

2a § och AFS 1994:1 samt 30 kap. i socialförsäkringsbalken är det arbetsgivarens skyldighet 

att se till så att det finns ”en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet” på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs 

för en effektiv rehabilitering. I lagen om anställningsskydd (1982:80) talas också om den 

skyldighet arbetsgivaren har, enligt 7 §, som säger att en uppsägning måste vara sakligt grundad 

samt att arbetsgivaren måste utreda vilka möjligheter som finns till omplacering.  

 

Den andra mars 2015 presenterades den parlamentariska socialförsäkringsutredningens 

slutbetänkande, där åtgärder föreslås för att stödet för återgång i arbete ska bli bättre (SOU 

2015:21). Där finns förslag om att hälso- och sjukvården ska få ett större ansvar, ett så kallat 

samverkansansvar. Här ingår, förutom krav på samverkan mellan de olika 

rehabiliteringsaktörerna, förutsägbara villkor, förstärkta resurser samt uppföljning och 

resultatredovisning. Försäkringskassans samordningsansvar ersätts med ett uppföljnings- 

ansvar. Ett bedömningsstöd föreslås, så att hälso- och sjukvården snabbare kan sätta in insatser 

för återgång i arbete. Något utökat arbetsgivaransvar, i förhållande till det som redan i dag är 

lagstadgat, föreslås inte (SOU 2015:21). 

 

Samverkan mellan myndigheter kring återgång i arbete har de senaste decennierna blivit 

vanligare (Ståhl, 2009). Forskning visar att det är när arbetsgivaren medverkar i denna 

samverkan som bäst resultat uppnås. Kontakten med arbetsplatsen är avgörande i de fall där 

sjukskrivna ska rehabiliteras till sitt tidigare arbete (Ståhl, 2009). Därför är det alltså viktigt att 

arbetsgivarna visar vilja att delta i samverkan. I en underlagsrapport (S 2010:04) till den 

parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) intervjuades cirka 25 

handläggare på försäkringskassan om hur de såg på sitt arbete och hur de upplever att 

rehabiliteringskedjan fungerar. I resultatet framkom bland annat att de upplevde att 

arbetsgivarnas benägenhet att ta ansvar för rehabiliteringsåtgärder varierade betydligt  

(S 2010:04). Dock var rapporten väldigt övergripande och handläggarna fick inte tillfälle att 

yttra sig mer utförligt. Mörtvik och Rautio (2008) menade i en TCO-rapport att arbetsgivarnas 

produktionslogik ofta står i kontrast till myndigheternas välfärdslogik. De beskrev hur en global 

arbetsmarknad med ökande krav på företag och anställda har gjort att arbetsgivarna blivit mer 

selektiva vid nyanställningar, där de allt mer sällan vill anställa människor med hälsoproblem 

eftersom det kan innebära en risk. Nästan sex av tio arbetsgivare var i deras rapport mycket 
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eller ganska negativa till att anställa sjukskrivna. Endast sju av hundra arbetsgivare såg väldigt 

eller ganska positivt på att anställa sjukskrivna (Mörtvik & Rautio, 2008). 

 

Med Readiness for return-to-work model har Franche och Krause (2002) försökt skapa en 

gemensam plattform, där gemensamma begrepp används, för att underlätta kommunikationen 

mellan dem som på olika sätt arbetar med frågor som rör återgång i arbete. Mer forskning 

behövs dock för att se hur deras modell fungerar (Franche & Krause, 2002). Med utgångspunkt 

från detta kan denna studie tillföra ny kunskap till forskningsområdet. 

 

Syfte/frågeställningar 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur några av försäkringskassans handläggare, 

utifrån sitt samordningsansvar, upplever rehabiliteringsprocessen för människor som är 

sjukskrivna för utmattningssyndrom. Utgångspunkten för frågeställningarna är Readiness for 

return-to-work model (Franche & Krause, 2002). Frågeställningarna för studien gällde (1) hur 

handläggarna beskriver arbetsgivarnas stöd för de sjukskrivna, (2) hur handläggarna beskriver 

att återfallsrisken påverkar arbetsgivarnas vilja att delta i rehabiliteringen, och (3) vilka faktorer 

handläggarna beskriver som påverkar arbetsgivarnas vilja att åstadkomma en 

arbetsanpassning/omplacering. 

 

 

 

Metod 
 

Urval och procedur 

Tre enhetschefer på tre av försäkringskassans kontor i södra Sverige kontaktades av författaren 

med en förfrågan om att vidarebefordra ett informationsmejl till alla handläggare som kunde 

tänkas vara aktuella för studien. En presentation av författaren fanns också med, samt 

kontaktuppgifter om något skulle vara oklart. Urvalskriteriet bestod i att handläggarna skulle 

ha erfarenhet av att ha deltagit i rehabiliteringsprocessen för människor med 

utmattningssyndrom. Målet var att informanterna skulle bli sex till antalet. Hög 

arbetsbelastning gjorde dock att endast fyra personer anmälde intresse för att delta i studien.   

 

I studien deltog tre kvinnor och en man. Genomsnittsåldern var 45 år och de var mellan 30 och 

61 år gamla. Den genomsnittliga arbetslängden låg på 15,3 år, där antalet år som varje deltagare 

hade arbetat på försäkringskassan varierade från 3 till 40 år. Deltagarna kontaktades personligen 

av författaren, antingen via mejl eller via telefon, för bokning av en intervjutid. Intervjuerna 

genomfördes sedan i försäkringskassans lokaler och spelades in med diktafon. Intervjutiden 

varade mellan 45 minuter och en timme.  

 

Metodologisk utgångspunkt och analys 

I denna studie, som tar sin metodologiska utgångspunkt i tematisk analys (Braun & Clarke, 

2006), gjordes semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Tematisk analys är en 

metod som används för att identifiera, analysera och rapportera mönster (teman) i data på ett 

detaljerat sätt (Braun & Clarke, 2006). Metoden kan användas både induktivt och deduktivt och 

tillsammans med många olika teorier där syftet är att undersöka informanternas upplevelser och 

erfarenheter i olika sammanhang (Braun & Clarke, 2006). I denna studie utgick analysen från 

en abduktiv ansats, vilket innebär att analysen växlade mellan induktivt och deduktivt. Detta 

för att deduktivt kunna utgå ifrån teorin Return to-work-model (Franche & Krause, 2002) och 

samtidigt tillåta att nytt material kan komma fram induktivt inom ramen för frågeställningarna. 
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Författaren skrev ut intervjuerna ordagrant (transkribering) och som regel i talspråk. Materialet 

analyserades på en manifest och latent nivå för att kunna tolka både den synliga och den mer 

underliggande betydelsen av de transkriberade intervjuerna. Analysen genomfördes i enlighet 

med de sex steg som Braun och Clarke (2006) förespråkar: 1) För att bekanta sig med materialet 

läste författaren igenom samtliga intervjuer några gånger. 2) Sedan vidtog skapandet av en 

idélista, en första kodning, av vad som fanns i materialet. Koderna organiserades i meningsfulla 

grupper. Materialet kodades utifrån den teoretiska bakgrunden och studiens frågeställningar. 3) 

Koderna sorterades in i kategorier utifrån de teoretiska utgångsbegreppen: stöd, återfallsrisk 

och arbetsanpassning/omplacering, som inspirerats av Readiness for return-to-work model 

(Franche & Krause, 2002). Ett antal gånger kombinerades koderna för att undersöka vilka 

teman som kunde skapas. Av 48 koder kastades 9 eftersom de inte var relevanta för syftet. 4) 

För att undersöka om det fanns homogenitet inom teman och heterogenitet mellan teman så 

gick författaren igenom alla koder och teman. Sedan lästes materialet igenom igen för att se om 

något hade missats eller om det fanns något tema som inte passade för syftet. 5) De teman som 

tagits fram definierades och förfinades för att sedan namnges på ett sätt som så tydligt som 

möjligt uttryckte innebörden av vad temat handlade om. 6) Till sist skrevs resultatet, med 

tillhörande tabell över alla kategorier och teman. Beskrivande texter och citat användes för att 

åskådliggöra essensen av de olika teman som tagits fram.  

 

Intervjuguide  

Teorin Readiness for return-to-work model (Franche & Krause, 2002) användes som 

inspirationskälla i skapandet av en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 1). Begreppen 

återfallsrisk, stöd och arbetsanpassning/omplacering hämtades från teorin. För att testa 

frågorna gjordes en pilotintervju med en bekant till författaren. Intervjuguiden bestod av fem 

delar: Bakgrundsfrågor, frågor om stöd, frågor om återfallsrisk, frågor om 

arbetsanpassning/omplacering samt en avslutande övrig fråga. De fyra bakgrundsfrågorna 

handlade om deltagarnas ålder, arbetslängd på försäkringskassan, arbetsuppgifter samt vilka 

människor som deltagaren arbetar mest med. Exempelvis ”Hur länge har du jobbat på 

försäkringskassan?” och ”Vilka människor arbetar du mest med?”.  Huvudfrågorna i 

intervjuguiden formulerades utifrån frågeställningarna. En beskrivning av dessa följer i nästa 

stycke.  

 

De första huvudfrågorna handlade om arbetsgivarens stöd för en återgång i arbete. Exempelvis 

”När den sjukskrivne, som har utmattningssyndrom, börjar förbereda sig för en arbetsåtergång 

och gör upp planer för det, hur upplever du arbetsgivarens stöd i detta?” och ”Beskriv vilka 

faktorer som du upplever påverkar arbetsgivarens stöd för återgång i arbete?” Nästa del i 

intervjuguiden fokuserade på återfallsrisken när det gäller utmattningssyndrom. Där fick 

handläggarna berätta om hur de upplevde arbetsgivarens kunskap om detta och i fall de upplever 

att återfallsrisken påverkar stödet till den anställde. Exempelvis ”Hur tycker du att 

återfallsrisken påverkar arbetsgivarens vilja att delta i rehabiliteringen?” och ”Har du något 

bra/dåligt exempel som du kan dela med dig av?” I delen av intervjuguiden som handlade om 

arbetsanpassning/omplacering handlade frågorna om arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter 

när det gäller att ha en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på 

arbetsplatsen. Exempelvis ”Hur upplever du att arbetsgivaren vidtar de åtgärder som behövs för 

en effektiv rehabilitering?” och ”Hur upplever du arbetsgivarens vilja till anpassning av 

arbetsuppgifterna?” Den sista delen av intervjuguiden var en övrig fråga som fanns med för att 

handläggarna skulle få en chans att själva få uttrycka vilka hinder och möjligheter som de ser i 
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rehabiliteringsprocessen. Den löd så här: ”Har du något mer som du skulle vilja tillägga när det 

gäller rehabiliteringsprocessen för människor som är sjukskrivna för utmattningssyndrom?” 

Under intervjuerna ställdes även följdfrågor, anpassade till situationen. De var alltså inte exakt 

likadant formulerade till alla informanter, utan valdes utifrån vad som sades. 

 

Etik  

Denna studie har följt de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

beskriver (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Mejlet som skickades ut till handläggarna 

informerade om syftet med studien, att resultatet kommer att behandlas konfidentiellt, att 

resultatet kommer att användas i en magisteruppsats samt att deltagandet är frivilligt och att det 

när som helst går att avbryta sitt deltagande. I samband med intervjuerna fick deltagarna även 

ett informationsbrev, innehållande ett informerat samtycke (se Bilaga 2) och ett erbjudande om 

att få ta del av resultatet. Ljudfiler från intervjuerna var endast tillgängliga för författaren. All 

text avkodades och när studien var klar raderades alla ljudfiler och transkriberingar. 

 

 

Resultat  
Utifrån den teoretiska bakgrunden och studiens frågeställningar skapades tre huvudteman: Stöd, 

återfallsrisk samt arbetsanpassning/omplacering. Dessa presenteras som rubriker i resultatet. 

Ett antal underteman skapades sedan till varje huvudtema (se Tabell 1). Undertemana 

representerar informanternas berättelser och författarens analys. Berättelserna belyses med 

citat. Ovidkommande delar av citat som klippts bort markeras med [...]. 

 
Tabell 1. Resultatets kategorier och teman. 

 
 

Kategorier 

 

 

Teman 

 

Stöd 

 

 

 

 

 

 

Återfallsrisk 

 

Företagshälsovård ses som ett stöd 

Typ av arbetsgivare (privat el. kommunal) 

Chefen spelar viktig roll 

Den goda viljan styr 

Bristfällig rehab-information  

Okunskap på arbetsplatsen 

 

Varierande kunskap och förståelse 

Oklart om återfallsrisk spelar roll 

För kort behandling 

 

Arbetsanpassning/omplacering 

 

 

 

Organisationens/företagets resurser 

Tidig rehabiliteringsprocess 

Individfaktorer spelar roll 

Typ av tjänst 

Kan ej ställa krav – hänvisar till facket 

Lagen – en tolkningsfråga 

Bristfälliga överenskommelser 
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Stöd 

Ur intervjumaterialet framträdde sex underteman som beskrevs påverka arbetsgivarens stöd. 

Dessa presenteras nedan och är: Företagshälsovård ses som ett stöd, typ av arbetsgivare (privat 

eller kommunal), chefen spelar viktig roll, den goda viljan styr, bristfällig rehab-information 

samt okunskap på arbetsplatsen. 

 

Företagshälsovård ses som ett stöd 

Handläggarna berättade att företagshälsovården spelar en viktig roll för att den sjukskrivne ska 

kunna komma tillbaka i arbete. Alla företag har inte företagshälsovård men de som har det, 

menade handläggarna, visar att de stöttar sina anställda. En åsikt som framfördes var att det här 

finns en möjlighet för arbetsgivaren och den anställde att påbörja en rehabiliteringsprocess, utan 

att försäkringskassan behöver vara inblandad eller ta initiativet. Resultatet tolkades som att det 

faktum att arbetsgivaren är knuten till en företagshälsovård visar att företaget stöttar sina 

anställda.  
 

”När man kom som handläggare så hade de redan gjort mycket arbete, de hade sett över mycket 

möjligheter och den faktiska situationen.”  

 

Typ av arbetsgivare (privat eller kommunal) 

Handläggarna tyckte att privata företag är bättre på att stötta sina anställda än vad en kommunal 

organisation är. Den kommunala verksamheten ansågs vara mer styrd. En annan åsikt som 

framfördes handlade om att det inom privat verksamhet dock kan vara så att man vill bli av med 

vissa anställda. Resultatet tolkades som att den kommunala verksamheten är mer långsam och 

mindre flexibel än den privata.  

 
”Allting tar väldigt lång tid. Allting är väldigt, väldigt styrt. Det ska göras på specifika, specifika 

sätt. Det måste finnas en process över allting. Privat är det lite så här att så (knäpper med 

fingrarna) nu har vi löst det. Nej, men det här är väl inget problem, det fixar vi.” 

 

Chefen spelar viktig roll 

Handläggarna berättade att kontakten med chefen spelar en viktig roll för återgång i arbete. Att 

chefen visar sitt stöd i rehabiliteringsprocessen, genom att ha en dialog, är nödvändigt för att 

den anställde ska känna sig önskad, sedd och välkommen tillbaka. Resultatet tolkades som att 

det är viktigt att känna ett stöd från sin chef när individen ska komma tillbaka till arbetet efter 

en sjukskrivning. 

 
”Alltså, man kan ju aldrig sätta fingret på det men ibland kan det kännas som att ju bättre kontakt 

det är mellan chefen och den anställde, desto mer kommer chefen att anstränga sig för den 

personen.” 

 

Den goda viljan styr 

Handläggarna tyckte att viljan att stötta den anställde tillbaka till arbetet varierar. Det händer 

att ”den goda viljan” styr, beroende på om personen är önskvärd eller inte. Det kan, till exempel, 

handla om att det finns någon konflikt som gör att arbetsgivaren egentligen inte vill ha tillbaka 

personen. Ytterligare en åsikt som kom fram var att stödet kan se olika ut från samma 

arbetsgivare, beroende på vilken chef som deltar i rehabiliteringsprocessen. Resultatet tolkades 

som att arbetsgivarens goda vilja kan avgöra hur stort stödet blir. 

 
”Om du tänker dig att du har en person som du inte tycker om, då kanske man inte är lika villig.” 
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Bristfällig rehab-information 

Handläggarna berättade om hur viktigt de tycker att det är att arbetsgivaren är tydlig och 

informerar om hur rehabiliteringen går till och vilka regler som finns gällande detta. Det händer 

att informationen till den sjukskrivna brister. Resultatet tolkades som att det behövs en större 

tydlighet från arbetsgivaren i rehabiliteringsprocessen. 

 
”Jag har precis varit på ett avstämningsmöte med en person som missade två möten under  

hösten med arbetsgivaren. [...] Och det var verkligen så här att om du inte kommer på nästa 

möte så kommer vi att avsluta din rehabilitering och avskeda dig.   Och då hade den här personen 

inte förstått att hon inte deltog i sin rehabilitering. Hon förstod inte det viktiga med de här 

mötena för hon var ju sjuk. Hon tyckte ju att hon hade lämnat meddelanden om att hon inte 

skulle komma.” 

 

Okunskap på arbetsplatsen 

Ett hinder för stöd som handläggarna berättade om handlar om kollegornas förväntningar när 

den sjukskrivne kommer tillbaka till arbetsplatsen. Ofta tycks man tro att individen klarar att 

arbeta på samma sätt som tidigare, trots att det kanske handlar om arbetsträning. Detta kan 

skapa mycket oro hos den som ska återgå till sin arbetsplats. Handläggarna tyckte att det var 

arbetsgivarens ansvar att informera övriga anställda på arbetsplatsen. Även chefer ansågs 

behöva utbildning i vad rehabilitering innebär. Resultatet tolkades som att arbetsgivaren måste 

stötta individen genom att informera övriga anställda om rehabiliteringsprocessen. 

 
”För det kan ju oftast bli ett hinder att du känner att du inte vill tillbaka, för du känner att du vet 

att dom har stora förväntningar och dom förväntningarna går inte att ha på mig nu.” 

 

Återfallsrisk 

Ur intervjumaterialet framkom tre underteman som handlar om hur handläggarna beskriver 

arbetsgivarens kunskap om återfallsrisken vid utmattningssyndrom, samt om huruvida de 

beskriver att återfallsrisken påverkar arbetsgivarens vilja att delta i rehabiliteringen. Dessa 

presenteras nedan och är: varierande kunskap och förståelse, oklart om återfallsrisk spelar roll 

samt för kort behandling. 

 

Varierande kunskap och förståelse 

När det gäller arbetsgivarnas kunskap om utmattningssyndrom och den återfallsrisk som kan 

finnas, så berättade handläggarna att den varierar. Vissa arbetsgivare visar god kunskap och 

förståelse, och vissa gör det inte. En åsikt var att arbetsgivaren ibland har för bråttom att få 

tillbaka den sjukskrivne till arbetet. En annan åsikt som kom fram var att man förr såg 

diagnosen, när den kallades för utbrändhet, som någonting som var svår att bota och att det var 

nästan omöjligt att komma tillbaka till arbetslivet. I dag är kunskapen och förståelsen större. 

Det är så många som drabbas i ens närhet och man vet att vem som helst kan drabbas. Resultatet 

tolkades som att kunskapen och förståelsen för utmattningssyndrom varierar bland arbetsgivare. 

 
”Nu tycker jag att de är mer förstående. Dels så kanske man har varit med mer, att ens omgivning 

har varit med om det, man kanske själv har varit med om det som chef.” 

 

Oklart om återfallsrisk spelar roll 

I intervjumaterialet framkom ingenting som klart tyder på att själva återfallsrisken i sig skulle 

påverka arbetsgivarnas vilja att delta i rehabiliteringen. Handläggarna tyckte att det var en svår 

fråga att svara på. En åsikt som kom fram var att ökad kunskap om diagnosen och mer 

erfarenhet av tidigare fall kan göra att arbetsgivaren har förståelse för om återfall skulle inträffa. 
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Resultatet tolkades som att det är oklart om återfallsrisken påverkar arbetsgivarnas vilja att delta 

i rehabiliteringen. 

 
”Om det är återkommande så är de i regel mer insatta. Om man tar den här kommunen, till 

exempel, så försöker man ordna så att personen har samma kontakt hela tiden, samma HR- 

person, vilket är väldigt positivt för då har dom ju varit med i alla svängar och toppar och dalar.” 

 

För kort behandling 

Handläggarna tycker att det är viktigt att det finns en väl fungerande behandling, till exempel i 

form av samtalsstöd, under sjuktiden. De tycker dock att behandlingen skulle behöva utökas, 

så att den sker även parallellt under tiden som individen successivt arbetar upp sin kapacitet. 

Även om det kostar pengar så skulle arbetsgivarna i slutändan kunna tjäna på detta, var en åsikt 

som kom fram, eftersom det kanske minskar återfallsrisken. Resultatet tolkades som att 

handläggarna önskade att den medicinska rehabiliteringen skulle utökas. 

 
”Det kanske är då man skulle behöva det, när man är ute i en situation [...] Det kanske är då man 

behöver stöttningen.”  

 

Arbetsanpassning/omplacering 

Ur intervjumaterialet framträdde sju underteman som handläggarna beskrev påverkar 

arbetsgivarens vilja till arbetsanpassning eller omplacering. Dessa presenteras nedan och är: 

Organisationens/företagets resurser, tidig rehabiliteringsprocess, individfaktorer spelar roll, 

typ av tjänst, kan ej ställa krav - hänvisar till facket, lagen - en tolkningsfråga samt bristfälliga 

överenskommelser. 

 

Organisationens/företagets resurser 

En stor faktor som påverkar arbetsgivarens vilja till arbetsanpassning och omplacering är, enligt 

handläggarna, företagets storlek och resurser. För att kunna omplacera en person så måste det 

finnas någonting att omplacera till, vilket kan vara svårt om företaget är väldigt litet och består 

av endast ett fåtal anställda. Här framfördes dock åsikten att även en stor kommun kan sakna 

vilja/möjligheter till arbetsanpassning och omplacering, trots att resurserna kanske finns. 

Resultatet tolkades som att mindre privata företag har färre möjligheter att anpassa 

arbetsuppgifterna, samt att även stora kommuner kan sakna vilja/möjligheter till detta. 

 
”Det är ju jättefrustrerande. Speciellt när dom bara säger nej, vi har inget annat. Och det enda 

man kan tänka på är hur stor den här organisationen är. Och någonstans i den här organisationen 

så borde det finnas ett arbete som är mer lämpat för någon med den här diagnosen.”  

 

Tidig rehabiliteringsprocess 

Handläggarna berättade att försäkringskassan, under de senaste två åren, har fokuserat på att 

komma igång tidigare med rehabiliteringsprocessen för alla diagnoser. Resultatet av 

rehabiliteringen, menade handläggarna, brukar bli bäst om arbetsgivaren tar tag i den på en 

gång och för en dialog med den anställde om hur en eventuell arbetsanpassning kan se ut. 

Resultatet tolkades som att det är viktigt med en tidig rehabiliteringsprocess. 

  
”Att arbetsgivaren, så fort en person är sjukskriven, och man kan anta att den personen  

kommer att vara sjukskriven längre än 90 dagar, vilket det handlar om just med den här  

diagnosen – de är alltid sjukskrivna längre än 90 dagar. Att de redan från början går in och tittar 

på andra arbetsuppgifter och tar en kontakt med den som är sjukskriven.” 
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Individfaktorer spelar roll 

Handläggarna berättade också att den hjälp som individen får när det gäller arbetsanpassning 

och omplacering handlar mycket om hur personen är och var hen står i rehabiliteringsprocessen. 

Detta kan se olika ut, menade handläggarna, särskilt när det handlar om psykiska diagnoser. 

Vissa är mer motiverade, öppna och kan tala om sina behov medan andra är mer slutna, vilket 

kan göra det svårare för arbetsgivaren att veta på vilket sätt arbetet kan anpassas. Resultatet 

tolkades som att individens förhållningssätt har betydelse för vilken hjälp hen får med att 

anpassa arbetet. 

 
”Ofta säger dom så här att vi ska försöka ordna det här, du verkar så positiv och du vill ju 

verkligen tillbaka.”  

 

Typ av tjänst 

Handläggarna berättade att det kan se olika ut huruvida arbetsgivaren har en organiserad 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen. Om den anställde får den 

hjälp som behövs kan skilja sig åt beroende på vilken typ av tjänst det handlar om. I intervjuerna 

framkom att kommunanställda undersköterskor och ungdomar som arbetar på 

bemanningsföretag tycks komma ifråga för arbetsanpassning och omplacering mer sällan än 

många andra. En åsikt handlade också om att det är lättare för högre chefer, som varit 

sjukskrivna, att ordna med de anpassningar som krävs för att de ska orka med sitt jobb. 

Resultatet tolkades som att typ av tjänst beskrevs göra det lättare eller svårare att få hjälp med 

arbetsanpassning eller omplacering. 

 
”Om man jobbar som undersköterska till exempel, och har den här diagnosen, så finns det 

väldigt, väldigt sällan något annat [...] det är oftast så att tjänsten avslutas. Men om personen 

har en annan tjänst och har samma diagnos så finns det ofta möjligheter att titta på andra 

arbetsuppgifter.”  

     

Kan ej ställa krav - hänvisar till facket 

Handläggarna påpekade ofta under intervjuerna att de inte har några påtryckningsmöjligheter 

mot arbetsgivare som de tycker inte gör tillräckligt för att anpassa arbetsuppgifterna. I svåra 

fall, när handläggarna anser att arbetsgivarna inte tar sitt rehabiliteringsansvar, så tar de hjälp 

av Arbetsmiljöverket som kan vidta sanktioner. Men detta händer inte särskilt ofta. I stället 

söker handläggarna stöd hos kollegor på försäkringskassan när de har kört fast i ett ärende. I 

arbetsrättsliga frågor hänvisar handläggarna de försäkrade till facket. Resultatet tolkades som 

att försäkringskassan inte kan ställa krav på arbetsgivaren. 

  
”Ibland händer det ju att personer som är sjukskrivna har många sådana frågor. Men eftersom 

vi inte har någonting att komma med i de frågorna så får vi hänvisa till facket.” 

 

Lagen - en tolkningsfråga 

Handläggarna berättade att det ser olika ut huruvida arbetsgivare följer de skyldigheter de har 

enligt de lagar som handlar om arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringen. Ofta gör arbetsgivaren 

en tolkning av vad man som arbetsgivare måste leva upp till. En åsikt som kom fram var att det 

kan vara så ibland när det handlar om lagar, att en bedömning måste göras i förhållande till den 

faktiska situationen. Resultatet tolkades som att olika arbetsgivare tolkar sina lagstadgade 

skyldigheter på olika sätt. 

  
”Det handlar mycket om hur arbetsgivaren tolkar sina skyldigheter [...] Allting handlar ju i 

slutändan om att tolka situationen i förhållande till lagen.” 
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Bristfälliga överenskommelser 

Mellan försäkringskassan och arbetsgivaren görs skriftliga överenskommelser om hur 

rehabiliteringen ska gå till. Det kan bland annat handla om att arbetsgivaren ska se över vilka 

andra arbetsuppgifter som kan finnas för den sjukskrivne. I intervjumaterialet framkom åsikten 

att dessa överenskommelser följs men att själva överenskommelsen i sig är bristfällig. Att den 

ger utrymme för väldigt lite hjälp med arbetsanpassning/omplacering för just den här specifika 

diagnosgruppen som behöver mycket hjälp för att kunna komma tillbaka. En handläggare tyckte 

dock att omplaceringsutredningarna fungerar och att det inte går att undanhålla 

omplaceringsmöjligheter, eftersom facket ser över hela den processen. Resultatet tolkades som 

att överenskommelserna kan vara otillräckliga och bli ett hinder i rehabiliteringsprocessen. 

 
”Nej, jag tycker inte att man gör det. Men enligt alla överenskommelser så gör dom det. Men 

jag tycker att det är bristfälligt. [...] De behöver bara titta på en väldigt, väldigt snäv del och så 

har dom uppfyllt sitt rehabansvar.” 

 

 

Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur några av försäkringskassans handläggare, utifrån sitt 

samordningsansvar, beskriver rehabiliteringsprocessen för människor som är sjukskrivna för 

utmattningssyndrom. Resultatet baserades på fyra intervjuer med anställda på 

försäkringskassan som handlagt ärenden som berör diagnosgruppen. Frågeställningarna 

fokuserade på hur de beskriver arbetsgivarnas stöd, hur de beskriver att återfallsrisken påverkar 

arbetsgivarnas vilja att delta i rehabiliteringen samt hur de beskriver arbetsgivarnas vilja till att 

åstadkomma arbetsanpassning/omplacering.  

 

Åsikter om arbetsgivares stöd 

Handläggarna tyckte att arbetsgivarnas stöd till anställda som är sjukskrivna för 

utmattningssyndrom varierar. Vissa får mycket stöd medan andra inte stöttas alls. I intervjuerna 

framkom ett flertal faktorer som kan ha en avgörande roll för hur stort stödet faktiskt blir. Alla 

företag är inte knutna till en företagshälsovård men de som är det visar, enligt handläggarna, 

att de har en grundsyn som handlar om att de bryr sig om och stöttar sina anställda. Det ligger 

i företagshälsovårdens funktion att vårda kundens anställda som drabbats av sjukdom samt att 

föra en dialog med arbetsgivaren om sådant som kan underlätta för individen att återgå i arbete. 

Hur denna dialog ser ut och om arbetsgivaren verkligen stöttar och gör de insatser som 

företagshälsovården föreslår framkom dock inte i denna studie. 

 

Vidare beskrev handläggarna att typ av arbetsgivare kunde spela roll för hur stort stödet till den 

sjukskrivne blir. Kommunala verksamheter ansågs vara hårt styrda, mera långsamma och 

mindre flexibla än privata företag. Privata företag beskrevs stötta sina anställda mer. En åsikt 

handlade dock om att det inom privata företag förekommer att arbetsgivaren vill bli av med 

vissa anställda. Detta resultat går i linje med det resultat som framkom i underlagsrapporten  

(S 2010:04) till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21), där 

intervjuade handläggare tyckte att det i allmänhet var lättare att samarbeta med stora privata 

företag än kommuner.  

 

Att ha en bra kontakt med chefen är viktigt i rehabiliteringsprocessen, menade handläggarna. 

Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som talar om betydelsen av att ha förstående 

och stödjande arbetsledare (Norlund, 2011; Secker & Membery, 2003; Boštjančič & Koračin, 

2014). Handläggarna beskrev att ju bättre kontakt det är mellan chefen och den anställde, desto 

större tyckte de att stödet blev. Enligt Readiness for return-to-work model (Franche & Krause, 
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2002) är en individ som nått till fas tre (förberedelser för arbetsåtergång) mottaglig för 

coachning, medan hen i fas fyra (handling) kan riskera att falla tillbaka till tidigare faser om 

stödet från omgivningen är bristfälligt.  

 

För att lyckas med arbetsåtergången krävs att arbetsgivaren visar både respekt och 

samarbetsvilja (Franche och Krause, 2002). Handläggarna beskrev dock att det förekommer att 

”den goda viljan styr” om den sjukskrivne får stöttning av sin arbetsgivare eller inte. Med detta 

menas att, beroende på om personen är önskvärd eller inte, så stöttas olika anställda olika 

mycket. Anmärkningsvärt i denna studie var att handläggarna beskrev det som att stödet kunde 

se olika ut beroende på vilken chef som den sjukskrivne har. Så även inom samma 

företag/organisation, där rehabiliteringspolicyn är densamma för alla, så verkar det kunna 

handla om att den anställde, den dag hen drabbas av sjukdom, behöver ha tur med vilken chef 

hen har blivit tilldelad. Resultatet går i linje med den studie som Seing, MacEachen, Ståhl och 

Ekberg (2014) gjorde, som visade att cheferna, beroende på hur de värderade den anställda, 

hade olika förhållningssätt i rehabiliteringsprocessen. Cheferna ansträngde sig mer för att 

rehabilitera anställda som sågs som effektiva, ansvarstagande, samarbetsvilliga och hade en bra 

attityd på arbetsplatsen (Seing et al., 2014). 

 

Handläggarna tyckte att ett hinder för stöd i rehabiliteringsprocessen kan vara de förväntningar 

som finns på arbetsplatsen när den sjukskrivne kommer tillbaka, att denne skall prestera på 

samma sätt som innan sjukdomen. Dessutom kan det ju vara så att personen är på arbetet för att 

arbetsträna till en början. De här förväntningarna kan bli jobbiga att bära för individen och till 

och med göra att sjukskrivningen blir längre än nödvändigt. Här behövs alltså mera kunskap på 

arbetsplatserna om vad diagnosen utmattningssyndrom och rehabilitering innebär. Detta är, 

enligt handläggarna, ett ansvar som arbetsgivaren borde ta för att visa att den stöttar en 

arbetsåtergång. Om arbetsgivaren informerar övriga anställda blir det sannolikt lättare för dem 

att stötta och visa förståelse när den sjukskrivna kommer tillbaka till arbetet. Tidigare forskning 

lyfter fram stödet från arbetskamrater som viktigt för att kunna återvända till jobbet (Boštjančič 

& Koračin, 2014). Detta berör också en av de sju principer som The institute for work & Health 

i Toronto tagit fram för att nå framgång i rehabiliteringsprocessen (Franche, 2007), som säger 

att det i rehabiliteringsplanen bör säkras att planen stödjer den sjukskrivne utan att innebära 

nackdelar för arbetskamrater. En annan åsikt handlade om att försäkringskassan skulle kunna 

utbilda chefer i rehabiliteringsfrågor. Även denna tanke stöds av en av de sju nämnda 

principerna för en framgångsrik rehabiliteringsprocess (Franche, 2007), och som säger att 

arbetsledaren har utbildats i sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor samt deltar i planeringen 

för en arbetsåtergång.  

 

Det händer att den sjukskrivna inte förstår vad hen måste göra för att fullgöra sitt individansvar 

i rehabiliteringen. Handläggarna beskrev att det ibland förekommer en otydlighet från 

arbetsgivarnas sida, när det handlar om att informera den sjukskrivna om vilka regler som gäller 

vid rehabilitering och vad rehabiliteringen faktiskt innehåller. Att missa möten med 

arbetsgivaren kan, till exempel, anses som att individen inte följer sin del av ansvaret, trots att 

goda skäl som exempelvis sjukfrånvaro har meddelats. Här är det viktigt, menade handläggarna, 

att arbetsgivaren är tydlig och informerar om att även möten ingår som en del i rehabiliteringen. 

Att hålla inne med information eller ge bristfällig sådan kan, i de fall personen inte är önskvärd 

på arbetsplatsen, annars bli till en enkel metod att använda sig av om arbetsgivaren skulle vilja 

säga upp den anställde.  
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Påverkar återfallsrisken?  

Handläggarna menade att kunskapen och förståelsen kring utmattningssyndrom varierar men 

att det har blivit bättre med åren. Numera är många medvetna om att diagnosen kan drabba vem 

som helst och att det går att bli frisk, även om sjukdomstiden kan bli lång. Men även om 

medvetenheten bland arbetsgivarna har blivit större, så finns det också arbetsgivare som inte 

kan så mycket om den här sjukdomen, menade handläggarna. Utmattningssyndrom har en 

återfallsrisk och det kan vara svårt att veta om detta påverkar arbetsgivarens vilja att delta i 

rehabiliteringen, vilket resultatet i denna studie visade. Handläggarna tyckte att det var en svår 

fråga att svara på, men menade samtidigt att en del arbetsgivare har lärt sig av tidigare fall hur 

de ska förhålla sig till eventuella återfall. Kanske är det så, funderar författaren, att en 

arbetsgivare som vill göra sig av med en anställd, för att den befarar återkommande 

sjukperioder, inte skulle vara tydlig med detta? Det förblev alltså oklart om återfallsrisken har 

någon betydelse för arbetsgivarens vilja att delta i rehabiliteringen.  

 

När den anställde är tillbaka på arbetet kan ett annat hinder uppstå, menade handläggarna. Detta 

kan handla om att den medicinska behandling, till exempel i form av samtalsstöd, som individen 

fått under sin sjukskrivningstid upphör. Som det är i dag, så avslutas oftast den medicinska 

rehabiliteringen i samband med att individen börjar prova på hur det går att arbeta. Detta har, 

menade handläggarna, sannolikt med ekonomi att göra eftersom det kostar en del att låta sina 

anställda gå på behandling. Men det är synd att det är så, tyckte handläggarna, eftersom det 

kanske är precis då när individen är på plats på jobbet igen som hen behöver stöttas som mest.  

Dessutom kanske den kostnad som det skulle innebära för arbetsgivaren att tillåta fortsatt 

behandling skulle betala sig i slutändan i form av minskad återfallsrisk. Detta går i linje med 

den sista fasen (upprätthållande) i Return to-work-model som handlar om att individen är på 

plats på jobbet igen och försöker upprätthålla och förbättra sin arbetsförmåga. Risk finns här 

för att falla tillbaka i tidigare faser. Därför är hjälp med arbetsanpassningar och 

kapacitetsökande övningar av stor vikt (Franche och Krause, 2002). Fortsatt samtalsstöd skulle, 

enligt författaren, kunna ses som en form av kapacitetsökande övning, där individen får 

verktygen som behövs för att bättre klara av den stress och belastning som kan uppstå på arbetet. 

 

Beskrivningar av arbetsgivarnas vilja till arbetsanpassning/omplacering 

För att kunna anpassa arbetet eller göra en omplacering så krävs att organisationen har 

tillräckliga resurser till det, att det finns andra arbetsuppgifter att utföra. Ett litet företag kan 

alltså ha en godtagbar ursäkt för att detta kan bli svårt att hjälpa till med. Men en stor kommun 

då? Här framkom stor frustration bland handläggarna, som beskrev att det inom en stor kommun 

borde finnas annat som en person som har varit sjuk kan göra. En handläggare berättade att det 

inom den kommunala organisationen fungerar så att individen rehabiliteras tillbaka till det yrke 

som hen redan har. Här kan det alltså vara så, funderar författaren, att möjligheterna att få andra 

arbetsuppgifter kan vara begränsade för kommunanställda som varit sjuka.   

 

När vi pratade om vilka möjligheter som handläggarna ser i rehabiliteringen, så framhöll de den 

tidiga rehabiliteringsprocessen som en av de viktigaste. Att arbetsgivaren tidigt ser över vilka 

möjligheter som finns för arbetsanpassning/omplacering samt att en tidig kontakt tas med den 

sjukskrivne för att hålla igång en dialog om detta. Även detta går i linje med tidigare forskning 

och ingår som en av de sju principerna (Franche, 2007) för att nå framgång i 

rehabiliteringsprocessen. Denna princip säger att arbetsgivaren bör ta tidig och respektfull 

kontakt med den sjukskrivne för att rehabiliteringsprocessen ska bli lyckad. Handläggarna 

berättade att när det gäller just utmattningssyndrom så kan det se väldigt olika ut om det går att 

börja rehabiliteringen tidigt. Ibland får man låta behandlingen ha sin gång innan man sätter 
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igång. Men när det är möjligt så är det viktigt att börja tidigt eftersom det är bra för den 

sjukskrivne att inte fastna i en sjukroll. Forskning visar att det här krävs förståelse för var i 

processen den sjukskrivne befinner sig (Holm et al., 2010). Längden på de olika faserna i 

Readiness for return-to-work model skiljer sig åt beroende på sjukdom, symtomgrad och 

individuella förutsättningar (Holm et al., 2010). 

 

I resultatet framkom också att typ av tjänst tycks spela roll för om individen får hjälp med 

arbetsanpassning/omplacering eller inte. Kommunanställda undersköterskor samt ungdomar 

som arbetar på bemanningsföretag får, enligt handläggarna, mycket sällan hjälp med detta. Här 

framkom att undersköterskans tjänst ofta avslutas i samband med en sjukskrivning för 

utmattningssyndrom. I underlagsrapporten (S 2010:04) till den parlamentariska social-

försäkringsutredningen (SOU 2015:21) framkom att det i en kommun måste finnas ett ledigt 

och tillgängligt arbete innan det överhuvudtaget kan vara aktuellt med en diskussion om en 

omplacering (S 2010:04). Handläggarna beskrev att högre chefer, som varit sjukskrivna, tycktes 

ha större möjligheter att anpassa sitt arbete. Detta går i linje med tidigare forskning som säger 

att personer inom vissa yrken och på högre positioner har större anpassningsmöjligheter 

(Johansson, 2007). I Readiness for return-to-work model talas om det viktiga i att få hjälp med 

arbetsanpassningar för att inte riskera att falla tillbaka till tidigare faser (Franche & Krause, 

2002). Kanske är det så, funderar författaren, att kommunanställda undersköterskor, eftersom 

de sällan får hjälp med arbetsanpassning/omplacering, oftare faller tillbaka i tidigare faser och 

därmed blir sjukskrivna längre?   

 

Handläggarna beskrev att arbetsgivarens vilja till arbetsanpassning/omplacering kan påverkas 

av individfaktorer. Detta kan handla om hur öppen, positiv och motiverad individen är till att 

komma tillbaka till arbetet. Förhållningssättet gentemot arbetsgivaren kan ha betydelse för om 

arbetsgivaren öppnar upp för möjligheten till arbetsanpassning/omplacering. I studien som 

Boštjančič och Koračin, (2014) gjorde, framkom att individens egen motivation var viktigast 

för själva tillfrisknandet. Samtidigt gäller det, enligt Franche och Krause (2002), att läsa av 

individen och gå in med rätt interventioner i rätt tid. I Readiness for return-to-work model talar 

de om att individen i den första fasen (sjukskrivningsfas) lägger sin energi på tillfrisknande och 

återhämtning. Så även i den andra fasen (sjukskrivningsfas), där individen har svårt att starta 

förändringsprocessen mot arbete eftersom fasen ofta karaktäriseras av ambivalens och 

osäkerhet. Egen motivation och arbetets art har betydelse i de tidiga faserna men det är först 

när individen kommer till fas 3 (förberedelser för arbetsåtergång) som hen är mottaglig för hjälp 

i form av rehabilitering, coachning eller arbetsanpassning (Franche & Krause, 2002). Hur en 

individ uppfattas och vilket förhållningssätt hen har skulle, enligt författaren, alltså kunna 

påverkas av var i rehabiliteringsprocessen individen befinner sig. Förhållningssättet gentemot 

arbetsgivaren kanske ändrar sig under tidens gång?  

 

Handläggarna berättade också att de saknar möjligheter att påverka arbetsgivarnas vilja att 

hjälpa till med arbetsanpassning/omplacering. De kan inte ställa krav på arbetsgivarna. I svåra 

fall, där handläggarna upplever att arbetsgivaren inte tar sitt ansvar, så vänder de sig till 

Arbetsmiljöverket. Handläggarna berättade att de försäkrade ställer många frågor av typen 

”Måste inte arbetsgivaren göra något?” i tron om att försäkringskassan kan ställa krav. Sådana 

frågor hänvisas dock till facket, vilket betyder att de som inte är fackligt anslutna står ensamma 

om de behöver kämpa för att få hjälp med arbetsanpassning/omplacering. 

 

I resultatet framkom också att arbetsgivarna följer sitt lagstadgade arbetsgivaransvar, vad gäller 

arbetsanpassning och rehabilitering, olika mycket. De lagar som finns om detta blir till en 
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tolkningsfråga, där olika arbetsgivare tolkar sina skyldigheter på olika sätt beroende på hur 

situationen ser ut. Alltså kan det, menar författaren, vara så att det för den försäkrade inte bara 

är viktigt att vara med i facket, utan det gäller också att ha tur med att inte vara anställd hos en 

arbetsgivare som tolkar sina skyldigheter på ett snävt sätt. 

 

När handläggarna beskrev faktorer som handlade om arbetsgivarnas vilja att åstadkomma 

arbetsanpassning/omplacering, så framkom bland annat åsikten att de överenskommelser som 

träffas mellan försäkringskassan och arbetsgivaren om hur rehabiliteringen ska gå till lämnar 

en del att önska. Arbetsgivaren följer sin del av överenskommelsen men själva 

överenskommelsen i sig är bristfällig. Möjligheterna i överenskommelserna är små, vilket leder 

till att arbetsgivaren inte behöver se över sin organisation tillräckligt. En annan handläggare 

menade dock att det inte går att undanhålla möjligheter till omplacering eftersom facket 

övervakar den processen. Återigen visar resultatet alltså att det för den anställde, som varit 

sjukskriven, tycks vara viktigt med en facklig anslutning.  

 

Begränsningar 

Research bias innebär att forskaren påverkar forskningsprocessen på ett sådant sätt att resultatet 

blir det önskvärda (Explorable, 2015). I en intervjubaserad studie som denna skulle det kunna 

handla om att författaren, med sitt tonläge på rösten, kroppsspråk samt egna värderingar, har 

påverkat intervjupersonerna på ett omedvetet sätt (Explorable, 2015). Intervjuguiden användes 

dock som bas i samtliga intervjuer, vilket gjorde att ungefär samma frågor ställdes till alla 

informanter. Följdfrågorna kunde dock skilja sig åt beroende på hur samtalet fortlöpte. 

Sammantaget finns alltså en risk för att reliabiliteten i studien kan ha påverkats.  

 

Intervjuguiden formulerades utifrån studiens frågeställningar och inspirerades av Return to-

work-model (Franche & Krause, 2002). Om hela teoriområdet har täckts in eller inte är dock 

svårt att veta, vilket kan ha påverkat validiteten i studien (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Transkribering och kodning av intervjuerna gjordes av författaren, vilket skapade närhet till 

materialet. Arbetet med kodningen gjordes på samma sätt i alla intervjuer, där det som sades 

tolkades utifrån syftet med studien. Vissa saker kan ändå ha missats eller övertolkats i 

kodningen, vilket hade kunnat hjälpas upp genom att fler personer hade analyserat och tolkat 

samma material, så kallad triangulering (Psykologiguiden, 2015). Detta hade kunnat öka den 

interna validiteten i studien eftersom validitet i kvalitativa studier handlar mycket om hur väl 

analysen stämmer överens med data (Howitt & Cramer, 2014). Resultatet i denna studie ska 

inte generaliseras till en större population, utan syftet var att få en verklighetstrogen bild av hur 

några handläggare på försäkringskassan ser på rehabiliteringsprocessen när det handlar om 

utmattningssyndrom. Detta för att få fram ny kunskap och öka intresset för vidare forskning 

inom området. 

 

Framtida forskning 

I den här studien undersöktes hur några av försäkringskassans handläggare beskriver 

arbetsgivarnas stöd och insatser i rehabiliteringsprocessen. Här blev det tydligt att 

försäkringskassan, även om de har ett samordningsansvar, inte får ställa några krav på 

arbetsgivaren. I stället hänvisas de försäkrade, som upplever att de inte får tillräckligt med stöd 

i rehabiliteringen, till facket. Därför vore det i framtida forskning intressant att, på samma sätt 

som gjordes i denna studie, intervjua fackliga representanter för att se hur de beskriver att 

arbetsgivarna sköter sitt rehabiliteringsansvar. Dessutom vore det intressant att få veta hur 

fackförbunden beskriver sina möjligheter att ställa krav på arbetsgivaren i den här typen av 
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frågor. En annan ingång till framtida forskning kan vara att undersöka vad arbetsgivaren faktiskt 

gjorde för att anpassa arbetsuppgifterna. Gjordes några anpassningar och blev resultatet så som 

det planerades för under rehabiliteringen? 

 

Sammanfattning av diskussion 

I en kvalitativ studie med fyra respondenter är det inte möjligt att generalisera till hur det är i 

populationen (av handläggare vid försäkringskassan i Sverige). Informationen som 

framkommit i denna studie kan ge viss insikt i hur vissa handläggare ser på de frågor som 

studerats här. Resultaten kan användas som hypotesgenererande i framtida forskning. 

Slutsatsen av denna studie och diskussion är att handläggarna på försäkringskassan tolkas som 

att de upplever att det stöd som arbetsgivare ger till anställda som är sjukskrivna för 

utmattningssyndrom varierar. Vissa får mycket stöd medan andra inte stöttas alls. En rad 

faktorer påverkar hur stort stödet blir. Det finns arbetsgivare som tar tidig kontakt med den 

sjukskrivna och sätter igång rehabiliteringsprocessen så fort det bara går. Det finns också 

arbetsgivare som tycks styras av ”den goda viljan”, där individen värderas utifrån hur önskvärd 

hen är. Relationen till chefen kan också vara avgörande för hur stort stödet blir för en 

arbetsåtergång. Dessutom kan stöttande arbetskamrater, som fått information av arbetsgivaren 

om hur rehabiliteringsprocessen fungerar, spela en viktig roll. Handläggarna beskrev att 

privatanställda stöttas mer av sina arbetsgivare än kommunanställda. I privat verksamhet 

beskrevs det dock vara så att arbetsgivare kan vilja bli av med vissa anställda.  

 

En svår fråga för handläggarna att svara på var om återfallsrisken i sjukdomen kan påverka 

arbetsgivarnas vilja att delta i rehabiliteringen. När det handlar om viljan hos arbetsgivaren att 

åstadkomma en arbetsanpassning/omplacering, så beskrev handläggarna att den varierar och att 

en rad faktorer påverkar. Det handlar främst om vilka resurser som företaget/organisationen 

har, där stora kommuner dock beskrevs som mindre flexibla. En annan viktig faktor som 

beskrevs spela roll är individens förhållningssätt gentemot arbetsgivaren. Ibland hjälper det 

dock inte att vara motiverad och positiv eftersom den typ av tjänst som den anställde har ansågs 

kunna påverka. Handläggarna beskrev vidare att de lagstadgade skyldigheter som arbetsgivaren 

har när det gäller arbetsanpassning och rehabilitering ofta blir till en tolkningsfråga, där lagen 

och vad arbetsgivaren är skyldig att göra tolkas olika och utifrån varje specifik situation.  
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Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide 
Syftet med denna studie var att undersöka hur några av försäkringskassans handläggare, utifrån 

sitt samordningsansvar, beskriver rehabiliteringsprocessen för människor som är sjukskrivna 

för diagnosen utmattningssyndrom.  

 

 

Bakgrundsfrågor  

1. Beskriv dig själv. Vem är du? Hur gammal är du? 

2. Beskriv din yrkeskarriär. Hur länge har du jobbat på försäkringskassan? 

3. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

Stöd 

1. När den sjukskrivne, som har utmattningssyndrom, börjar förbereda sig för arbetsåtergång 

och göra upp planer för detta, hur upplever du arbetsgivarens stöd i detta? 

2. Beskriv vilka faktorer som du upplever påverkar arbetsgivarens stöd för återgång i arbete? 

3. När upplever du att det är enklare/svårare för arbetsgivaren att stötta den anställde? 

4. Kan du beskriva någon situation när stödet var bra respektive dåligt? 

5. Hur tycker du att arbetsgivarens stöd i rehabiliteringen ska se ut? 

 

Återfallsrisk 

1. I många diagnoser finns en återfallsrisk, det vill säga att den som varit/är sjuk kan bli 

sämre igen. Hur upplever du arbetsgivarens kunskap om detta när det gäller 

utmattningssyndrom? 

2. Hur tycker du att återfallsrisken påverkar arbetsgivarnas vilja att delta i rehabiliteringen? 

 

Arbetsanpassning/omplacering 

1. Enligt svensk lag är arbetsgivaren skyldig att ha en organiserad arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen. Hur upplever du att detta följs? 

2. Hur upplever du att arbetsgivaren vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv 

rehabilitering? 

3. Hur upplever du arbetsgivarens vilja till anpassning av arbetsuppgifterna? 

4. Hur upplever du arbetsgivarens vilja till omplacering av den anställda? 

5. Vilka faktorer upplever du påverkar arbetsgivarens vilja till arbetsanpassning och 

omplacering? 

6. Vilka hinder och möjligheter finns det, tycker du, i detta arbete?  

 

Övrig fråga 
1. Har du något mer som du skulle vilja tillägga när det gäller rehabiliteringsprocessen för 

människor som är sjukskrivna för utmattningssyndrom? 
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Bilaga 2  

Umeå Universitet 

Institutionen för psykologi  

 

 

Rehabiliteringsprocessen för människor med utmattningssyndrom 
 

Hej!  

Mitt namn är Sanna Mäläskä och jag skriver min magisteruppsats i arbetsliv och hälsa 

med inriktning beteendevetenskap. Uppsatsen kommer att handla om vilka hinder och 

möjligheter som försäkringskassans handläggare upplever i rehabiliteringsprocessen när 

det gäller människor som är sjukskrivna för utmattningssyndrom.  

Du har anmält intresse för att delta i studien och har valts ut för att du arbetar/har arbetat 

med ämnesområdet för studien. Intervjun beräknas ta cirka 30-45 minuter och kommer med 

ditt godkännande att spelas in. Alla intervjuer anonymiseras och behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att enbart jag (Sanna Mäläskä) vet vem som har sagt vad. Medverkan är 

frivillig och det är helt okej att avbryta sitt deltagande när som helst. Materialet kommer att 

behandlas enligt svensk lag. Du erbjuds att ta del av resultatet i någon form.  

  

Om du har några frågor kontakta gärna någon av oss:  

 

Student: 

Sanna Mäläskä, tel. XXX-XXXXXXX 

 

Handledare:  

Inga Dennhag, tel. XXX-XXXXXXX 

 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 

 

Student     Undersökningsdeltagare  

 

___________________   ________________________  

Namnteckning    Namnteckning 

  

___________________   ________________________  

Namnförtydligande    Namnförtydligande 
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