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ARBETSÅTERGÅNG EFTER STRESSRELATERAD PSYKISK OHÄLSA 
- MEDARBETARES UPPLEVELSE AV ARBETSPLATSENS PÅVERKAN PÅ 

ARBETSÅTERGÅNGEN 
 

Elin Enqvist och Mia Martinsson 
 

Sjukskrivning med stressrelaterad psykisk diagnos är särskilt vanligt för människor som arbetar i 
människonära yrken, därför har arbetsplatsen ett stort ansvar. Syftet med denna studie var att undersöka 
hur medarbetare från socialförvaltningen i Luleå kommun upplevde arbetsplatsens påverkan på 
arbetsåtergången efter sjukskrivning på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det teoretiska ramverket 
bestod av Krav-kontroll-stödmodellen av Karasek och Theorell (1990) och en modell för att återfå 
arbetsförmågan av Norlund et al. (2013). Datainsamlingen gjordes genom intervjuer med fem kvinnor, 
anställda inom socialförvaltningen i Luleå kommun. Resultaten visar att upplevelsen av struktur, 
samverkan, kontakt med arbetsplatsen och bemötande vid arbetsåtergång är särskilt avgörande för 
återgången till arbetet. Slutsatsen av denna studie är att arbetsgivaren skulle kunna påverka återgången till 
arbetet genom att ge medarbetaren bättre stöd från arbetsplatsen, med fokus att förbättra struktur, 
samverkan, kontakt med arbetsplatsen och bemötande vid arbetsåtergången. 
 

Sick leave with stress-related psychiatric diagnosis is especially common for people working in humane 
professions, therefore the workplace has a great responsibility. The aim of this study was to investigate the 
experience of the workplace impact on return-to-work, with employees at socialförvaltningen in the 
municipality of Luleå after returning from sick leave due to stress-related psychiatric illness. The theoretical 
framework consisted of the Demand-Control-Support model by Karasek and Theorell (1990) and the model 
of regaining the ability to work by Norlund et al. (2013). The data was collected through interviews with 
five women employed in socialförvaltningen in the municipality of Luleå. The results show that experience 
of structure, cooperation between actors, contact with the workplace and treatment when returning to 
work is particularly crucial for the return-to-work process. The conclusion of this study is that the employer 
could affect the return-to-work process by giving employees better support from the workplace, with a 
focus to improve the structure, cooperation, contact with the workplace and treatment when returning to 
work. 
 
 

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökar i Sverige. Siffor från Försäkringskassan 
visar att antalet sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa har ökat från att omfatta cirka 
48 000 personer 2012 till att handla om cirka 71 000 personer 2014. Detta är en ökning 
på 48 % och Försäkringskassan beräknar att cirka 40 % av alla sjukskrivningar handlar 
om psykiska sjukdomar där de vanligaste diagnoserna är stressrelaterade 
(Försäkringskassan, 2014).  
 
I Luleå kommun ser inte situationen annorlunda ut. I kommunens 
medarbetarundersökning från 2013 framkommer det att 59 % av de svarande har känt 
stress på grund av arbetet de senaste 12 månaderna. Undersökningen fastslår att det i 
kommunen finns utvecklingsmöjligheter att förbättra arbetsmiljö, hälso- och friskvård 
samt minska stress (Luleå kommun, 2014). Siffror från april 2016 visar att 46 % av de 
pågående sjukfallen i kommunen är på grund av psykiska diagnoser 
(rehabiliteringsansvarig, internt utbildningsmaterial, april 19, 2016). Högst sjukfrånvaro 
har socialförvaltningen, med nio procent sjukfrånvaro vilket kan jämföras med 
kommunsnittet på sju procent sjukfrånvaro (Luleå kommun, 2015a). 
 
Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport (2014) visar att kvinnor och män som är 
verksamma inom så kallade kontaktyrken vilka innebär kontakt med brukare av olika 
välfärdstjänster, har en betydligt högre risk att drabbas av sjukskrivning med 
stressrelaterad psykisk diagnos (Försäkringskassan, 2014). 
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Stress i sig är inte en sjukdom utan en naturlig, biologisk och psykologisk reaktion på hot 
och påfrestningar. Stress kan dock leda till både fysisk och psykisk sjukdom. Det är idag 
välkänt att många sjukdomar kan förvärras av stress, men det finns även flera 
psykiatriska sjukdomstillstånd där stress är den enskilt viktigaste orsaken till sjukdomen. 
Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning, men begreppet 
i sig kan definieras på olika sätt (Åsberg et al., 2010). Burn out är en vanligt förekommande 
term när man talar om stressrelaterad ohälsa. Burn out är i grunden ett amerikanskt 
begrepp hämtat ur arbetspsykologin och det mäter arbetsrelaterad stress (Wilczek, 
2015). Maslach och Jackson (1981, refererad i Socialstyrelsen, 2003) definierar burn out 
som ett tredimensionellt syndrom. De tre dimensionerna är emotionell utmattning, 
förlust av empati och en subjektiv förändring av arbetsprestationen. Ursprungligen 
kopplades burn out uteslutande till människoinriktade yrken som till exempel 
socialtjänst, skola och vård då de ansågs vara starkt emotionellt belastande. I dagsläget 
har detta förändrats och burn out anses nu vara ett problem som uppstår mellan individ 
och arbete (Maslach & Leiter, 1999). Termen utbrändhet är översatt från engelskans burn 
out och började användas i Sverige på 1960-talet (Wilczek, 2015).  
 
Under 1990-talet började svenska sjukvården att använda termen utmattningsdepression, 
vilken 2003 ändrades till utmattningssyndrom. Även om utmattningssyndromet ofta är 
kopplat till en depression, ses de som två olika sjukdomar som kräver olika behandlingar. 
Utmattningssyndrom uppstår efter en period av långvarig stress utan tillräcklig 
återhämtning och den vanligaste orsaken är arbetsrelaterad stress. Termen 
utmattningssyndrom ser dock till individens hela situation och är inte endast kopplad till 
arbetsplatsen. Rehabilitering till normaltillståndet för en person med 
utmattningssyndrom är ofta en långdragen process där bestående men i form av ökad 
stresskänslighet, uttröttbarhet och kognitiva problem så som minnes- och 
koncentrationssvårigheter är vanliga (Wilczek, 2015). Utmattningssyndrom är särskilt 
vanligt hos individer som arbetar i människovårdande yrken och studier har visat att det 
finns en tydlig könsskillnad, där kvinnor i åldersgruppen 35-44 år var särskilt drabbade 
(Norlund et al., 2010; Wilczek, 2015)  
 
En modell som beskriver hur arbetet och arbetsmiljön kan orsaka stressrelaterad ohälsa 
är Karasek och Theorells (1990) Krav-kontroll-stödmodell. Teorin beskriver hur arbetets 
struktur kan ha påverkan på arbetstagarens hälsa och välbefinnande (Karasek & Theorell, 
1990). Modellen grundas på att specifikt två arbetsmiljöfaktorer är avgörande för hälsan; 
krav och kontroll. Med krav avses dels individens arbetsmängd, men även tidspress samt 
vilken fysisk och psykisk påfrestning arbetet innebär. Kontroll handlar dels om i vilken 
utsträckning medarbetaren får använda sina kunskaper och sin kompetens, dels i vilken 
grad arbetsuppgifterna varieras samt om individens beslutsutrymme - i vilken 
utsträckning personen har möjlighet att påverka sitt arbete och sin arbetssituation 
(Karasek & Theorell, 1990; Karasek, 1979; Theorell, 2012). Relationen mellan krav och 
kontroll kan beskrivas genom att kombinera faktorerna med varandra. Då uppstår fyra 
olika arbetssituationer:  
 

1. Avspänt arbete: låga krav och hög egen kontroll.  
2. Passivt arbete: låga krav och låg egen kontroll. 
3. Spänt arbete: höga krav och låg egen kontroll. 
4. Aktivt arbete: höga krav och hög egen kontroll. 
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Dessa fyra arbetssituationer har olika effekter på hälsan. Individer med en spänd 
arbetssituation löper större risk att drabbas av både psykisk och fysisk sjukdom. Det 
aktiva arbetet har funnits ge störst lärdom och utveckling och anses vara den 
arbetssituation som skapar bäst produktivitet (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2012). 
 
Till faktorerna krav och kontroll lades senare faktorn socialt stöd till. Med socialt stöd 
menas att kunna få bra praktisk och känslomässig hjälp från både chef och kollegor. När 
denna faktor läggs till i modellen skapas ytterligare en dimension och två nya typer av 
arbetssituationer uppstår. Det så kallade Ideal-arbetet som innebär ett bra stöd för 
medarbetaren och det motsatta ISO-spända arbetet som innebär ett lågt stöd och en 
kraftigt ökad risk för sjukdom. Ett bra socialt stöd på arbetet har visats minska negativa 
effekter av höga krav, och därmed minska risken för både fysisk och psykisk sjukdom 
(Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2012). Ett upplevt högt socialt stöd har även 
korrelerat med låga nivåer av burn out (Jönsson, 2012).  
 
Krav-kontroll-stödmodellen har även används i studier för att förklara sambandet mellan 
arbetsplatsrelaterade faktorer och återgång till arbetet (Janssen et al., 2003). Det har 
visats att personer med höga krav i arbetet har lägst chanser till en full arbetsåtergång. 
Detta förklaras som att höga krav i arbetet är den faktor som skapar de mest allvarliga 
hälsoeffekterna med den längsta rehabiliteringstiden. En annan förklaring till detta är att 
de personer som upplevt höga krav i arbetet, upplever störst oro att återgå i arbete på 
grund av rädsla för att bli sjuka igen. Det har dock framkommit att de personer som 
upplevt höga krav i sitt arbete oftare återgår i arbete än inte, om en relevant 
arbetsanpassning görs. Stöd från chefen är en faktor som påverkar en full arbetsåtergång. 
Ju bättre stöd en individ upplever från chefen, desto bättre återhämtning har personen. 
Stödet från chefen kan antingen vara emotionellt genom besök, telefonsamtal, gåvor eller 
annan kontakt, eller så kan stödet vara instrumentellt genom hjälp med arbetsanpassning, 
att lösa arbetsrelaterade problem eller annan praktisk hjälp (Aas, Ellingsen, Lindøe, & 
Möller, 2008; Janssen et al., 2003) Även om mycket tyder på att ett stöd från chefen 
underlättar arbetsåtergången av ovanstående skäl, finns det forskning som tyder på att 
ett socialt stöd från chefen genom kontakt under sjukskrivningen, skulle kunna skapa en 
snabbare återgång i arbete genom att den sjukskrivne upplever en press att återvända 
(Smulders & Nijhuis, 1999). 
 
En teori som beskriver processen att återgå till arbete för personer med 
utmattningssyndrom är Norlund, Fjellman-Wiklund, Nordin, Stenlund och Ahlgrens, 
(2013) modell för att återfå arbetsförmågan. Modellen består av en huvudkategori samt 
två påverkande kategorier med varsina underkategorier. Huvudkategorin är att återfå 
arbetsförmågan, vilket kan sägas är målet för den sjukskrivne.  I modellen definieras 
arbetsförmåga som att återfå förmågan att utöva sitt yrke, vilket inte behöver innebära 
att allt går tillbaks till att bli som förut, utan snarare att hitta en situation som känns 
hållbar där det är möjligt att klara av ett arbete. Sjukskrivna på grund av 
utmattningssyndrom hade olika stor tilltro till att kunna återgå i arbete och Norlund et al. 
(2013) kunde urskilja två olika kategorier av förutsättningar som var centrala för att 
patienterna skulle få en positiv framtidstro till sin arbetsförmåga. De kategorierna var inre 
resurser och externt stöd. Dessa kategorier beskrivs dock inte som två separata fenomen 
utan snarare som två samverkande faktorer.  
 



  

5 
 

De inre resurserna har tre stycken underkategorier; upplevd validering, insikter och 
anpassningsbara copingstrategier. Underkategorin upplevd validering handlar om 
interaktionen mellan den sjukskrivne och andra inblandade aktörer, där arbetsplatsen 
anses viktigast. Modellen beskriver tre olika sorters validering. Upplevt stöd – att uppleva 
praktiskt, strukturellt och emotionellt stöd. Att bli trodd – att uppleva att andra trodde på 
att personen faktiskt var sjuk. Att bli uppskattad – att få känna sig uppskattad på 
arbetsplatsen, både som individ som en kompetent medarbetare. Kategorin insikter 
handlar om de insikter den sjukskrivne nått om sig själv och andra inblandade aktörer 
och omständigheter. Insikternas påverkan på återgången i arbete är främst genom att 
personen förstår orsakerna till sjukdomen samt vilka faktorer som kan påverka 
återgången. Den sista kategorin anpassningsbara copingstrategier hör ihop med 
kategorin insikter och handlar om personens förmåga att anpassa sina copingstrategier 
till omständigheterna. För att kunna göra detta krävs insikt om sig själv och omgivningen 
(Norlund et al., 2013). 
 
Det externa stödet är den andra påverkande kategorin. Den handlar om de sjukskrivnas 
behov av stöd från andra aktörer under den arbetsrelaterade rehabiliteringen. Den 
viktigaste aktören för att patienten ska kunna återfå arbetsförmågan är förutom individen 
själv, arbetsplatsen och specifikt chefen. Även kollegornas stöd är viktigt för återgången 
till arbete medan stöd från familj och vänner endast anses spela någon roll om de varit en 
bidragande orsak till sjukdomen. Det externa stödet delas in i två underkategorier; 
praktiskt/strukturellt stöd och emotionellt stöd. Det praktiska/strukturella stödet handlar 
dels om att någon annan än individen själv tar befäl och planerar processen för att återgå 
till arbetet och dels om att få praktiskt stöd och hjälp på arbetsplatsen till exempel genom 
att anpassa arbetsplatsen och arbetsmiljön. Det emotionella stödet handlar om att 
personen behöver någon att kunna vända sig till, någon att luta sig mot. Emotionellt stöd 
kan till exempel vara uppmuntran från chef och kollegor samt att känna kamratskap i 
arbetsgruppen. Chefen är den viktigaste aktören när det kommer till emotionellt stöd och 
om det saknas blir återgången till arbete svårare (Norlund et al., 2013). 
 
Forskning har visat att personer sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa har god prognos 
då majoriteten blir bättre inom tre månader. Därför är det viktigt att arbetsplatsen tidigt 
stöttar den anställde i att planera för arbetsåtergång (Karolinska institutet & Sveriges 
företagshälsor, 2015).  
 
I denna studie definieras arbetsåtergång som tiden under sjukskrivning, återkomsten på 
arbetsplatsen samt upprätthållande av arbetsförmågan (Tjulin, MacEachen, & Ekberg, 
2010). Då ovanstående modeller och tidigare forskning visat på arbetsplatsens betydelse 
för arbetsåtergången kommer denna studie att fokusera på dessa aspekter. Få studier har 
specifikt undersökt arbetsplatsens roll i processen för arbetsåtergång gällande svenska 
kontaktnära yrken, som idag är starkt drabbade av sjukskrivning på grund av 
stressrelaterad psykisk ohälsa. Utifrån denna bakgrund fick författarna i uppdrag av 
Kommunhälsan i Luleå att undersöka detta specifika område. 
 

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetare från socialförvaltningen i 
Luleå kommun upplevde arbetsplatsens påverkan på arbetsåtergången efter 
sjukskrivning på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Frågeställningar:  
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- Vilka faktorer upplever medarbetarna har påverkat återgången till arbetet? 
- Hur har medarbetarna upplevt arbetsplatsens roll i arbetsåtergången? 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Denna studie baseras på intervjuer med fem anställda vid socialförvaltningen i Luleå 
kommun. Samtliga deltagare var åter i arbete efter sjukskrivning för stressrelaterad 
ohälsa. Intervjupersonerna var kvinnor i åldrar mellan 33-58 år. Urvalet av 
undersökningsdeltagare skedde genom ändamålsenligt urval – vilket innebär att de 
handplockats för att de uppfyllde ett visst syfte (Howitt, 2013). I detta fall valdes 
intervjupersonerna utifrån att de uppfyllde kriterierna vilka var; sjukskrivning för 
stressrelaterad psykisk ohälsa samt att personen var åter i arbete. 

Material 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 
1), som utformats utifrån undersökningens syfte, frågeställningar och teoretiska 
utgångspunkter. Intervjuguiden bestod av bakgrundsfrågor samt öppna ämnesfrågor där 
deltagarna fritt fick beskriva fenomenet i egna ord, vilket även gav möjlighet till 
fördjupande svar och följdfrågor. Bakgrundsfrågorna var ålder, befattning och utbildning.  
Intervjufrågorna var riktade mot individens upplevelse av arbetsåtergången och de 
berörde tiden innan sjukskrivning, under sjukskrivning och efter sjukskrivning. Exempel 
på dessa frågor är: Kan du berätta om när du blev sjuk? Hur gick din arbetsåtergång till? 
Vilka faktorer förknippar du med en lyckad arbetsåtergång? Frågorna har utformats på 
ett utforskande sätt med avsikt att få en fördjupad bild av hur medarbetarna ser på 
arbetsplatsens roll i processen att återgå till arbetet. Undersökningen ämnade i och med 
detta inte att mäta graden av en upplevelse eller att göra en hypotesprövning. 
Undersökningen strävade efter att nå en förståelse om hur medarbetarna upplevde 
arbetsplatsens påverkan på återgången till arbete. 

Datainsamling 
På efterfrågan från kommunhälsan i Luleå kommun valdes forskningsområdet ut och 
därefter kontaktades socialförvaltningen för godkännande av undersökningen. Efter 
inhämtat godkännande togs kriterier fram för urval av intervjupersoner. Med hjälp av tre 
enhetschefer inom socialförvaltningen kontaktades därefter deltagare som uppfyllde de 
valda kriterierna. Undersökningsdeltagarna fick därefter via e-post ett informationsbrev 
med inbjudan att delta i studien samt information om studiens syfte, tidsåtgång, 
kontaktuppgifter till intervjuledarna samt information om de forskningsetiska 
riktlinjerna (Bilaga 2). Samtliga fem inbjudna deltagare tackade ja och intervjuades för 
studien. 

Deltagarna erbjöds att själva bestämma lokal för intervjuerna, vilka varade mellan 45-60 
minuter. Efter medgivande från deltagarna kom intervjuerna att spelas in för att 
kvalitetssäkra och underlätta transkribering och analys. Författarna delade upp 
intervjuerna så att en författare intervjuade tre deltagare och den andra författaren 
intervjuade två deltagare. Insamlat data transkriberades genom den ortografiska 
transkriberingsmetoden, vilken lägger fokus på vad intervjupersonen säger och inte hur 
det sägs (Howitt, 2013). Författarna transkriberade de intervjuer de själva utfört och 
lyssnade sedan på den andra författarens inspelade intervjuer, samt läste igenom den 
transkriberade texten. Detta för att få en bättre kännedom om materialet inför analysen. 
Sammantaget bestod intervjumaterialet av 20 030 ord.  
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Analys 

Transkriberat data analyserades med en tematisk analys, vilket resulterade i fyra teman. 
Denna metod lämpade sig för studiens syfte då författarna ville hitta teman i deltagarnas 
berättelser som gav en bild av deras upplevelser (Howitt, 2013). Den tematiska analysen 
utfördes utifrån Braun och Clarke’s (2006, refererad i Howitt, 2013) sex-stegsmodell. 
Efter att författarna bekantat sig med insamlat data samt transkriberat samtliga 
intervjuer kodades transkriberingarna för att göra en första analys av materialet. De olika 
koderna analyserades sedan och tematiseringen startade. Därefter gick författarna åter 
igenom transkriberat data för att kontrollera att valda tematiseringar var en korrekt 
representation av insamlat data. Slutligen namngavs de olika teman som tagits fram.  
Författarna har valt att avgränsa forskningsfrågan till att handla om arbetsplatsrelaterade 
faktorer som påverkat återgången till arbetet, varför återkoppling till interna teoretiska 
faktorer undvikits. Frågor om situationen innan sjukskrivningen har endast används för 
att ge författarna en djupare insikt i de intervjuades olika situationer. Denna information 
kommer därför inte att redovisas i resultatet. 

Etiska frågor 
Denna studie har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2016), som  
framhåller fyra huvudkrav för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2016). För att uppfylla dessa krav fick samtliga deltagare vid inbjudan 
till intervjun information om studiens syfte, att deltagandet är frivillig och anonymt, att 
personen har rätt att när som helst avbryta intervjun utan skäl samt att de själv får välja 
vilka frågor de vill/inte vill svara på utan att det leder till negativa konsekvenser. Vid 
intervjutillfället fick intervjupersonerna mottaga samma information muntligt. Vid det 
tillfället informerades intervjupersonerna även om att inspelat material endast skulle 
höras av författarna samt förstöras vid examensarbetets färdigställande. Slutligen fick de 
även information om att insamlat data endast skulle komma att användas i denna studie. 

Resultat 
 

Vid analysen av de fem intervjuerna resulterade deltagarnas upplevelse av vilka faktorer 
som påverkat arbetsåtergången samt arbetsplatsens roll i processen i fyra olika teman; 
Struktur, Samverkan, Kontakt med arbetsplatsen och Bemötande vid arbetsåtergång. Dessa 
teman presenteras nedan. 

Struktur 
Samtliga intervjupersoner beskriver olika strukturella faktorer som påverkande för 
återgången till arbete. En faktor som intervjupersonerna beskriver är att arbetsgivaren 
bör ta ansvar över planeringen för rehabilitering och återgång till arbete. De menar att 
arbetsgivaren bör ta sig tid att träffa den sjukskrivne och samtala om dennes 
hälsosituation och göra en individuell plan för vilken typ av rehabilitering personen 
behöver. De menar också att arbetsgivaren borde ansvara för att göra en handlingsplan 
eller en planering för hur återgången till arbete ska gå till. Flera av de intervjuade 
medarbetarna beskriver att en stor del av ansvaret för detta lades på individen själv. 

Det jag upplevde väldigt mycket då var väl det att egentligen både i kontakt med 
läkare och chefen, var att det var jag som skulle komma med alla svar på nått vis …. 
Det gick åt väldigt mycket energi till att oroa sig under den här perioden. Det tror 
jag hade kunnat gå fortare [att bli frisk]… om inte jag själv hade haft allt ansvar. (IP2) 
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Flera av de intervjuade beskriver att de själva fick ta initiativ för att få någon 
rehabilitering. En person sade: 

Ja jag. Jag sa åt henne [chefen] att vi måste ha rehabträff för nu har jag varit 
sjukskriven i över två månader. Hon sa jaha. Jag var drivande i min egen 
rehabilitering. (IP3) 

Och jag fick även påminna henne att vi måste ha ett rehabsamtal, då hade jag redan 
kommit tillbaka 50% och det samtalet skulle vi ha haft långt innan …. Men när vi då 
hade den här rehabplanen så bad jag facket vara med för jag kände att det här funkar 
inte. (IP3) 

En intervjuperson angav att chefen hade tagit detta ansvar och menade att detta var en 
underlättande faktor i arbetsåtergången. 

Min chef tog kontakt, hon var hemskt bra …. Ja vi gjorde en plan, först att jag skulle 
komma och hälsa på, det lät bra för mig så då gjorde vi det och sen var det att vi 
skulle utöka och att jag skulle komma oftare. Vi la upp det och skrev precis hur det 
skulle vara och vad jag skulle göra när jag var där, en arbetsbeskrivning. (IP5) 

Vissa av de intervjuade medarbetarna beskrev även strukturella problem gällande 
återkomsten till arbetsplatsen. En person beskrev sin återkomst såhär: 

Och så kommer jag på jobbet den där måndagen och det var första dagen som hon 
som hade haft hand om mig under sjukskrivningen började jobba så hon bara: ’jaha 
så du är här nu’ och så började jag jobba …. Jag jobbade ju 8-10 varje dag men det 
fanns ju ingen, eller jag visste ju att det inte skulle finnas någon planering eller så 
men det är ju som ändå själva grejen att nu är jag här igen och så var det inte så 
mycket mer med det …. Och jag hade ju velat ha väldigt konkret att första veckan ska 
du bara vara här, andra veckan kan du kolla mailen och tredje veckan kan du börja 
kolla på det gamla, eller nått sånt. (IP2) 

Den intervjuade beskrev även att det var viktigt att planen för arbetsåtergången följdes 
upp. 

Då gick det flera veckor igen, jag tror jag satt en månad eller mer och pratade inte 
med någon chef och då började jag känna sådär igen, att nu sitter jag här och 
egentligen gör det jag ska, men ingen följde ju upp det. (IP2) 

Samtliga deltagare beskrev att strukturen i form av att arbetsgivaren tar ansvar, planerar 
och följer upp är en viktig faktor för en bra arbetsåtergång. Fyra av fem intervjupersoner 
beskriver att de saknat denna struktur, viket de tror kan ha påverkat både längd på 
sjukskrivning och återgången till arbetet. 

Kontakt med arbetsplatsen 
Att ha kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningen var en annan faktor som de 
intervjuade beskrev på olika sätt. Kontakten med arbetet beskrevs som viktig av två 
anledningar, dels som praktisk och dels som social. Det praktiska beskrev de intervjuade 
som att inte komma ifrån verksamheten och det sociala beskrevs som ett stöd där chef 
och kollegor visade förståelse för personens sjukdom och situation samt visade att 
personen saknades och var betydelsefull. Såhär beskrev deltagarna sin kontakt med 
arbetsplatsen under sjukskrivningen: 
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 … efter andra eller tredje månaden då började jag alltså komma och hälsa på jobbet 
för att min chef föreslog det, att ’kom bara på fredagsfika’ och det gjorde jag och hon 
sa att hon trodde att det skulle vara bra för mig …. Jag började med en gång i 
månaden och sen ökade jag på kanske så att det blev två gånger i månaden och sen 
började jag vara varje vecka och hälsa på …. För jag tyckte att det gav mig, jag mådde 
som bättre psykiskt av att komma till jobbet än att bara vara hemma. (IP5) 

Min närmsta kollega hon ringde, sen några som skrev och frågade … hälsade på och 
att jag var saknad och det känns ju alltid bra. (IP3) 

Det kostar inte på så mycket att ha ett samtal. Du kan ringa och du kan ha förståelse 
om personen inte orkar svara. Man kan sms:a under sjukskrivningen, skicka mail. 
Bjuda in till möten, aktiviteter. Visa att man månar om de som är sjuka. Jag har inte 
känt att någon har månat om mig, jag har blivit till ett problem som de måste lösa 
med en vikarie för att jag inte är på jobbet. (IP1) 

Och visst är det ju gulligt att skicka en blombukett, men jag hade hellre önskat att 
hon ringt mig. Att hon hade ringt och sagt, ’du jag är jätteledsen att det blev såhär … 
vad kan jag bidra med?’. (IP1) 

Det kom faktiskt ett blombud när jag var sjukskriven, men jag tror aldrig att hon 
ringde hem och frågade hur jag mådde. Inte inbjuden till APT [arbetsplatsträff] eller 
fick veta om förändringar på jobbet. (IP3) 

Men jag visste ju vad det pratades om på de där mötena [arbetsplatsträffarna] men 
jag kände att det hade inte vart positivt att gå och höra om eländet. (IP2) 

Medarbetarna skildrade olika upplevelser av hur mycket förståelse deras arbetsgivare 
visat dem: 

Min chef var inte förstående, i och med det är rehabmötet vi hade, vi hade bara ett, 
så kände jag att det inte fanns någon som helst förståelse. Det är ingen idé att jag 
säger det, så hon vet inte allt. Hon vet ännu idag inte hur dåligt jag mådde. Det är det 
inte så många som vet, för det är inte något man skriver på näsan på alla, att jag har 
mått så jävla dåligt att jag ville ta livet av mig. (IP3) 

Jag har känt att hon [chefen] haft full förståelse, för det jag har sagt och hon har trott 
på mig på något vis, det var skönt. (IP5) 

De intervjuade berättade att förståelsen från chefen har påverkat relationen dem emellan 
och på så vis också återgången till arbetet. Deltagarna beskrev också att kontakten med 
arbetsplatsen har handlat om hur snabbt personen bör återgå till arbetet. Vissa beskrev 
att de upplevt en press att snabbt återgå till arbetet då de känt att deras sjukdom setts 
som ett problem, medan andra sa sig ha upplevt att de fått stöd att återhämta sig längre. 

Hjälp nu ska jag börja jobba 25 %, nu ska jag börja ha betalt. Det kom krav, men då 
sa min chef direkt att ’du får gå utöver’, vi kommer att ha kvar vikarien som gått för 
sig … så jag kunde som mer och mer slappna av …. Min chef tycker att jag ska arbeta 
25 % till semestern och sen kanske börja mer sen. Hon vill det och söker pengar för 
det. Hon gör allt för mig. (IP5) 

Att få uppleva stöd och omtanke från arbetsplatsen är en faktor som de flesta deltagare 
beskrivit som viktig för en bra arbetsåtergång. 
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Samverkan 
En annan faktor som deltagarna beskrev som viktig för arbetsåtergången var en god 
samverkan. Dels mellan de olika inblandade aktörerna, men även mellan sig själv och 
arbetsplatsen.  

Samtliga intervjupersoner beskrev vikten av en fungerande samverkan mellan olika 
aktörer. De menade att det skapade stress och oro att själv vara den enda kontaktpunkten 
mellan till exempel arbetsgivaren, sjukvården och försäkringskassan.  

Jag tror att det hade varit bra om man träffats med arbetsgivaren och läkaren och 
försäkringskassan så hade man ju kunnat prata ihop. För nu blev det ju så att jag 
hade ett möte med min chef där jag berättade hur jag tänkte och så gick jag till 
läkaren och då var det en oro för om läkaren skulle sjukskriva mig, så blev jag 
sjukskriven och så gick det några veckor innan jag fick besked från 
Försäkringskassan. Så för varje sån här omprövning blev det först att jag var orolig 
i någon vecka innan jag gick till läkaren, sen gick det tre veckor innan jag fick beslut 
[från Försäkringskassan] och då hann jag oroa mig igen så det tog kanske drygt en 
månad då jag gick och oroade mig för om jag skulle fortsätta vara sjukskriven eller 
inte. (IP2) 

Men den läkaren var ju, hon sjukskrev mig ju utifrån det jag beskrev men hon och 
arbetsgivaren träffades ju aldrig. Och försäkringskassan hörde aldrig av sig. (IP2) 

Men däremellan när jag låg hemma då hade vi nog inte så mycket kontakt. Pratade 
med försäkringskassan och de ville att jag skulle komma på möten, men jag kunde 
ju inte gå [på grund av ryggproblem], så jag bjöd hem dem men det var ingen som 
ville komma då. Då hade vi inga möten. (IP4) 

Huruvida dessa möten upplevdes som givande var en annan faktor de intervjuade beskrev 
som viktig: 

Jag fick ha möte med facket, chefen, HR-personen. Jag fick sitta på möten till en 
början med en personalkonsult som frågade vad jag ville göra, ’vad tycker du är 
roligt?’ …. Och det var nästan så att det var löjligt där vi satt och pratade och 
fantiserade om intressanta jobb där jag fick säga att det kanske man måste ha en 
annan utbildning till …. Ibland kände jag, vad gör jag här? Vad håller ni på med? Inte 
orkar jag sitta och fantisera. Kan vi utgå från verkligheten. (IP4) 

De personer som upplevde att det funnits en bra samverkan mellan de olika inblandade 
aktörerna beskrev en bättre rehabilitering och arbetsåtergång.  

Min chef lyssnade på vad min terapeut föreslog och när jag hade pratat med henne 
så sa hon att vi följer din terapeuts råd. (IP5) 

Deltagarna beskrev även vikten av en god samverkan mellan dem själva och 
arbetsplatsen, vilket vissa haft och andra saknat. Flera intervjupersoner beskrev att de 
hade velat vara mer delaktiga i processen och fått bli tillfrågade om hur de såg på sin 
situation. De beskrev att arbetsgivaren skickade dem till de tillgängliga 
rehabiliteringsresurserna utan att ta hänsyn till deras individuella förutsättningar, vilket 
de menar har inneburit att vissa behandlingar inte alls hjälpt personen eller underlättat 
återgången till arbetet. Flera av de intervjuade berättade att arbetsgivaren inte sett till 
deras individuella behov, utan bara velat fullfölja sina skyldigheter gällande 
rehabilitering. 
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Jag hade kanske önskat att hon hade frågat mig om jag ville gå på det [KBT i grupp]. 
För det fick motsatt effekt. Jag hade velat få frågan, vad önskar du? Känner du att du 
behöver någonting? Istället för att bara ’här varsågod!’. Då kan hon göra en bock för 
då har hon gjort det. (IP1) 

 … men jag tror ändå att jag hade behövt mer att nån, ja det här som jag beskrev att 
det var hela tiden jag som var tvungen att komma på allting. Vad jag var redo för och 
inte. Att någon hade vågat, från arbetsgivaren hade vågat prata med mig och ställa 
frågor… (IP2) 

Att få tid att sitta ned med arbetsgivaren för utvärdera de individuella behoven och på så 
vis få relevant rehabilitering, är en faktor som flera deltagare upplever som en avgörande 
del i återgångsprocessen. 

Bemötande vid arbetsåtergång 
Mottagandet vid arbetsåtergången beskrevs som viktigt av de intervjuade. Vissa upplevde 
att kollegorna tagit emot dem med värme medan andra upplevde att någon kollat snett. 
Några uppgav att ledningen undvikit att tala om den sanna anledningen till sjukdomen 
vilket gjort kollegorna omedvetna om situationen. Dessa olika bemötanden ansågs också 
påverka återgången till arbetet. De intervjuade beskriver mottagandet såhär: 

Min chef sa ingenting. Hon sa bara att jag var sjuk, så fick de en vikarie. Och jag 
orkade inte höra av mig till min arbetsplats. Men jag tror ju på öppenhet …. Jag kan 
som känna att man uppifrån har jobbat med den här att det är ’hyssj hyssj’, man 
berättar ingenting. Det är bara sekretess, vi låtsas som ingenting. Och ja menar, jag 
har jättesvårt för det. Jag tror inte att någon människa mår bra av det. (IP1) 

Fint bemötande, förståelse och inte dragit sig undan utan kommit fram och pratat 
med mig. Och jag har känt mig meningsfull på arbetet .… däremot kan jag känna att 
när jag kom tillbaka att min närmaste kollega som jag jobbat hårt med och hon visste 
min ambition, hon vart allvarlig lite sådär i början. (IP5) 

Sen är det ju ganska svårt att komma tillbaks då det sitter en kollega i samma rum. 
Jag tyckte det var jättejobbigt med ljud och det gör jag fortfarande. Och så satt hon 
såhär och gungade på stolen, smällde med pennan, hela tiden och jag höll på att dö. 
Det var fruktansvärt. Jag hörde ju bara henne hela tiden. Och pratade högt i 
telefonen. Och hon satt ju på MITT skrivbord där jag hade MINA saker. Medan jag 
satt på mitt kontor i en hörna. (IP1) 

Deltagarna beskrev olika mottaganden när de återkom till arbetsplatsen både från chef 
och kollegor. De uppgav att detta påverkat deras återgång till arbetsplatsen och att de 
hade önskat att det funnits en öppenhet om deras sjukrivning och återkomst. De 
intervjuade angav att detta är en faktor som hade kunnat öka förståelsen och förenkla 
deras återkomst på arbetsplatsen. 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka hur medarbetare från socialförvaltningen i Luleå 
kommun upplevde arbetsplatsens påverkan på återgången till arbete efter sjukskrivning 
på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Resultatet baserades på fem intervjuer med 
medarbetare från olika delar av socialförvaltningen i Luleå kommun. Frågeställningarna 
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var:  vilka faktorer upplever medarbetarna har påverkat återgången till arbetet? Hur har 
medarbetarna upplevt arbetsplatsens roll i återgången? 

Medarbetarnas upplevelse av vilka faktorer som påverkat återgången samt 
arbetsplatsens roll i processen har analyserats och beskrivits under fyra teman; struktur, 
samverkan, kontakt med arbetsplatsen och bemötande vid arbetsåtergång. Resultaten 
diskuteras under respektive tema. 

Struktur 
Fyra av de intervjuerna medarbetarna beskrev upplevelser av att de inte fått 
arbetsgivarens hjälp att planera och strukturera sin rehabilitering och arbetsåtergång. De 
menade att arbetsgivaren lämnat ansvaret på dem själva och att de inte fått det 
strukturella stöd de hade behövt. Detta skulle kunna tolkas som att medarbetarna upplevt 
ett lågt strukturellt stöd av arbetsgivaren.  I Norlunds et al. (2013) teori om återgång i 
arbete ses praktiskt/strukturellt stöd som en av två kategorier som verkar för att 
individen ska återfå arbetsförmågan. I och med detta kan det tolkas att de medarbetare 
som upplever att de inte fått ett strukturellt stöd, istället fått en försvårad återgång till 
arbetet. De medarbetare som själva fått sköta sin rehabiliteringsprocess och återgång har 
upplevt att detta lett till ytterligare stresskänslor, vilket i sin tur försvårat tillfrisknandet. 
Detta skulle kunna förklaras med att de upplevt höga krav och lågt stöd i samband med 
detta, vilket enligt krav-kontroll-stödteorin är två faktorer som kan orsaka stress 
(Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2012). En deltagare angav att arbetsgivaren hjälpt 
till genom att planera både rehabilitering och arbetsplatsbesök, vilket den intervjuade 
upplevt som underlättande i den situationen. Detta kan tolkas som att denna medarbetare 
har upplevt ett starkt strukturellt stöd. Detta stämmer väl överens med studien av Janssen 
et al. (2003) som menar att ett starkt stöd från chef en är en faktor som påverkar både 
återhämtning och arbetsåtergång positivt. 

Avsaknad av struktur beskrevs även när det gäller planeringen för återkomsten till 
arbetsplatsen. Resultatet av intervjuerna tyder på att en tydlig plan för hur återkomsten 
till arbetet skulle gå till var en underlättande faktor och tvärt om att avsaknaden av en 
plan försvårade återkomsten. Flera deltagare upplevde att det inte fanns någon plan för 
vad de skulle göra när de återkom till arbetet, vilket de upplevde som stressande. En 
intervjuperson trodde själv att sjukskrivningen hade kunnat förkortas om det hade 
tydliggjorts vilka förväntningar som fanns vid arbetsåterkomsten. Fyra av fem 
intervjupersoner upplevde att de aldrig pratat med arbetsgivaren om vilka förväntningar 
som fanns. Dessa resultat går i linje med de resultat Lemieux, Durand, och Hong (2011) 
fått i sin studie som visar att en god kommunikation mellan arbetsgivare och anställd 
underlättar arbetsåtergången. En annan orsak till att medarbetarna upplevde bristande 
struktur som försvårande skulle kunna vara att detta upplevts som låg kontroll över 
situationen samtidigt med oklara krav på vad som förväntats. Detta skulle enligt krav-
kontroll-stödmodellen bidra till ökade stresskänslor (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 
2012).  

Inom Luleå kommun finns både en rehabiliteringspolicy och riktlinjer för rehabilitering. 
I riktlinjerna kan bland annat läsas att ansvarig chef tillsammans med medarbetaren ska 
”identifiera arbetsförmågan och utarbeta en åtgärdsplan med tidsplan och 
uppföljningsmöten för återgång i arbetet” (Luleå kommun, 2015b, s. 8). Utifrån de 
intervjuades utsagor har dessa riktlinjer inte efterföljts. 
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Kontakt med arbetsplatsen 
Resultatet av intervjuerna visar att deltagarna har upplevt olika grad av kontakt med 
arbetsplatsen under sin sjukskrivning, vilket verkar ha påverkat processen för att återgå 
till arbetet. Intervjupersonerna beskrev kontakten utifrån ett praktiskt och ett socialt 
synsätt. Den praktiska delen handlade om att inte komma för långt bort från 
verksamheten medan den sociala delen handlade om att uppleva ett stöd från chef och 
kollegor. De personer som upplevde bra stöd och förståelse från arbetsplatsen beskrev 
att det hade varit lättare att komma tillbaks till arbetet när de väl börjat jobba igen. Det 
kan tolkas som att kontakten med arbetsplatsen utgjorde det emotionella stödet som 
Janssen et al. (2003) beskriver som underlättande för arbetsåtergången. Samma studie 
menar att det emotionella stödet kan ske genom besök, telefonsamtal, gåva eller annan 
kontakt. Deltagarna i vår studie beskriver dock att de föredrog att arbetsplatsen 
kontaktade dem personligen istället för att skicka en blomma.  

Norlund et al. (2013) beskriver emotionellt stöd som en axel att luta sig mot, till exempel 
uppmuntran från chef och kollegor eller att känna kamratskap i arbetsgruppen. Denna 
typ av stöd är en faktor som underlättar för den sjukskrivne att återfå arbetsförmågan 
(Norlund et al., 2013). Detta stämmer överens med deltagarnas berättelser om att ett stöd 
från kollegorna underlättade återkomsten på arbetsplatsen. Norlund et al. (2013) menar 
att chefen är den viktigaste aktören när det kommer till emotionellt stöd och att 
återgången till arbete försvåras om det saknas. Detta ligger i linje med bilden de 
intervjuade personerna gett. Det emotionella stödet från chefen beskriver de främst som 
en känsla av att någon bryr sig och att arbetsgivaren ”månar” om dem. En deltagare 
upplever att arbetsgivaren sett henne som ett problem som måste lösas, vilket beskrivs 
ha skapat känslor av att inte vara betydelsefull för arbetsplatsen. Den intervjupersonen 
beskriver även att detta skapat en press att snabbare återgå till arbetet, vilket försämrat 
tillfrisknandet. Att personen upplevt denna press som försvårande för arbetsåtergången 
kan tänkas bero på att upplevelsen av stöd från chefen varit lågt samtidigt som kraven på 
att börja jobba har vart höga. Enligt krav-kontroll-stödmodellen är detta en situation som 
kan skapa stress hos individen (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2012).  

Huruvida intervjupersonerna önskade kontakt med arbetsplatsen på grund av att de inte 
ville glida ifrån verksamheten varierade mycket mellan deltagarna. Detta kan kopplas 
samman med att de medarbetare som önskade mer kontakt även var de medarbetare som 
hade en högre position med mer ansvar på arbetsplatsen. 

Samverkan 
Flera av de intervjuade beskrev att det saknades samverkan mellan de olika aktörerna 
som var inblandade i rehabilitering och återgång till arbetet. De menade att de upplevt 
det som en stress att själv koordinera information och beslut mellan arbetsgivaren, 
läkaren och försäkringskassan. Även detta kan tolkas som bristande strukturellt stöd där 
någon annan tar ansvar för processen att återgå till arbetet (Norlund et al., 2013). Loisel 
et al. (2001) menar att en avsaknad av kommunikation mellan de olika aktörerna kan ha 
en negativ effekt på återgången. Detta belyste även en deltagare som menade att ansvaret 
för koordineringen kan ha gjort att sjukskrivningen blev längre än den hade behövt vara 
om personen fått rätt stöd. Detta på grund av den stress som uppstod i varje kontakt med 
de olika aktörerna och den oro som uppstod i samband med detta. Att själv ansvara för 
interaktionen mellan de inblandade aktörerna kan tänkas skapa högre krav än vad 
personerna har haft resurser att hantera i den situationen, vilket kan ha lett till en 
upplevelse av ökad stress som i sin tur försämrat för återgången till arbetet (Janssen et 
al., 2003; Theorell, 2012). Att samverkan kring den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 
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minskar antalet sjukskrivningsdagar menar även Kärrholm (2007, refererad i Ståhl, 
2009). 

För de medarbetare som upplevt att det fanns en viss samverkan var det avgörande om 
dessa samverkansmöten var givande. En medarbetare beskriver en upplevelse att mötena 
inte var verklighetsbaserade och därav meningslösa. Det kan tänkas att personen inte 
upplevde att arbetsgivaren hjälpte till att lösa de arbetsrelaterade problem som uppstod 
i sambandmed sjukdomen. Detta skulle då kunna tolkas som ett lågt instrumentellt stöd. 
Ett bra instrumentellt stöd är en underlättande faktor för en snabb återgång till arbetet 
(Janssen et al., 2003).  

De intervjuade personerna beskriver även en bristande samverkan mellan sig själva och 
arbetsgivaren. De upplever att de inte gjorts delaktiga i delar av processen. En del som 
många saknat är att få sitta ner med chefen och prata om vilka behov individen har och 
därefter göra en plan, istället för att arbetsgivaren skickat dem till de tillgängliga 
rehabiliteringsresurserna bara för att ha gjort sin del. Förutom att även detta kan ses som 
bristande praktiskt stöd, kan det tolkas som bristande emotionellt stöd då medarbetarna 
inte kände att hänsyn togs till just dem och deras situation (Aas et al., 2008; Janssen et al., 
2003; Norlund et al., 2013).  Vid stressinterventioner har det visats att de inblandade 
parternas upplevelse av delaktighet i allt ifrån behovsanalys till implementation har ett 
samband med interventionens resultat (Biron & Karanika-Murray, 2014). Resultaten av 
föregående studie skulle kunna appliceras på de intervjuades upplevelse om att avsaknad 
delaktighet kan ha påverkat rehabiliteringens resultat. Heijbel och Josephsson (2009) 
visar på liknande resultat i sin studie och skriver att en viktig faktor för en framgångsrik 
rehabilitering och arbetsåtergång är att arbetsgivaren tar reda på hur individen själv ser 
på sin situation och framtid innan de planerar och startar upp några 
rehabiliteringsåtgärder. 

I Luleå kommuns riktlinjer för rehabilitering står det att ”Arbetsgivaren är skyldig att 
utreda rehabiliteringsbehovet …” och att ”Varje rehabilitering har individuella mål och 
tidsplaner” (Luleå kommun, 2015b s. 7). Deltagarnas berättelser tyder på att 
arbetsgivaren inte heller efterlevt dessa riktlinjer när de valt att inte individanpassa 
rehabiliteringen.  

Bemötande vid arbetsåtergång 
Hur deltagarna hade blivit bemötta när de återkom till arbetet var också en faktor de 
menade hade påverkat återgången i arbetet. Detta stödjs av Ekberg (2009) som menar att 
förhållningssättet på arbetsplatsen har betydelse för en lyckad arbetsåtergång. Detta 
förhållningssätt påverkas i stor utsträckning av närmaste arbetsledarens stöd och attityd 
till återkomsten (Ekberg, 2009). Att de intervjuade som upplevt ett bättre bemötande än 
andra beskrev en bättre återgång står i linje med Müssener, Svensson och Söderbergs 
(2009) studie som menar att bemötandet från arbetskamrater är betydande för de 
sjukskrivnas självkänsla och att ett stöd från dessa därför har en positiv effekt för 
återgången till arbetet. 

Deltagarnas upplevelser skiljde sig åt då vissa hade upplevt att de blivit mottagna med 
värme medan andra upplevde att kollegorna kollat snett. Detta beskriver Ekberg (2009) 
med att anställda som av någon anledning inte till fullo kan uppfylla sin roll på 
arbetsplatsen kan uppfattas som mindre önskvärda av kollegorna. Om personer kommer 
tillbaks med minskad arbetskapacitet och orsakar att arbetsuppgifter läggs över på 
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kollegorna kan gruppen utveckla utstötningsmekanismer mot den individen (Ekberg, 
2009). 

Det fanns även intervjupersoner som upplevde att ledningen av någon anledning inte 
velat tala om den sanna anledningen bakom sjukskrivningen, vilket ansågs som 
försvårande. Detta ligger i enlighet med Ekbergs (2009) studie som visat att i de fall 
återkomsten uppmuntras av chefen ökar sannolikheten att arbetstagaren får stöd även av 
andra på arbetsplatsen. Att bemötandet från arbetsplatsen ansågs som viktigt för 
återgången till arbetet kan även handla om upplevelsen av emotionellt stöd, vilket är en 
faktor som påverkar arbetsåtergången positivt (Norlund et al., 2013). Samma studie 
beskriver även individuella faktorer som påverkar arbetsåtergången positivt. En av dessa 
är upplevd validering och underkategorin att känna sig uppskattad på arbetsplatsen 
(Norlund et al., 2013). Även om denna studie syftar till att utreda de arbetsplatsrelaterade 
faktorer som påverkar arbetsåtergången, kan vi se att denna individuella interna faktor 
tätt hör ihop med den externa faktorn emotionellt stöd från arbetsplatsen, vilket även 
Norlund et al. (2013) beskriver i sin studie. 

Sammanfattande diskussion 
Analysen av intervjuerna resulterade i fyra olika teman. Det är dock tydligt att dessa 
teman inte är skilda från varandra, utan snarare samverkande. Resultaten visar att 
struktur och kontakt med arbetsplatsen ligger nära varandra då en fungerande kontakt 
kräver att arbetsgivaren ansvarar och ordnar för detta. Resultaten visar även att den 
person som upplevt bäst struktur även var den som haft en löpande kontakt med 
arbetsplatsen och upplevt ett bra stöd från chefen. Strukturen var även nära kopplad till 
bemötandet vid arbetsåtergången genom att ett bra bemötande förutsatte att 
arbetsgivaren förberett både den sjuke och andra medarbetare. I denna studie har fokus 
legat på att undersöka de externa arbetsplatsrelaterade påverkansfaktorer som 
intervjupersonerna upplevt som viktiga i processen för arbetsåtergång. Resultaten visar 
dock att det ibland är svårt att skilja på yttre och inre påverkansfaktorer. Detta blir 
särskilt tydligt under temat kontakt med arbetsplatsen där deltagarna beskriver 
betydelsen av att arbetsplatsen visar förståelse för sjukdomen och den sjukskrivnes 
situation. De deltagare vi intervjuat beskriver detta som extern faktor, men det kan lika 
gärna ses som intern eftersom det handlar om deras upplevelse av att få sin sjukdom 
bekräftad. 

I denna studie har krav-kontroll-stödmodellen använts för att beskriva vilka 
arbetsrelaterade faktorer som kan leda till ohälsa och hur detta sedan påverkar 
arbetsåtergången. Författarna har dock inte hittat några studier som utrett hur dessa 
faktorer kan påverka resultatet av rehabiliteringen och arbetsåtergången i sig. Det hade 
varit intressant att se om till exempel en person som får ta mycket eget ansvar i 
rehabiliteringen, vilket kan ses som höga krav, utan att ha tillgängliga resurser för detta 
faktiskt får en sämre återgång i arbetet. Vår studie tyder på att faktorerna krav-kontroll-
stöd även kan appliceras i detta sammanhang. En annan intressant aspekt att undersöka 
i framtiden är huruvida en person som redan innan sjukdom upplevt ett lågt stöd från sin 
chef, under återgången till arbete kan få en annan syn på upplevelsen av stöd. Vår studie 
antyder att de som upplevt en bra relation till chefen innan sjukskrivningen upplever ett 
bättre stöd i arbetsåtergången än de som inte haft en god relation till arbetsgivaren innan 
sjukdomen. 

En svaghet med studien är att deltagarna kan ha kvarstående men från sin sjukdom i form 
av minnes- och koncentrationssvårigheter. Vissa deltagare har uttryckligen beskrivit att 
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minnesbilden är svag från den tid då de mådde som sämst. Detta kan ha påverkat studien 
genom att deltagarna i vissa fall kan ha återgett den version de kan återkalla och inte 
nödvändigtvis det som hänt i detalj. Detta borde dock ha motverkats genom att 
intervjuerna är gjorda med fem oberoende personer, från olika delar av förvaltningen 
samt att de har olika yrken. Att deltagarna själva valt plats för intervjun kan ha skapat en 
trygg miljö vilket borde ha gett bra förutsättningar. Vissa intervjuer försvårades genom 
att deltagarna ibland hade svårt att hålla sig till ämnet, vilket kan ha påverkat 
datainsamlingen. För att motverka detta har båda författarna lyssnat på de inspelade 
intervjuerna samt läst igenom transkriberat data. En annan svaghet är att delar av 
insamlat data har exkluderats från studien för att säkerställa anonymitet. Författarna 
bedömer dock inte att detta har påverkat de huvudsakliga resultaten. 

Slutsats 
Sammantaget visar resultaten att samtliga beskrivna faktorer som de intervjuade ansåg 
var viktiga för en lyckad arbetsåtergång handlar om olika sorters stöd. De strukturella 
faktorerna som beskrivs av deltagarna kan tolkas som strukturellt/praktiskt stöd. 
Kontakt med arbetsplatsen kan tolkas vara emotionellt stöd och en önskan som 
samverkan kan tänkas handla om både strukturellt/praktiskt stöd och emotionellt stöd 
från arbetsplatsen. Även bemötandet vid arbetsåtergång kan vi koppla till en önskan om 
emotionellt stöd. 

Detta förstärker bilden av att arbetsplatsen är en viktig aktör när det kommer till en 
effektiv arbetsåtergång. Det visar även att arbetsgivaren genom ett förbättrat stöd, med 
fokus att förbättra struktur, samverkan, kontakt med arbetsplatsen och bemötande vid 
arbetsåtergången skulle kunna ge den sjukskrivne bättre förutsättningar att återgå till 
arbetet och på så sätt förkorta sjukfrånvaron. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

- Ålder: 
- Befattning: 
- Utbildning: 

Innan sjukskrivning: 

- Kan du berätta om när du blev sjuk - hur var händelseförloppet? 
- Fanns det något på arbetsplatsen som bidrog till din sjukdom? 
- Hade arbetsgivaren kunnat göra något för att förhindra din 

sjukdom/sjukskrivning? 
- Hur länge var du sjukskriven? 
- Hur var din relation till din chef? 
- Vilka reaktioner fick du från arbetsplatsen när du blev sjuk? 

Under sjukskrivning: 

- Hur var din kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningen? (när? Hur? 
Telefon/besök/APT/information via mail) 

- Hur var kontakten med din chef under din sjukskrivning? 
- Fick du ngn typ av rehabilitering? Om ja, vilken? Kan du berätta om det? 
- Vem tog initiativ till rehabiliteringen? 
- Hur kunde du påverka rehabiliteringen?  

 
- Vilka aktörer var inblandade i rehabiliteringen? 
- Vilken av dessa aktörer upplevde du som den viktigaste för din arbetsåtergång? 
- Fanns det andra som du upplevde som viktiga för återgång/tillfrisknande? 
- Vilken betydelse hade din arbetsgivare för dig under din sjukskrivning? 

 
- Hur gick din arbetsåtergång till? (vem bestämde när? Kände du ngn press att 

återvända? (från AG, FK, pengar, samhälle, familj, kollegor?, vilken %, anpassat 
arbete, fungerade det direkt?) 

- Gjordes någon arbetsanpassning för dig? Utveckla! 
- Fanns det en tydlig plan för din återgång? / Följdes den? 

 
- Vilka faktorer var viktigast för dig under sin sjukskrivning? 
- Vad gjorde din chef för att underlätta/försvåra rehabilitering/arbetsåtergång. 
- Upplevde du att du fick stöd under din sjukskrivning? Från vem? På vilket sätt? 

- Är det någon typ av hjälp/stöd du saknat? 

Efter sjukskrivning: 

- Hur länge har du vart tillbaks i arbetet? 
- I vilken grad arbetar du idag? 
- Hur upplevde du att det var att komma tillbaks till arbetet? Hur blev du mottagen? 
- Vad upplever du var bra/mindre bra med återgången till arbete? 
- Vad kan förbättras och hur? 
- Vilka faktorer förknippar du med en lyckad arbetsåtergång? 

 
- Är det något annat du vill berätta om detta? 

Bilaga 2 



  

 
 

Informationsmail 

Hej, 

Vi heter Elin Enqvist och Mia Martinsson och vi läser magisterprogrammet i arbetsliv och 
hälsa vid Umeå universitet. Vi håller just nu på med vårt examensarbete där vi kommer 
att undersöka arbetsgivarens roll i och påverkan på återgången till arbete efter 
sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa. Vi kommer att göra denna 
undersökning inom socialförvaltningen på Luleå kommun och i vårt arbete behöver vi 
därför intervjua anställda inom enheten, med egen erfarenhet av 
rehabiliteringsprocessen. 

Vår undersökning kommer att genomföras utifrån forskningsetiska riktlinjer. Detta 
innebär att ditt deltagande är anonymt och frivilligt, att du själv bestämmer vilka frågor 
du vill svara på och att du har rätt att avbryta intervjun precis när du vill. 

Intervjun kommer att ta mellan 45-60 minuter och om du godkänner det kommer vi att 
spela in den för att sedan omskriva materialet till text. Allt insamlat intervjumaterial 
kommer att anonymiseras och förvaras så att ingen annan är undersökningsledarna kan 
ta del av det, samt förstöras när examensarbetet är färdigt. Det insamlade materialet 
kommer enbart att användas till denna undersökning. 

När examensarbetet är färdigställt och godkänt kommer det att publiceras på internet. 
Önskar du ta del av det är du välkommen att kontakta mig. 

Tack för din medverkan och hjälp med vårt examensarbete! 

 

Vänligen 

Elin Enqvist & Mia Martinsson 


