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Sammanfattning 
 
Studiens övergripande syfte var att belysa organisationens betydelse för kvinnlig 

personal inom vård, skola och omsorg vid återgång till arbetet efter 

långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa samt att identifiera förbättringsmöjligheter vid 

återgången. En kvalitativ studie genomfördes med sju intervjupersoner som var tillbaka 

i arbete efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa. Materialet som framkom 

analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analysmetod. Huvudtemana som 

framkom var: Information och Rådgivning, Stöd ifrån chefer och kollegor, Förändrad 

attityd och delaktighet samt Förbättringsmöjligheter. Huvudresultatet i studien visade 

att det sociala stödet ifrån chefer och kollegor samt den förändrade attityden till 

sjukdomen hos individen hade störst betydelse för en lyckad återgång i arbetslivet. 

Resultatet visade även att intervjupersonerna hade ett stort behov av information om 

sjukskrivningsprocessen, samt att förståelse och kunskap om psykisk ohälsa behöver bli 

bättre.  

 

Nyckelord: Teorin om Planerat Beteende, psykisk ohälsa, återgång till arbete, 

långtidssjukskrivning 



 

 

Abstract 

The overall aim of this study was to illustrate the organizations importance to female 

staff within education, health and social care on return to work after long term sick 

leave due to mental illness. The aim of this study was also to identify improvement 

opportunities. A qualitative study was made with seven interviewees that had return to 

work after long term sick leave for mental illness. The material was analyzed with an 

inducitve thematic method. The main themes that emerged was: Information and 

consulting, Social support from managers and colleagues, Changed attitude and 

participation in the rehabilitation process and Improvement opportunities. The main 

result showed that the social support from managers and colleagues and the changed 

attitude towards the illness mattered the most to the interviewees for a successful return 

to work. The result also showed that the interviewees had a great need of information 

about the sick leave process. According to the interviewees the understanding and 

knowledge about mental illness has to increase.  

 

Keywords: Theory of Planned Behavior, mental illness, return to work, long term sick 

leave 

 

Title: The Successful Return: A study on return to work after long term sick leave due 

to mental illness 

 

  



 

 

Förord 

Vi vill passa på att tacka organisationen som lät oss genomföra studien hos dem, vi vill 

även tacka de sju personer som ställde upp på våra intervjuer. Ett stort tack till vår 

handledare Eva Boman som med engagemang och rådgivning har hjälpt oss under 

studiens gång. Ännu ett tack vill vi rikta till Kerstin Krogh och Anders Wikstrand som 

har givit stöd och uppmuntran under processen.  

 

Marie-Loise och Elin 
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Introduktion 

Antalet långtidssjukskrivningar för psykisk ohälsa ökar inom hela EU och har kommit  

att bli ett samhällsproblem (AFA Försäkring, 2013). I Sverige har sjukfrånvaron ökat i 

allmänhet, särskilt på grund av psykisk ohälsa. Försäkringskassan (2014) har gjort en 

studie om sjukfrånvaro på grund av psykiska diagnoser och i studien framkom det en 

tydlig koppling mellan svag psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa. Studien visade 

även att risken för psykisk ohälsa och sjukfrånvaro var som högst inom yrken där 

arbetet präglades av nära kontakt med människor och andra personliga tjänster där 

många yrkesgrupper inom den offentliga sektorn återfinns. För dessa yrkesgrupper inom 

vård, skola och omsorg finns det bristande psykosocial arbetsmiljö och en överrisk för 

psykisk ohälsa som leder till en stor kostnad i form av utgifter för försäkring och vård. 

Studien visade även att risken för psykisk diagnos var betydligt högre för kvinnor än för 

män (Försäkringskassan, 2014). I linje med detta visade  en undersökning av AFA 

försäkring (2013) att  arbetsrelaterad stress, depression och oro var de vanligaste 

orsakerna till sjukfrånvaro för kvinnor inom vård, skola och omsorg.  

Psykisk hälsa är en väsentlig och grundläggande komponent av hälsa i allmänhet. 

World Health Organizations (WHO) författning menar att psykisk hälsa är mer än bara 

frånvaro av psykisk sjukdom och handikapp (WHO, 2016). Ett tillstånd av psykiskt 

välmående är när en individ kan hantera vardagsstress, arbeta produktivt och har 

förmågan att bidra till samhället, men en klar definition av psykisk ohälsa finns däremot 

inte menar Forte (2015). Det finns enligt Forte (2015) flera faktorer som associeras till 

psykisk ohälsa, särskilt i arbetslivet. Höga krav, låg kontroll, obalans mellan 

ansträngning och belöning, samt rollkonflikter på arbetsplatsen är exempel på faktorer 

som har ett samband mellan psykisk ohälsa och sjukskrivning (Forte, 2015). 

 

Återgång i arbetet vid långtidssjukrivning 

Loovik, Overand, Hysing, Broadbent och Reme (2014) menar  att det finns en stark 

relation mellan hur en individ uppfattar sin psykiska ohälsa och förväntningarna på att 

återgå i arbetet. Personer med en negativ inställning till att återgå i arbetet hade svårare 

att acceptera deras psykiska ohälsa än de som hade en positiv inställning till att återgå 

till arbetet. De med en negativ inställning till återgången hade enligt Loovik et al. 

(2014) en mindre förståelse av sjukdomen och led mer i sjukdomen än de som hade en 

positiv inställning. De trodde även att sjukdomen skulle pågå under en längre tid och att 

den skulle vara svår att bota. På frågan om vad deltagarna själva trodde var den främsta 
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orsaken till deras sjukdom var så svarade de arbetet, personliga relationer och stress 

(Loovik et al., 2014). 

Lysaght och Larmour-Trode (2006) kom fram till att kommunikation mellan 

chefer och anställda är fundamentalt vid byggandet av rättvisa och stöd och att mycket 

av pålitligheten byggs vid personlig kontakt. Vidare visade Lysaght och Larmour- 

Trode (2006) att kommunikationen var viktig för en lyckad återgång efter 

långtidssjukskrivning. Landstad, Wendelborg och Hedlund (2009) menar att det är 

avgörande att lyssna till individens preferenser och hinder i processen. Enligt Lysaght 

och Larmour-Trode (2006) var ärlig kommunikation svårt att utföra om cheferna hade 

lite kunskap om sina rättigheter och skyldigheter när en medarbetare var sjukskriven. 

Landstad et al. (2009) kom fram till att en tillfredsställande kontakt med arbetsplatsen 

under sjukskrivingen hade en positiv effekt på återgång i arbetet. För att den sjukskrivne 

inte ska tappa motivationen till att återgå till arbetet är det väsentligt att det finns ett 

samarbete mellan den sjukskrivne och arbetsplatsen (Landstad et al., 2009).  

Arbetserfarenhet, familj och ålder i kombination med eget inflytande över 

rehabiliteringsprocessen är avgörande om en individ kommer att återgå i arbete eller 

inte (Landstad et al., 2009). Studiens deltagare som hade mer inflytande över 

rehabiliteringen hade också en ökad sannolikhet att återgå till arbetet. Sjukskrivna som 

lever tillsammans med andra i ett hushåll har enligt Landsad et al. (2009) större chans 

att återgå i arbetet, även om vissa kan uppleva negativa konsekvenser hos sin familj. 

Nära relationer kan ge stöd mot den belastning en långtidssjukskrivning medför och kan 

ha positiva effekter på återgång i arbetet. 

 

Socialt stöd vid återgång i arbetet 

Kunskap om hur en organisation bör agera vid en anställds psykiska ohälsa är 

begränsad. En undersökning utfördes för att stärka olika strategier som en organisation 

vanligen använder sig av för att stödja återgång i arbetet vid psykisk ohälsa (Reavly, 

Ross, Killackey & Jorm, 2012). Studien visade att de åtgärder som arbetsgivaren ansåg 

vara viktiga vid återgång i arbete var relaterade till stöd på arbetsplatsen, kontakt mellan 

arbetstagare och arbetsgivare under sjukskrivningsperioden samt diskussion om 

åtgärder tillsammans med den sjukskrivne. Arbetstagare rankade socialt stöd både i 

familjen och på arbetsplatsen som viktiga faktorer, både under och efter 

sjukskrivningsperioden. Lysaght och Larmour-Trode (2006) visade också att socialt 

stöd på arbetsplatsen underlättar stresshantering under sjukskrivningstiden samtidigt 
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som mänskliga relationer i arbetslivet spelar en viktig roll i en lyckad återgång efter 

sjukskrivning. Aas, Ellingsen, Lindøe och Möller (2008) kom fram till att socialt stöd är 

ett grundläggande behov på arbetsplatsen, då risken för långtidssjukskrivningar ökar vid 

lägre socialt stöd från chefer och av sämre ledningskvalité. De långtidssjukskrivna är 

ofta i en utsatt situation, där socialt stöd kan vara avgörande och därför är det viktigt att 

kollegor och chefer har förmågan att ge stöd. Reavly et al. (2012) visade också att ett 

gott samarbete mellan arbetstagare, arbetsgivare och hälsovård är viktigt för en lyckad 

återgång i arbetet vid psykisk ohälsa. 

Lysaght och Larmour-Trode (2006) identifierade pålitlighet, kommunikation och 

kunskap om sjukdomen och organisatoriska policys som viktiga aspekter vid lyckad 

återgång i arbetet, utifrån fyra dimensioner av socialt stöd. Det sociala stödet kom från 

ledningen, kollegor, familj och friskvården. Om kunskapen hos kollegorna var liten, 

kunde de bli misstänksamma och sakna empati för den sjuka. Detta kunde i sin tur 

påverka det känslomässiga stödet och viljan att tillhandahålla den sjuka med 

hjälpmedel. Studien visade vidare att ett behov av känslomässigt stöd är viktigt på 

arbetsplatsen, det vill säga att chefer och kollegor visar omtänksamhet, intresse, 

uppmuntran och pålitlighet (Lysaght & Larmour-Trode, 2006). De fem viktigaste 

kvalitéer som ledarskapet bör ha enligt Aas et al. (2008) för att underlätta återgång i 

arbetet är förståelse, vara empatisk, att visa uppskattning, förmåga att ta kontakt och att 

vara hänsynsfull. Vidare visade Aas et al. (2008) att arbetstagaren och arbetsgivaren 

hade olika åsikter om chefsegenskaper vid återgång i arbete efter långtidssjukskrivning. 

Igenkännande, uppmuntran och beskyddande var några av de chefsegenskaper som 

arbetstagare tyckte var betydande för att underlätta återgång i arbete medan 

problemlösning var betydande för arbetsgivaren. Problemlösningen inkluderar 

förberedande och anpassning av arbetsplatsen för sjukskrivna, samt att kunna finna 

alternativa lösningar. Arbetstagarna ansåg att oro för minskad arbetskapacitet, en press 

av ansvar och rädsla för att vara en belastning för arbetsgivaren var ett hinder för 

återgång i arbetet (Aas, et al., 2008). Reavly et al. (2012) menar att psykisk ohälsa är en 

betydande orsak till funktionsnedsättning och minskad arbetsproduktivitet och blir 

därmed en stor kostnad för organisationen. 
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Teorin om Planerat Beteende 

Enligt Ajzen (1991) kan Teorin om Planerat Beteende förutse, förstå och hjälpa till att 

förändra en individs beteende. En betydelsefull faktor i Teorin om Planerat Beteende är 

individens intention att utföra ett visst beteende. Intentionerna antas fånga de 

motivationsfaktorer som påverkar ett beteende och är tecken på hur hårt människor är 

villiga att försöka och hur mycket av en ansträngning de planerar att utöva för att utföra 

beteendet. En allmän regel är att desto gynnsammare attityden och den subjektiva 

normen är med avseende på ett beteende desto större upplevd beteendekontroll. Ett 

beteende kan prediceras via subjektiva normer, upplevd beteendekontroll samt attityd 

till beteendet. Dessa faktorer kan förutsäga intentionen att utföra ett visst beteende.  

Med subjektiva normer menas individens föreställningar om den sociala 

omgivningens förväntan till ett visst beteende (Ajzen, 1991). Föreställningarna ökar ett 

upplevt socialt tryck från viktiga personer, som till exempel kan vara chef eller kollegor. 

Om individen upplever att de betydelsefulla personerna godkänner ett visst beteende 

ökar sannolikheten att intentionen för individen blir starkare att utföra beteendet. Om 

individen däremot upplever lägre socialt stöd, där de betydelsefulla personerna inte tror 

på individens förmåga, minskar sannolikheten att utföra beteendet. Det handlar om 

motivationen att vilja foga sig enligt individens normativa föreställningar, där den 

subjektiva normens styrka är beroende av individens motivation att foga sig efter andra 

(Ajzen, 1991).  

Upplevd beteendekontroll är individens tro och den upplevda möjligheten att 

kunna utföra ett visst beteende (Ajzen, 1991). Enligt Ajzen (1991) så måste individen 

uppleva kontroll för att beteendeintentionen ska bli ett beteende, så det är upp till 

individen själv att bestämma sig för att utföra beteendet och bedöma om resurserna och 

tillgångarna finns för att utföra det. Ju starkare tron är på den egna kapaciteten, desto 

mer sannolikt är det att beteendet utförs. Enligt Godin och Kok (1996) så råder det 

ingen tvekan om att upplevd beteendekontroll är en viktig del för att förklara intention, 

de nämner även att upplevd beteendekontroll är lika viktigt som attityden till beteendet. 

Attityden till beteendet behandlar individens föreställning av antingen positiva 

eller negativa konsekvenser av beteendet. Om individen tror att konsekvensen är 

negativ, till exempel att personen kommer att må dåligt av att återgå i arbetet, är det 

mindre sannolikt att beteendet utförs men om individen föreställer sig att konsekvensen 

blir positiv, är det större sannolikhet att beteendet utförs (Ajzen, 1991). 
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TPB-faktorer i förhållande till sjukskrivningstid 

En studie av Brouwer et al. (2009) analyserade associationen mellan TPB-faktorer och 

sjukskrivningstiden visade att hög arbetsattityd, högt socialt stöd och hög vilja att 

anstränga sig till ett visst beteende bidrog till kortare sjukskrivningstid. Resultatet 

visade även att Teorin om Planerat Beteende var användbar för att kunna förutsäga tiden 

till återgång i arbetet efter långtidssjukskrivning, då alla tre faktorer hade en stor 

betydelse till resultatet. Det visade sig finnas ett samband mellan sjukskrivningstid och 

upplevd omfattning av socialt stöd.  Deltagarna hade däremot inte upplevt någon social 

press att återgå i arbetet från omgivningen, vilket inte kunde visa något samband till 

sjukskrivningstiden.  

 

Föreliggande studie 

I denna studie har vi valt att begränsa oss till kvinnlig personal inom vård, skola och 

omsorg som kommit tillbaka till arbetet efter psykisk ohälsa, eftersom den psykiska 

ohälsan ökar i arbetslivet särskilt för kvinnor inom dessa yrkesgrupper. Det finns studier 

om hur en arbetsgivare effektivt kan hantera långtidssjukskrivning vid fysisk ohälsa, 

medan hantering vid psykisk ohälsa är begränsad (Reavley, et al., 2012). Vidare har 

tidigare forskning fokuserat på de som är sjukskrivna och inte de som har kommit 

tillbaka till arbetet. Frågor av intresse är således att få kunskap om vad som gjorde att 

medarbetarna kom tillbaka till arbetet och vad organisationens arbete betydde för dem, 

samt hur organisationen kan förbättra sitt arbete. Vi kommer att utgå från TBP-

faktorerna så som attityd till återgången, socialt stöd från arbetsgivare och kollegor och 

subjektiva normer för att titta på vad organisationen har gjort bra och vad de kan 

förbättra samt vilka stöd och möjligheter som gavs till medarbetarna under 

sjukskrivningsperioden. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa organisationens betydelse för kvinnlig personal inom 

vård, skola och omsorg i samband med återgång i arbetet efter långtidssjukskrivning för 

psykisk ohälsa.  
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Frågeställning 

1. Hur upplever intervjupersonerna organisationens (process, chefer och 

kollegor) och den egna attitydens roll vid återgång i arbete efter 

långtidssjukskrivning? 

2. Vilka organisatoriska (process, chefer och kollegor) förbättringsmöjligheter 

identifierar intervjupersonerna vid återgång till arbete efter 

långtidssjukskrivning? 
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Metod 

Deltagare och urval 

En kvalitativ studie med sju intervjupersoner genomfördes. I föreliggande studie var 

kriterierna för urvalet att deltagarna skulle vara kvinnor, arbeta inom vård, skola och 

omsorg, arbetat i minst tre månader efter långtidssjukskrivning och varit sjukskriven för 

psykisk ohälsa. Intervjupersonerna var i åldrarna 35-60.  

 

Tillvägagångssätt 

En kommun i Mellansverige kontaktades för förfrågan om genomförande. Ett 

missivbrev skrevs och skickades ut via HR-chefen och företagshälsovården till 

medarbetare och enhetschefer (se bilaga 1). Genom missivbrevet informerades 

medarbetarna om syftet med studien samt urvalskriterier. Medarbetarna fick i sin tur 

kontakta oss för intresseanmälan och bokning av intervju. Enhetscheferna tillfrågades 

om intervjuerna fick ske på arbetstid, vilket godkändes. Inför intervjuerna gjordes en 

semistrukturerad intervjuguide med frågor om upplevelsen av återgången i arbetet på 

kommunen. Frågorna som ställdes handlade även om organisationens, chefernas och 

kollegornas stöd samt den egna attityden till återgången utifrån TPB-faktorer samt 

förslag till förbättringsmöjligheter (se bilaga 2). Intervjuplats bokades i samarbete med 

företagshälsovården som tillhandahöll ett avskilt rum där intervjuerna genomfördes. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon för enklare analys. Vissa följdfrågor som 

inte förbereddes ställdes beroende på svar i intervjun. Tid för varje intervju varierade 

mellan 20 till 50 minuter.  

Innan intervjun började informerades intervjupersonen om syftet med studien, 

konfidentialitet och att deltagandet var frivilligt samt att det var dennes upplevelse som 

var det viktiga. De informerades om att intervjun skulle spelas in, men att den skulle 

raderas efter analys. Alla sju intervjuer genomfördes under samma vecka och på 

arbetstid. 

 

Dataanalys 

Materialet som framkom under intervjuerna transkriberades ordagrant där analysen 

gjordes genom en induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). Varje intervju lästes noggrant 

igenom för att få en inblick på vad som upprepades i varje intervju. Transkriberingen 

gjorde det möjligt att få en översikt av datainsamlingen, vilket gjorde de enkelt att få en 

överblick av återkommande teman. Relevant information som återkom markerades, och 
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de citat som verkade höra ihop sorterades tillsammans där varje tema som identifierades 

och fick ett arbetsnamn. Citaten lästes igenom och huvudteman formades. Därefter 

identifierades underkategorier till teman som var relevanta utifrån ämnet. Under tiden 

analysen gjordes, förbättrades och förändrades huvudteman och underkategorierna.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Intervjupersonerna fick godkänna att vi kontaktade dem och anmäla sitt eget intresse. I 

missivbrevet informerades potentiella intervjupersoner om konfidentialitet och 

frivillighet. Innan intervjun presenterades studiens syfte och att deras medverkan skulle 

mynna ut i ett examensarbete. De fick även godkänna inspelning samt informerades om 

att de hade möjlighet att avbryta eller undvika att svara på frågor utan förklaring. Vidare 

fick de information om att resultatet skulle hanteras konfidentiellt och att inspelningen 

skulle raderas direkt efter analysen. Lokalen som intervjun hölls i var avskilt från 

kommunen och intervjupersonernas arbetsgivare. Arbetsgivaren fick ingen information 

om vilka som deltog i intervjun. 
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Resultat 

I resultatet framkom fyra olika teman med respektive underkategorier. Temana belyser 

vikten av information och rådgivning, stöd från chefer och kollegor samt förändrad 

attityd till återgången till arbetet och den sjukskrivnes delaktighet under 

sjukskrivningsprocessen. Det fjärde temat belyser organisationens 

förbättringsmöjligheter vid hantering av psykisk ohälsa. Underkategorierna är 

illustrerade i figur 1 för ytterligare tydlighet. 

 
Figur 1. Teman som framkom under analysen med tillhörande kategorier. 

 

Information och rådgivning 

Under analysen framkom det ett stort behov av konkret information från Human 

Resources (HR). Enligt intervjupersonerna fanns ett behov av konkret information, så 

som uppgifter, tydliga riktlinjer och rutiner om sjukskrivningsprocessen. De nämnde 

även att samarbetet mellan dem och företagshälsovården var viktigt för att kunna 

komma tillbaka till arbetet efter sjukskrivning. 

Behovet av konkret information vid psykisk ohälsa. Under intervjupersonernas 

rehabilitering och återgång i arbete befann sig HR-avdelningen på långt avstånd. De 

ansåg att HR inte hade en betydande roll under deras återgång till arbetet. Vissa 

intervjupersoner hade aldrig varit i kontakt med dem varken under eller efter 

sjukskrivningen. Kontakten hölls mest mellan medarbetaren och företagshälsovården 

och mellan medarbetaren och arbetsplatsen.  

 

“Sen chefen har jag haft några samtal med där vi stämde av och hon tog kontakt 
med mig och hörde hur det gick och såhär, det har varit bra. Men just när det 
gäller personalavdelningen eller HR som ni säger så jag inte haft någon kontakt.”  

 

Intervjupersonerna hade inget behov av kontakt med HR, det framkom att intresset av 

kontakt var mycket litet. De angav dock att det fanns ett stort behov av information och 
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kunskap om sjukskrivningsprocessen. Det gällde information om vad som kommer att 

hända under sjukskrivningen från början till slut och vilka som behöver kontaktas. 

Intervjupersonerna nämnde att det var svårt att själv leta upp information om 

sjukskrivning vid psykisk ohälsa, då de inte hade någon ork att leta upp informationen 

själva och hade svårt att ta eget initiativ vilket är anledningen till att det finns ett behov 

av konkret information från HR. 

 

“När man går in i en långtidssjukskrivning så ska man ha någon som pratar med 
om hur rehabkedjan ser ut, varför den finns och vad målet är med den. Att när 
man väl hamnat i långtidssjukskrivning att man får kunskap om vad som gäller 
och kanske kunskap om rättigheter och vad har jag för skyldigheter. Olika sorts 
åtgärder.“  

 
 

Rutiner och riktlinjer var något som visade sig vara viktigt för att underlätta 

återgången till arbetet och för att skapa ett förebyggande klimat på arbetsplatsen. 

Intervjupersonerna angav ett behov av rutiner och riktlinjer för hantering av stress och 

andra psykiska påfrestningar, vilket HR-avdelningen ansvarar för. Däremot ville de ha 

mer tydlighet i rehabiliteringsprocessen, då vissa saknade det helt.  

 

“...för att HR-avdelningen finns på mycket längre avstånd, de kommer inte in, det 
är först när det har gått ett tag, eller att de kan skapa rutiner eller klimat som gör 
att färre går i väggen eller blir sjuka.”	   

 

Samarbete mellan den sjukskrivne och företagshälsovården. Samarbetet 

mellan den sjukskrivne och företagshälsovården visade sig vara betydande för 

majoriteten av intervjupersonerna. Läkare och sjuksköterska från företagshälsovården 

försåg dem med råd under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, samt gav dem 

tillgång till samtalsstöd och arbetsträning.  

 

“Samtalsstödet var väldigt bra, det gjorde mycket. Hon gav mig uppgifter, om vad 
jag skulle träna och tänka på i min återhämtning. [...] Det var väldigt mycket värt 
att ha de där samtalen för då kunde man bolla saker som dyker upp, det är ju en 
process inuti och då måste man lära sig att tänka annorlunda.“  

 

Intervjupersonerna fick själva komma med förslag hur rehabiliteringen och återgången 

till arbetet skulle gå till, vad de hade behov av för stöd när de skulle komma tillbaka till 
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arbetet samt hur många procent de skulle vilja gå upp i arbetstid. När de fick tillgång till 

att påverka processen så fick de en känsla av förtroende och delaktighet. Det i sig gjorde 

sjukskrivningen till en process de själva kunde kontrollera. 

 

“... jag litar på kommunhälsan, och jag tycker att jag har blivit lyssnad på, så det 
är ingen som har pressat mig till att göra något som jag inte kan.” 

 

“På det sättet att det är lätt att få kontakt med, jämfört med att sitta i telefonkö 
med den vanliga sjukvården, så är det otroligt mycket lättare, när man vet att det 
finns en sjuksköterska och det finns en läkare, så kontakten och närheten, jag har 
förtroende för både sjuksköterskan och läkaren, så det var väldigt bra. Känslan 
av att veta; Jag blir lyssnad på, jag blir trodd. Jag får hjälp med sjukskrivningen, 
jag får hjälp med hur jag ska tänka med min egen rehabilitering, så det har varit 
jättebra.” 

 

Stöd från chefer och kollegor  

Samtliga intervjupersoner talade om betydelsen av socialt och praktiskt stöd vid 

återgång i arbetet från arbetsplatsen, det vill säga kollegor och chefer. Under analysen 

framkom det fyra aspekter av stöd som intervjupersonerna hade upplevt från sin 

omgivning, vilket hade gjort stor skillnad för dem både under och efter sjukskrivningen. 

Enligt intervjupersonerna var det stödet från chefer och kollegor som hade hjälpt dem 

mest under återgången. Det är personalen på arbetsplatsen som de har närmast kontakt 

med i organisationen och därför upplevdes deras stöd som avgörande för en positiv 

återgång till arbetet. När chefen och kollegorna hade visat förståelse för deras situation, 

kände intervjupersonerna att de var välkomna, förstådda och betrodda. Det i sin tur 

motiverade dem till att vilja komma tillbaka till arbetet och stanna kvar i arbetet. De 

fyra aspekterna av stöd visades i form av regelbunden kontakt, öppet klimat, anpassning 

av arbetsplats och känslan av att bli betrodd. 

Regelbunden kontakt. Intervjupersonerna upplevde stort stöd när chefen tog 

kontakt och frågade hur det gick. Kontakten handlade inte om när intervjupersonerna 

kände sig redo att komma tillbaka, utan visad omtänksamhet och att de önskade dem 

välkommen tillbaka när det var dags att återgå till arbetet. 

 

“Ja, jag hade ju väldigt bra kontakt med min chef hela tiden som jag låg inne. 
Hon ringde ju och frågade hur det var, och tills slut så insåg hon ju hur allvarligt 
det var. Men hon höll kontakten, hela tiden. Så det var skönt.“  

 



 

12 
 

Chefen satte ingen form av press när de skulle komma tillbaka, vilket var uppskattat av 

intervjupersonerna. Detta gav en form av lugn och trygghet hos dem. Det framkom även 

att chefen kontaktade dem tillräckligt under sjukskrivningsperioden och att de inte hade 

något behov av att de kontaktades oftare. Det hade i så fall blivit en press för 

intervjupersonerna.  

 

“...och chefen varit uppkopplade på ett ganska lagom vis. Hon har skickat sms då 
mina svårigheter just var telefonsamtal och tyckte det var jättestressande så hon 
var lyhörd så och det tyckte jag var det bästa.” 

 

Öppet klimat. En accepterande arbetsmiljö mellan kollegor, chefen och den 

sjukskrivne var något som framkom som viktigt för intervjupersonerna när de skulle 

tillbaka till arbetet. Ett öppet klimat skapar trygghet och förståelse vilket i sin tur gör att 

pressen från kollegorna minskar. När det fanns förståelse så kände intervjupersonerna 

att de inte behövde bevisa för sina kollegor att de faktiskt var sjuka.  

 

“Vi pratar väldigt öppet om saker och ting, så behöver jag vara hemma så ska jag 
vara det och vill jag komma tillbaka så är jag jättevälkommen och de tycker att de 
är roligt att jag kommer och såhär. Det känns jättebra vi har väldigt bra kontakt 
och har det jättebra tillsammans. “  

 

Intervjupersonerna kände att det inte var accepterat att sjukskriva sig förrän sjukdomen 

visade sig fysiskt och de upplevde att de svek sina kollegor om de var hemma från 

arbetsplatsen. Genom att öppet diskutera och prata om det bland kollegor kände 

intervjupersonerna en större acceptans från personalen och det kändes inte längre som 

en skam att vara sjuk för psykisk ohälsa. 

 

“Det är ett öppet klimat och det är tillåtet att ha den här typen av sjukdom, 
absolut, det är det.”  

 

“För det är ingen skam, utan det kände man ju först - att det är pinsamt, det här 
är inte jag, det händer inte mig. “ 

 

Det öppna klimatet fick dem att skapa gemensamma lösningar när symptomen kom 

tillbaka. Det framkom även att diskussionen och samarbetet kring alternativa lösningar i 
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vardagen hjälpte kunskapen om psykisk ohälsa växa och intervjupersonerna upplevde 

att de kunde hjälpa kollegorna som var i riskzonen att hamna i utmattningsdepressioner.  

 

“Ifrån min chef har jag ju hjälp. De börjar nog på att förstå nu, det är fler och 
fler som får utmattningsdepressioner. Så de börjar nog att förstå nu att de måste 
göra någonting. Det går inte att hålla på såhär. Men jag kan prata med min chef 
om allt.“ 

 
“Ja. Mycket stöd. Jag har inte haft något problem alls med mina kollegor och inte 
nu när jag kommit tillbaka heller, när det är saker och ting som jag har dykt på 
som inte har funkat, så har vi hittat en lösning på det ihop. Så det har varit 
jättebra. “  

 

Gemensamma lösningar, öppna diskussioner och förståelse vid sjukskrivningen var till 

mycket stöd för intervjupersonerna. De upplevde att de kände sig accepterade vilket 

underlättade återgången. Om det finns en öppen kommunikation anser 

intervjupersonerna att det blir lättare för kollegor och chefer att upptäcka när någon 

håller på att bli sjuk och även hjälpa personen innan det går för långt. 

Intervjupersonerna nämnde att det var svårt att inse när det blir för mycket och det fanns 

ett behov av en ärlig kommunikation på arbetsplatsen.  

 

“När man är sjukskriven för utmattning så är man inte kapabel själv att tänka på 
saker då man är så uppe i varv och jag skulle behöva att någon som sa åt mig 
tidigare och sagt att jag borde sakta ner, nu slutar du, nu går du hem. Sen är det 
ju så när man har den här typen av sjukdom så tappar man perspektivet och går 
på högvarv och tänker det här går ju hur bra som helst och fortsätter och 
fortsätter tills det brakar och då behövs det någon som är lyhörd och som säger 
NEJ du kan inte jobba mer nu.” 

 

Anpassning av arbetsplatsen. En form av praktiskt stöd som påverkade 

intervjupersonerna till att känna sig accepterade var anpassning av arbetsplatsen och 

arbetstider. Det handlar om att förändra och hitta lösningar i arbetet för att underlätta 

återgången efter sjukskrivningen. Några av intervjupersonerna fick hjälp av sina chefer 

med avlastning av arbetsuppgifter och fick möjlighet till att gå ner i arbetstid. 

 

“Jag tycker hon stöttar mig bra. För hon lyssnar på vad jag säger, hur mycket jag 
vill jobba och att jag vill ha lite kortare tider. “  

 

En del av intervjupersonerna fick även byta arbete och arbetsplats för att kunna komma 

tillbaka efter sjukskrivningen. Anpassning av arbetsplatsen upplevdes som bra stöd och 
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de kände då att de blev lyssnade på samt att chefen försökte hjälpa till och underlätta 

återgången. 

 

“Mitt jobb i sig blev ett annorlunda jobb. Jag går in som stöd, resurs jag har inte 
samma huvudansvar, så det var det som ändrades. Med god hjälp av [chefer].”  

 

Kollegorna hjälpte även till att anpassa arbetsplatsen. Det framkom att kollegorna 

underlättade återgången för intervjupersonerna genom avlastning och hjälp med 

arbetsuppgifter. Kollegorna fanns där som stöd och accepterade behovet av anpassning. 

Intervjupersonerna upplevde att det var svårt att arbeta i samma tempo som de tidigare 

hade gjort, det gjorde att en form av press uppstod. Pressen försvann när kollegorna 

visade att de fanns där och stöttade i jobbiga situationer.   

 

“Rent praktiskt då de har försökt att avlasta mig sen när jag har mått dåligt så 
har de släppt de det har och kommit och stöttat mig. De har varit väldigt måna 
om mig så, så på både det sociala planet och det praktiska planet.” 

 

Känslan av att bli betrodd. Ett återkommande ämne var vikten av att kollegor 

och chefer visade tilltro till den som var sjukskriven. Då en psykisk sjukdom inte syns 

på utsidan så var det extra viktigt för intervjupersonerna att få bekräftelse av kollegor 

och chefer att de faktiskt trodde på dem och inte antog att de var hemma bara för att de 

var lata. Genom att bli betrodd och känna att det finns förståelse på arbetsplatsen så 

minskar obehaget att komma tillbaka till arbetet. De känner sig inte heller ifrågasatta. 

 

“[det spelar] Fruktansvärd stor roll att ha kollegor som förstår när jag säger det 
här fixar inte jag längre och de säger ja du måste ju tänka på dig själv.”  

 

De upplevde att varken chefer eller kollegor försökte få dem att arbeta mer än vad de 

klarade av. Intervjupersonerna nämnde att eftersom acceptansen fanns där har de fått ta 

återgången i sin egen takt, vilket var anledningen till att de hade klarat sig så bra. 

“Det har aldrig varit någon diskussion om att du klarar nog att jobba mer. Utan, 
ta det i din takt. Så det har jag fått gjort, och det är därför jag tror att jag har 
klarat mig så bra.” 
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Om det däremot fanns en positiv förväntan till att de skulle komma tillbaka, utan press 

och misstro, ökade motivationen att komma tillbaka till arbetsplatsen.  

 

“Det fanns en positiv förväntan att  de ville ha mig tillbaka. Det var en glädje att 
jag kom till arbetsplatsen jag kom till, jag kände mig välkommen av både [chef] 
och kollegor.”  

 

Kollegor som uppmuntrade intervjupersonerna till att tänka på sig själv och att ta det 

lugnt hjälpte även till och gav mycket stöd. Kollegorna visade även förståelse genom att 

ge förslag på vad intervjupersonerna skulle tänka på, föreslå att de skulle ta det lugnt 

eller till och med gå hem. Vissa chefer var även med och såg till att några av 

intervjupersonerna fick hjälp, vilket fick dem att känna sig stöttade. 

“Det var nog min chef som sa att det här måste vi ta tag i, så här kan du inte gå 
längre det måste ju bli ett slut på det här bekymret. Så hon hjälpte mig till 
kommunhälsan och tog kontakt med dem och bokade in tider och så här. Så det 
kändes ju väldigt stöttande.”  

 

Det gjorde även stor skillnad om kollegorna själva hade varit med om eller sett andra 

som gått igenom psykisk ohälsa. Genom kunskap om sjukdomen fanns det förståelse 

och stöd från personalen vid återgången till arbetet. 

 

“Ja, de vet vad det handlar om för de har varit där själv, vissa utav dem. Och de 
har sett andra gått igenom det här, de som inte har gått igenom det själva har sett 
hur det har påverkat andra. Så de vet vad det handlar om. “ 

 
Förändrad attityd och delaktighet 

Individens attityd och upplevd beteendekontroll har en viktig roll i återgången. Under 

analysen identifierades tre viktiga faktorer för en positiv återgång i arbetet: inse sitt eget 

hälsotillstånd, tron och viljan att komma tillbaka och känslan av delaktighet i 

återgången. Dessa tre faktorer visade sig ha en stor inverkan till intervjupersonernas 

förmåga att komma tillbaka till arbetet efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa.  

Inse sitt eget hälsotillstånd. Anledningen till att intervjupersonerna först 

bestämde sig för att försöka återgå i arbetet efter sjukskrivningen var att de insåg att de 

faktiskt var sjuka. De nämnde att det handlade om att förändra tankesättet och bli 

medveten om sjukdomen, acceptera att den är verklig och att det kan bli bättre. Vetskap 
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och medvetenhet drev intervjupersonerna till att förstå vad det var som pågick och 

genom det fick de viljan att förändras. 

 
“Det som gjorde att jag kom tillbaka var ju kanske först och främst att jag blev 
bättre, alltså att min sjukdom blev bättre, samtidigt som jag också insåg att jag 
måste testa och gå tillbaka till jobbet, när man är sjukskriven hamnar du i en 
bubbla. Det var kanske min vetskap att jag måste ta mig ut ur min bubbla, för att 
se om jag klarar att gå tillbaka till arbetet.” 

 

De upplevde att verkligheten kommer i kapp dem och att de måste försöka komma 

tillbaka till arbetet och vardagsrutinerna. De ville känna att de faktiskt klarade av att 

komma tillbaka till arbetet och ville utmana sig själva till att bli friska. 

Intervjupersonerna talade även om att de behövde inse att de var tillräckligt bra som de 

var samt att de inte var deras eget fel att de hamnade i sjukdomen, utan att det var bland 

annat brister på arbetsplatsen. Vissa nämnde även att de insåg att det var för mycket 

arbetsuppgifter utöver sin egen kapacitet, tyvärr när det redan var för sent. 

 

“Jag vill ju känna att jag faktiskt kan ha det här jobbet och att det inte är mig det 
är fel på i så fall och att det kanske är förutsättningarna på jobbet som behöver 
ändras.“ 

 

Även om det fanns en rädsla till att återgå till arbetet kunde självinsikten få dem att 

känna att det var dags. Det gjorde även att de satte press på sig själva till att komma 

tillbaka och komma igång, men den självgenererade pressen var inte negativ. 

Intervjupersonerna nämnde att det inte kommer att kunna bli bättre av att fortsätta vara 

sjukskriven och stanna hemma, utan det behövdes en beslutsamhet för att kunna bli 

bättre. 

“Men det var nog en rädsla hos mig att jag inte skulle fixa det. Visst fanns det en 
press att nu var det dags, absolut. Men den var inte av ondo utan för mig var det 
läge då.”  

 
“Det var nog min egen press, jag kände att jag måste igång för att jag kommer 
inte bli bättre av att inte komma igång.” 

 

Insikten och beslutsamheten fick dem även att utsätta sig för situationer som var 

känslomässigt påfrestande, som var sådana som saker som de klarade av innan de blev 

sjuka. Det kunde innefatta fika med vänner eller gå till affären och handla. Efter 
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upprepade utmaningar kunde de även till slut komma tillbaka till arbetet och 

arbetsträna. 

Tron och viljan att komma tillbaka till arbetet. Intervjupersonernas vilja och 

tro på sin egen kapacitet visade sig vara av betydelse för att de skulle kunna komma ur 

depressionen. Viljan att komma tillbaka till ett vanligt liv gjorde att intervjupersonerna 

motiverades till att komma tillbaka till arbetet.  

 

“Jag kände hela tiden jag ska tillbaka, jag ska bli frisk.” 
 

De upplevde att det var lätt att komma tillbaka till ett negativt tänk om de fortsatte att 

sitta hemma. Viljan motiverade dem till att bli friska och till att återvända till vardagen. 

De trodde även på sin egen kapacitet till att återgå till arbetet och kände att de till slut 

kunde klara av det, trots att det var jobbigt och tröttsamt. Intervjupersonerna nämnde 

även att det krävs mycket arbete med sin vilja och att det är avgörande vid återgången. 

 

“Ja, man vill ju känna att man är på väg, man vill ju ha ett liv. Man vill inte gå 
hemma jämt, man vill ha ett jobb ett socialt umgänge och inte bara sitta hemma 
och tänka. Det blir en inte frisk utav. Man måste komma ut. Men det är 
fruktansvärt jobbigt.” ' 

 

Känsla av delaktighet i återgången. När intervjupersonerna fick vara med och 

påverka återgången upplevde de en känsla av kontroll och fick då en möjlighet att kunna 

komma tillbaka till arbetet i sin egen takt, vilket upplevdes som viktigt för dem. De 

kunde påverka återgången till arbetet genom att bestämma arbetstider, arbetsuppgifter 

eller arbetsmiljöbyte vid behov. Intervjupersonerna nämnde att de ville vara med under 

hela processen och att de inte ville känna sig påtvingade till en återgång som de inte 

hade kontroll över.  

“Så jag har fått bestämt mycket själv hur jag vill jobba. Att jag får bestämma hur 
mycket jag vill jobba, lite tider också. Ja har haft sovmorgnar ibland, så det har 
hjälpt mig, det har det gjort.“ 

 
Intervjupersonerna tyckte det var viktigt att vara med och bestämma när det skulle 

komma tillbaka till arbetet och hur många timmar de skulle börja arbeta. Genom att 

påverka sina arbetstider kunde de successivt öka timmarna när de väl kände sig redo. 

Om de började för snabbt kunde det bli lätt att hamna i sjukskrivning igen.  
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“Jag har ju fått väldigt mycket bestämma mina arbetstider, jag har fått av - jag 
har också blivit avlastad arbetsuppgifter, så det tycker jag, jag har fått alla 
förutsättningar för att faktiskt komma tillbaka. Så det är jättebra.“ 
 

 

Förbättringsmöjligheter 

Under analysen identifierades flera förbättringsmöjligheter vid återgång till arbetet efter 

psykisk ohälsa. Möjligheterna grundar sig i intervjupersonernas åsikter om vad som 

behöver förbättras och deras upplevelse av återgången. Det framkom fyra teman av 

förbättringsmöjligheter: kunskap om psykisk ohälsa, information, förebyggande arbete 

och uppföljning.  

Ökad kunskap och förståelse om psykisk ohälsa. Intervjupersonerna hade en 

gemensam bild av att det behövs mer förståelse ifrån organisationen om vad psykisk 

ohälsa innebär och hur det kan åtgärdas. Flera av dem upplevde att de inte fick 

tillräckligt mycket förståelse ifrån företagshälsovården och kände sig besvikna på hur de 

hade blivit behandlade. Det finns förståelse på arbetsplatsen, men intervjupersonerna 

upplevde att det behövdes mer kunskap och fokus om den psykiska aspekten av hälsa 

från hela organisationen. 

 

“Jag träffade en läkare [från företagshälsovården] en gång, och han tittade på 
provsvar, och sa men alla dina prover är bra, det är inget fel på dig. Det syns ju 
inte på proverna. Jag känner oförståelse där ifrån. Då blev jag väldigt besviken 
på dem.” 

 

Organisationen vill inte ta tag i den psykiska delen på hälsan, istället sätter de en fysisk 

diagnos som ryggvärk eller problem med nacken och axlar. Intervjupersonerna menar 

att det handlar om okunskap, det finns inte tillräckligt med kunskap om psykisk ohälsa 

och vad det innebär, det är lättare att förklara något som syns utåt. Intervjupersonerna 

vill kunna prata öppet om det i hela organisationen för att skapa medvetenhet och 

förståelse men idag är inte det möjligt. 

 

“Ja jag tror att de behöver sätta sig in vad det är, vad det handlar om. För jag 
tror att det är okunskap. Ryggvärk är något man kan ta på.” 
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“Det kan jag känna lite uppifrån att det är lite att de inte vill prata så mycket om 
det, de ville ju helst säga att jag hade problem med min rygg och axlar. 
Diagnosen blev omskriven från vårdcentralen och hit. Från utmattningssyndrom 
till något mer naturligt.“ 

 

I analysen framkom även vikten av empati och individuella lösningar för de som har 

hamnat i psykisk ohälsa. Intervjupersonerna ville ha delaktighet ifrån både chefer, 

kollegor och organisationen som ser till individens behov och förståelse för deras 

situation. 

 

“Individuella lösningar, mycket empati, mycket delaktighet. Sen tror jag man 
måste titta på är det här jobbet friskt? Är det personen som är sjuk eller är det 
faktiskt jobbet? Den situation man har på jobbet som är sjuk?“ 
 

 
Något som hade varit stöttande för intervjupersonerna var att få dela erfarenheter 

med varandra. Genom att dela erfarenheter kan de få kunskap och råd av varandra, men 

även stöttning i rehabiliteringen och känslan av att de inte är ensamma i situationen. Ett 

exempel kan vara gruppträffar som arrangeras av HR eller företagshälsovården där de 

sjukskrivna kan träffas och prata. 

 

“Träffa andra och dela erfarenheter hade varit ett stort stöd.” 

 

Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa.  För att öka förståelsen och 

kunskapen om psykisk ohälsa nämnde intervjupersonerna att förebyggande arbete 

behövdes, något som organisationen i nuläget inte lägger så stor fokus på. Exempel på 

förebyggande arbete som kom fram under intervjuerna var utbildning i psykisk ohälsa, 

för medarbetare och chefer så att de kan fånga upp tidiga tecken när någon håller på att 

bli sjuk och hur de kan stötta varandra i förebyggande syfte. Genom tidiga insatser kan 

arbetsplatsen förhindra att en medarbetare insjuknar eller blir utmattad, då 

intervjupersonerna nämnde att de hade velat att deras symptom fångades upp tidigare.  

 

“Ja jag tror ju att man behöver fånga upp tidigt och att man som chef inte får 
vara rädd att gå in och säga till i alla fall när det gäller utbrändhet och den 
biten.” 
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“Utbildning. Så de vet vad det handlar om. Så man får en större förståelse. Det 
psykiska är en stor det till hur man mår. Det viktigaste är väldigt små steg i 
taget.” 

 
Det som även framkom i intervjuerna var att öka chefers medvetenhet och delaktighet 

när en medarbetare blir sjuk, genom utbildning. Dessutom kunskap och förståelse om 

vad det handlar om och hur en medarbetare som går igenom det kan stöttas.  

 

“Arbetsuppgifter som hela tiden tillkommer i en miljö som hela tiden går 
snabbare och snabbare, som till slut blir ohanterlig. Och mycket... men jag tror ju 
kanske att en sund organisation, alltså skapa någon slags delaktighet och någon 
slags vi-känsla och jag tror jobba förebyggande just för mellanchefer, och 
tjänstemän i de här organisationerna hamnar ofta i någonting som inte går att 
utföra.” 

 
Utbildning för företagshälsovården var något som kom upp under intervjuerna då 

intervjupersonerna kände att de inte alltid blev tagna på allvar och att det inte fanns 

tillräckligt med kunskap om hur rehabiliteringen skulle gå till vid psykisk ohälsa. De 

kände att det inte fanns förståelse, som då utbildning skulle kunna förbättra. 

 
“Och kanske i från företagshälsovården också, jag tror också de behöver mer 
utbildning i det här, i vad det är som händer. Så de inte bara säger, men gå ut och 
träna du, ut och gå så blir det nog bra. För det hjälper inte.”  

 
Intervjupersonerna nämnde även att utbildning och föreläsningar om människans 

funktion i ett helhetsperspektiv var av intresse. Att se till hela människan, både psykiskt 

och fysiskt för att kunna förebygga olycka och sjukdom samt att förstå symptomen.  

 

“Men föreläsningar, kanske inte bara kring arbetets utformning utan kring om 
den enskilda människan, hur fungerar vi som människor hur kan vi läsa av 
varandra som arbetskamrater, om någon blir psykiskt utbränd att man får lite mer 
kunskap, hur reagerar jag när man börjar glömma massa saker, kanske jag ska 
reagera på att våga säga att nu är det något som inte är bra.” 

 
Det kom även fram att de skulle vilja ha stressförebyggande verktyg att använda sig av i 

vardagen. 

 
Tydliggöra informationen om sjukskrivning. Ett genomgående tema under 

analyserna var behovet av mer information under sjukskrivningen. Det handlade om 

konkret information om vad det innebär att sjukskriva sig, vilka som ska kontaktas, vad 

som behövs göras och vad det innebär att komma tillbaka till arbetet. Informationen 
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skulle kunna framföras genom ett brev eller broschyr om de olika stadierna i 

sjukskrivningen. Intervjupersonerna nämnde att det skulle vara till stor hjälp att inte 

behöva leta reda informationen själv, vilket de ansåg vara energikrävande och jobbigt. 

Att ta in information var svårt för intervjupersonerna. Därför ansåg de att det skulle vara 

bra att läsa och ta in informationen i sin egen takt.   

 

“En sak som jag tror skulle vara bra är om man fick något brev eller något när 
man blir långtidssjukskriven, det är ju inte säkert att man vet det först men när 
man ser att det kommer bli en längre sjukskrivning att man fick lite information 
om vad det innebär och hur du ska tänka med försäkringskassan när det gäller 
datasystemet, är det några försäkringar som faller ut eller söka? Lite sådan info 
kunde personalavdelningen ha, en broschyr, ett papper eller brev.” 

 

De ville även ha mer information om olika alternativ till sjukskrivning och andra 

möjligheter som skulle kunna vara aktuella. Intervjupersonerna upplevde att 

informationen var för otydlig från HR. Cheferna bör även få informationen för att inte 

skynda på processen och för att sjukskrivningen ska hanteras på rätt sätt. Det framkom 

att cheferna måste bli mer tydliga i processen och vad de kan erbjuda för stöd, då 

intervjupersonerna upplevde att de inte kände sig kapabla att ta vissa beslut själva. 

 

“Att man får rent praktiskt stöd också och sen vid återgången att man faktiskt 
tittar på vad det finns för möjligheter, vad har jag som chef att erbjuda just nu, 
vad kan jag göra för att underlätta för dig. Det kan bli bättre.” 

 

Uppföljning från företagshälsovården. En förbättringsmöjlighet för 

företagshälsovården är att uppföljningen skulle kunna bli bättre. När någon börjar 

arbetsträna eller hamnar i sjukskrivning skulle intervjupersonerna vilja att någon 

kontaktar dem för att bekräfta om det är rätt hjälp eller om det är något som ska ändras. 

Ett exempel på uppföljning kan vara ett samtal där någon ringer och frågar hur det går 

under processen, så att de inte glöms bort eller får fel hjälp. Några intervjupersoner 

nämnde att företagshälsovården inte hade hört av sig alls under rehabiliteringen, vilket 

var negativt enligt dem.  

“Ja det kan jag väl tycka i alla fall så här i efterhand men jag hade väl kunnat 
säga det då att jag ville prata lite mer. När man skulle börja arbetsträna så var 
det inte uppföljning där de hörde hur det gick.” 
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Diskussion 

Studiens övergripande syfte var att belysa organisationens betydelse för kvinnlig 

personal inom vård, skola och omsorg vid återgång till arbetet efter 

långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa samt att identifiera förbättringsmöjligheter vid 

återgången. Resultatet visade att kollegors och chefers sociala stöd var av stor betydelse. 

Deras stöd upplevdes som viktigast för intervjupersonerna vid återgången till arbetet, då 

HR och företagshälsovården fanns på ett mycket längre avstånd. Kollegor och chefer är 

de personer som finns närmast i arbetslivet och därför är deras stöd viktigt för att få 

viljan att komma tillbaka. Deras uppmuntran, omtänksamhet och anpassning i arbetet 

under återgången fick intervjupersonerna att känna sig välkomna och förstådda, vilket 

de ansåg var viktigt för en positiv återgång till arbetet. Intervjupersonerna nämnde även 

att kollegors och chefers kunskap gav en känsla av förståelse vilket fick känslan av 

skam att minska. Intervjupersonerna upplevde att stödet fick dem att känna att det var 

accepterat att sjukskriva sig för psykiska symptom, då de inte ville svika sina 

medarbetare när de gick hem.  

Kunskap och förståelse om psykisk ohälsa inom hela organisationen är av 

betydelse vid återgången. Kunskapen om psykisk ohälsa är något som behöver 

utvecklas för att underlätta återgången till arbetet. Intervjupersonerna upplever att HR-

avdelningens roll är att agera som kunskapsförmedlare. Det finns ett stort behov av 

tydligare och konkret information om sjukskrivningsprocessens olika stadier, något som 

hade underlättat sjukskrivningen. En av intervjupersonerna berättade att hon hade 

kunskap om processen efter hennes tredje sjukskrivning, och att det hade varit hjälpsamt 

om information om sjukskrivningsprocessen hade givits av HR första gången. 

Resultatet visar även vikten av intervjupersonernas egen attityd till återgången. 

Intervjupersonerna upplevde att deras självinsikt till sjukdomen ökade deras motivation 

till att återgå till arbetet. Delaktighet under sjukskrivningen var viktigt för 

intervjupersonerna för att öka kontrollen över processen. Att kunna påverka processen 

gjorde att de kunde ta återgången i sin egen takt och inte känna sig pressade till att 

komma tillbaka till arbetet. En tredje faktor var viljan och tron på sin kapacitet att återgå 

till arbetet. Det handlade om viljan till att kunna återgå till ett vanligt liv och deras tro 

till att de skulle klara av det som motiverade dem tillbaka. Det gjorde att de pressade sig 

själva att arbeta med sin egen rehabilitering för att kunna återgå till arbetet, vilket var 

positivt för dem. 
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Det framkom några förslag till organisationen på förbättringar som 

intervjupersonerna tyckte att det borde läggas mer fokus på. Det framkom fyra teman av 

identifierade förbättringsmöjligheter för organisationen: Kunskap om psykisk ohälsa, 

information, förebyggande arbete och uppföljning. Kunskap handlar om förståelse om 

vad psykisk ohälsa innebär och hur det ska hanteras av chefer och kollegor för att 

underlätta för den sjukskrivne. Intervjupersonerna upplevde att det fanns utrymme för 

förbättring vid förståelsen från företagshälsovården. Informationen bör även bli 

tydligare och det ska framgå vid sjukskrivningen vad som kommer att ske och vad som 

ska göras. Förebyggande arbete upplevdes som något viktigt för att förhindra psykisk 

ohälsa, vilket omfattar utbildning av olika former för medarbetare och chefer, samt 

företagshälsovården för att öka förståelsen. Uppföljning från företagshälsovården var 

något som intervjupersonerna behövde, då de ville att företagshälsovården skulle höra 

av sig och se till så att de fick den hjälp de hade behov av under sjukskrivningen och 

återgången till arbetet. 

 

Resultatdiskussion 

En positiv inställning underlättar återgången till arbetet. Enligt Loovik et al. 

(2014) hade de med en negativ inställning till att återgå till arbetet svårare att acceptera 

sitt hälsotillstånd. De trodde dessutom att deras psykiska ohälsa skulle vara svårare att 

bota och att det skulle ta längre tid att bli friska än de med en positiv inställning till 

återgång i arbetet. I resultatet av föreliggande studie framkom det att samtliga 

intervjupersoner hade en positiv inställning till att återgå till arbetet och att de hade en 

stark vilja och tro till att komma tillbaka till arbetsplatsen. Intervjupersonernas positiva 

inställning till återgången visade sig vara avgörande för dem och det var inställningen 

som motiverade dem att bli friska. Intervjupersonerna hade även accepterat sitt 

hälsotillstånd och att det var möjligt för dem att bli bättre med rätt hjälp. Enligt Ajzen 

(1991) så är tron till sin egen kapacitet och känsla av kontroll viktig för att ett beteende 

ska kunna utföras. Ajzen (1991) nämner även att individens attityd till beteendet ökar 

eller minskar sannolikheten till utförandet av beteendet, beroende på en positiv eller 

negativ attityd. Intervjupersonernas positiva attityd underlättade återgången till arbetet, 

då de kände att de ville komma tillbaka till ett vanligt liv. De kände även att de klarade 

av att komma tillbaka till arbetet och att de trodde på sin kapacitet till att återvända, 

vilket gav dem en positiv återgång till arbetet.  

.  
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Kunskap och förståelse om psykisk ohälsa. Kunskap om psykisk ohälsa var 

något intervjupersonerna saknade, men trots det upplevde de att stödet från chefer och 

kollegor fanns där när de väl hade blivit sjuka. Dock nämnde intervjupersonerna att 

ökad kunskap om psykisk ohälsa kunde hjälpa till att förebygga sjukdom bland 

personalen, då kunskapen om tidiga tecken och symptom var liten. Intervjupersonerna 

tog även upp att tidiga insatser hade kunnat förhindra att sjukdomen gick så långt. 

Enligt Lysaght och Larmour-Trode (2006) så behöver cheferna större kunskap om 

rättigheter och skyldigheter när en medarbetare är sjukskriven för att en ärlig 

kommunikation ska bli lättare att utföra. Intervjupersonerna upplevde att cheferna 

behövde kunskap om hur de kan fånga upp de tidiga tecken vid psykisk ohälsa och att 

de hade rätt till att säga till när de märkte att en medarbetare började bli sjuk. De 

upplevde att det behövdes en ärlig kommunikation från chefer och kollegor när någon 

håller på att bli sjuk, vilket kräver kunskap om rättigheter och skyldigheter. Lysaght och 

Larmour-Trode (2006) kom fram till att bland annat kunskapen om sjukdomen var 

viktig vid återgång till arbetet. Om kollegorna hade en liten kunskap och förståelse om 

sjukdomen, ökade det deras misstro till den sjukskrivne och kunde i sin tur påverka det 

sociala stödet (Lysaght & Larmour-Trode, 2006). När intervjupersonerna upplevde att 

det fanns förståelse så kände de inte att de behövde bevisa för sina kollegor att de 

faktiskt var sjuka. De upplevde att det fanns tillräckligt med kunskap hos kollegor och 

chefer för att visa förståelse men inte tillräckligt mycket för att kunna arbeta 

förebyggande eller upptäcka tidiga tecken. Kunskapen om psykisk ohälsa hos 

företagshälsovården och HR upplevdes som liten hos vissa intervjupersoner, vilket 

gjorde att de kände sig besvikna på hur de blev behandlade. Aas et al. (2008) menar att 

förståelse hos ledning och chefer är viktig för att underlätta återgången till arbetet, vilket 

kan kopplas till intervjupersonernas upplevelse.  

Betydelsen av kommunikation och socialt stöd vid återgång till arbetet. I 

föreliggande studie framkom det att socialt stöd ifrån chefer och kollegor var viktigt för 

att intervjupersonerna skulle få en positiv återgång till arbetet. Det sociala stödet 

betydde mycket för intervjupersonerna och de upplevde att det gjorde stor skillnad för 

dem när de skulle komma tillbaka till arbetet. Lysaght och Lamour-Trode (2006) kom 

fram till att det sociala stödet på arbetsplatsen underlättade stresshanteringen för den 

sjukskrivne samt underlättade återgången till arbetet. Aas et al. (2008) menar att risken 

för sjukskrivning ökar vid lägre socialt stöd ifrån chefer och sämre ledningskvalité, 

vilket visar betydelsen av det sociala stödet på en arbetsplats.  
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Resultatet i föreliggande studie visade att regelbunden kontakt från chefer gav 

mycket stöd till intervjupersonerna under sjukskrivningen. Även Landstad et al. (2009) 

och Lysaght och Lamour-Trode (2006) menar att det är av betydelse att ha kontakt med 

chefer och kollegor under sjukskrivningen, då samarbetet är viktigt för att den 

sjukskrivne inte ska tappa motivationen till att komma tillbaka till arbetet. Reavly et al. 

(2012) menar att samarbetet mellan den sjukskrivne och chefen är viktigt för att den 

sjukskrivne ska känna delaktighet i processen och uppleva stöd ifrån chefen. 

Delaktighet och kontroll över sjukskrivningsprocessen visade sig även vara viktigt för 

intervjupersonerna i föreliggande studie, då de kände att de inte ville bli påtvingade en 

återgång de inte kunde påverka själva. Intervjupersonerna kunde då komma tillbaka till 

arbetet när de kände sig redo och ta den tid de behövde. Intervjupersonerna upplevde 

även att de fick stöd av chefen genom att låta dem påverka hur mycket de ville arbeta 

och när de skulle börja. 

TPB-faktorernas påverkan på återgången till arbetet efter psykisk ohälsa. I 

föreliggande studie framkom det att den egna attityden, delaktighet och stödet ifrån 

chefer och kollegor är de viktigaste faktorerna för en positiv återgång till arbetet efter 

långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa. Intervjupersonerna nämnde att när de väl hade 

accepterat och blivit medveten om sjukdomen, framkallades en vilja att förändras och 

bli frisk. När tankesättet förändrades och deras inställning blev positiv till förändringen, 

fick de en tro till sig själva och deras kapacitet att kunna återgå i arbetet. Samtliga 

intervjupersoner berättade att det var deras egen beslutsamhet som fick dem att i små 

steg komma tillbaka till arbetet. Det var även delaktigheten och känslan av kontroll över 

återgången som gjorde att intervjupersonerna kunde komma tillbaka i sin egen takt. Det 

sociala stöder ifrån chefer och kollegor upplevdes dock som det viktigaste för 

intervjupersonerna. Om de inte hade fått stödet hade det enligt intervjupersonerna inte 

blivit en lika positiv återgång till arbetet. Det finner stöd i studien som Brouwer et al. 

(2009) genomförde, vars resultat visade att hög arbetsattityd, högt socialt stöd och hög 

vilja att anstränga sig till ett visst beteende bidrog till kortare sjukskrivningstid. I 

föreliggande studie och i studien av Brouwer et al. (2009) framkom det att Teorin om 

Planerat Beteende kan vara användbar för att kunna förutsäga tiden till återgången efter 

långtidssjukskrivning. TPB-faktorerna stämde överens med vad intervjupersonerna 

berättade om vad som gjorde att de kom tillbaka till arbetet. Det som framkom i 

resultatet visade sig handla om subjektiva normer, attityden till beteendet och upplevd 

beteende kontroll. 
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Metoddiskussion 

En kvalitativ metod var mest lämpad utifrån syftet, då vi ville förstå kvinnors 

upplevelser och ta del av deras erfarenheter om återgång till arbetet efter psykisk ohälsa. 

Merriam (2009) menar att genom att använda sig av kvalitativa metoder kan man få 

fram människors erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor om ett fenomen. 

Kvalitativ data kan samlas in genom bland annat intervjuer, som består av citat om 

människors kunskap och berättelser (Merriam, 2009). Vi valde att använda oss av 

intervjuer då syftet med den här studien var att få fram kvinnors upplevelser vid 

återgång till arbetet. Vi ansåg att intervjuer var fördelaktigt i vår studie, då ämnet kan 

vara känslosamt att prata om. 

Urvalsprocessen kan kritiseras då HR och företagshälsovården på organisationen 

förmedlade kontakten med potentiella intervjupersoner till studien och det var de som 

gjorde en bedömning om vilka personer som var lämpliga utifrån urvalskriterierna. 

Däremot gav intervjupersonerna en stor variation av åsikter och berättelser och de 

anmälde sig själva till studien. Därför har vi ingen anledning att tro att organisationen 

valde ut intervjupersoner med åsikter som endast gav en positiv bild av organisationen. 

För att samla in idéer och åsikter använde vi oss av en semistrukturerad 

intervjuguide, som enligt Hayes (2000) tillåter en större frihet till intervjupersonen att 

svara utifrån sina egna erfarenheter samt till intervjuaren att anpassa frågorna utifrån 

intervjupersonens svar. Frågorna har alltså inga specifika svar, utan tillåter 

intervjupersonen att berätta i egna ord. Samtidigt ger en semistrukturerad intervjuguide 

struktur, då frågorna utgår ifrån studiens syfte (Hayes, 2000). Intervjuguiden gav även 

stöd när vi intervjuade då ingen fråga glömdes bort och gav oss möjlighet till att vara 

flexibla under intervjuerna. 

För att ta fram resultatet så utgick vi ifrån Hayes (2000) sjustegsmodell för en 

induktiv tematisk analys, modellen är den vanligaste och enklaste metoden jämfört med 

andra kvalitativa analyser. Analysmetoden passade in med det vi ville få fram, vilket var 

återkommande teman utifrån intervjupersonernas berättelser. Enligt Merriam (2009) är 

människor det främsta instrumentet för datainsamlingen vid kvalitativa studier, då det är 

vi som gör analysen och tolkningen av våra intervjuer och genom det kan validiteten i 

studien ha påverkats negativt då vi inte har så mycket erfarenhet som intervjuare samt 

att tidigare erfarenheter i ämnet kan ha påverkat datainsamlingen och analysen. Under 

våra sju intervjuer så hörde vi återkommande teman och åsikter, vilket gjorde att vi 

upplevde mättnad i datamaterialet under analysen. Genom att försöka uppnå mättnad så 
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kommer man närmare intervjupersonernas förståelse av ett fenomen och det ökar 

reliabiliteten (Merriam, 2009). Studien handlar om att studera intervjupersonernas 

upplevelse för att kunna få en förståelse för organisationens betydelse vid återgång till 

arbetet och samtidigt få fram förslag på förbättringsmöjligheter som organisationen kan 

ha nytta av i framtiden. 

 

Praktisk relevans och förslag till vidare studier 

Vi föreslår att organisationen tar till sig de förbättringsmöjligheterna som framkom i 

resultatet för att underlätta återgången till arbetet efter långtidssjukskrivning. Det 

behövs mer kunskap om psykisk ohälsa och hur det kan förebyggas, vilket var något 

som samtliga intervjupersoner ansåg behövde förbättras. Eftersom den psykiska ohälsan 

i arbetslivet ökar (AFA-försäkring, 2014), föreslår vi att mer fokus bör läggas på den 

psykiska aspekten av hälsan. Utifrån intervjupersonernas förslag till förbättring, kan 

organisationen arbeta mer förebyggande genom att ge chefer och medarbetare de 

verktyg de behöver för att få kunskap och förståelse om hur de kan arbeta förebyggande 

med psykisk ohälsa. Det fanns även ett stort behov av information om 

sjukskrivningsprocessen från HR, vilket är något organisationen bör förtydliga och göra 

lättåtkomligt för de som hamnar i sjukskrivning.  

Förslag till vidare studier är att undersöka chefernas perspektiv på psykisk 

ohälsa i arbetslivet och deras behov av stöd samt kunskap vid hantering av 

sjukskrivning, samt hur de skulle vilja arbeta förebyggande med sin personal med den 

psykiska ohälsan på arbetsplatsen. I föreliggande studie låg fokus på arbetstagarna som 

hade kommit tillbaka till arbetet efter långtidssjukskrivning, där det framkom i resultatet 

att chefernas stöd och kunskap var betydande för intervjupersonerna. Därför vore det 

lämpligt att undersöka chefernas perspektiv på deras arbete med psykisk ohälsa. Vidare 

förslag är även att med grund i Teorin om Planerat Beteende, undersöka de som inte 

klarade av att komma tillbaka till arbetet, exempelvis sjukpensionerade och vad det var 

som gjorde att de inte kom tillbaka, om de fick något stöd av chefer och kollegor samt 

deras attityd till återgång till arbetet. Det är av intresse för att kunna få en förståelse om 

de lyckade samt inte lyckade fallen vid återgång till arbetet, för utveckling och 

förbättring av återgången till arbetet i framtiden.  
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Bilaga 1 
Missivbrev 
 
Vill du delta i en studie om psykisk hälsa i arbetslivet? 

Studiens syfte är då att få kunskap om vad som gjorde att medarbetarna kom tillbaka till 

arbetet och vad organisationens arbete betydde för dem, samt hur organisationen kan 

förbättra sitt arbete. 

Syftet med studien är att belysa organisationens betydelse för kvinnlig personal inom 

vård, omsorg och skola i samband med återgång i arbetet efter långtidssjukskrivning 

för psykisk ohälsa. 

Vi vill höra din upplevelse av återgång i arbetet för att kunna identifiera framtida 

förbättringsmöjligheter. Deltagarna vi söker ska ha varit tillbaka i arbetet minst tre 

månader. 

Studien kommer att genomföras via enskilda intervjuer, där beräknad tidsåtgång är ca 

30-60 minuter.  

Du anmäler ditt intresse via mail eller telefon till någon utav PA-studenterna senast 4 

april. Tid och plats meddelas efter intresseanmälan.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att hoppa över frågor eller 

avbryta intervjun utan någon som helst motivering.  

Informationen kommer att användas till vårt examensarbete på personal- och 

arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Intervjun kommer att spelas in för att 

underlätta vår analys till kommande uppsats. Inspelning kommer att raderas efter att 

analysen är klar och ingen enskild individ kommer att kunna identifieras. 

Examensarbetet kommer att vara sökbart i Högskolans databas och vill ni ha ett eget 

exemplar av uppsatsen är ni välkomna att maila någon av oss. 

 

Om du har några frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss. 
 
Marie-Loise Matsson (O*******@hig.student.se) 070-*** ** ** 
 
Elin Wikstrand (O*******@hig.student.se) 076-*** ** ** 
 
Handledare: Eva Boman, Lektor psykologi (E*****@hig.se) 070-*** ** ** 

 
Detta informationsbrev skickat ut via ***** kommuns HR-chef. Det är först när ni 
anmäler ert intresse till oss som vi får vetskap om er. 
 
  



 

 
 

Bilaga 2 
Intervjuguide 
 

Inledning 

Hej och välkommen! 

Tack för att du har tagit dig tid att ställa upp på vår intervju. Vi heter Elin och Marie-

Loise och kommer i från Högskolan i Gävle och går Personal- och 

arbetslivsprogrammet. Studien kommer att leda till vårt examensarbete.  

Studiens syfte är att få kunskap om vad som gjorde att du kom tillbaka till arbetet och 

vad organisationens arbete betydde för dig, samt hur organisationen kan förbättra sitt 

arbete. Det finns inga rätt eller fel svar, utan det är ett tillfälle för dig att framföra dina 

åsikter och erfarenheter och kanske kunna hjälpa organisationens arbete i framtiden. Det 

är din upplevelse som är det viktiga.  

Under intervjun kan du när som helst avbryta och din medverkan är frivillig. Om det är 

något du känner dig obekväm med behöver du inte svara.  

Vi kommer att spela in, men det är bara för att underlätta vår transkribering och det är 

bara vi som kommer ta del av inspelningen. Ljudfilen kommer att raderas efteråt och 

resultatet kommer inte att kunna spåras tillbaka till dig.  

 

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Berätta, hur vad det för dig att komma tillbaka till arbetet? Vad var det som gjorde att 

du kom tillbaka? 

 

Organisation  

● Om du ser i från din egen erfarenhet, upplevde du något stöd ifrån 

organisationen (HR, ledning, företagshälsovården)? 

○ På vilket sätt kände du stöd i från arbetsplatsen? 

○ På vilket sätt fick du inte stöd i från arbetsplatsen? 

 

● Hur upplevde du (närmaste) chefens stöd?  

○ Vad gjorde chefen för att få dig tillbaka till arbetet? 

 

● Vilka tankar har du om organisationens arbete kring din återgång? 

○ Vad var det som organisationen (HR, ledning, företagshälsovården) 

gjorde bra? 

○ Vad skulle du vilja att organisationen skulle ha gjort, som de inte gjorde? 

○  Upplevde du att organisationen försökte att få dig tillbaka? På vilket 

sätt? 

 

● Hur upplevde du rehabiliteringsprocessen?  

○ Kände du att det var till hjälp? 

 

 

Kollegor 

● Upplevde du något stöd ifrån kollegor?  

○ På vilket sätt fick du stöd i från kollegor?  

○ Hur upplevde du att kollegor försökte få dig tillbaka till arbetet? 

○ Om du ser i från din egen erfarenhet, fick du det stöd du behövde? 

○ Om inte, vad hade de kunnat göra bättre/ Om ja, på vilket sätt gav de dig 

stöd? 

 

 

 

 



 

 
 

Den egna attityden 

● Hur var dina känslor inför återgången?  

○ Hur tänkte du? 

● Kände du någon form av press att komma tillbaka?  

○ På vilket sätt?  

○ Vad innebär press för dig?  

● Vad var det som motiverade dig att komma tillbaka till arbetet? 

● Kände du att du kunde påverka återgången?  

○ På vilket sätt? 

● Vad gjorde du själv för att kunna återgå till arbetet? 

○ När du nu ser tillbaka, skulle du ha kunnat göra något mer? 

 

Sammanfattning 

● Har du några förslag på hur arbetet med återgång kan förbättras? 

 

 

Avslut 

Jag ska bara titta igenom frågorna för att se att vi inte har missat något, medan jag gör 

det så kan du fundera på om det är något du vill förtydliga eller tillägga. 

Vi vill tacka dig ännu en gång för att du ställt upp på intervjun. Om det är så att vi 

behöver komplettera något, är det okej om vi tar kontakt med dig för en följdfråga? 

 

 


