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En sjukskrivning orsakad av psykisk ohälsa leder till en frånvaro från 

arbetsmarknaden och medför negativa konsekvenser för individen. 

Sannolikheten för att komma tillbaka i arbete minskar när 

sjukskrivningsperioden ökar. Att snabbt få tillbaka individen och 

påbörja en rehabilitering har visat sig vara framgångsrikt för den 

sjukskrivnes återinträde på arbetsmarknaden. Syftet med föreliggande 

studien var att kartlägga faktorer som kan påverka en individs 

möjlighet att återkomma till arbetsplatsen samt att undersöka om en 

långtidssjukskrivning påverkar en individs anställningsbarhet. Data 

inhämtades genom semistrukturerade intervjuer med nio arbetstagare 

och fyra arbetsgivare. Ur resultatet framkom att faktorer såsom socialt 

stöd och anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider var relevanta. 

Vidare visade resultatet att den upplevda anställningsbarheten 

påverkades av en sjukskrivning. Rehabiliteringens utfall var beroende 

av arbetsgivarens hänsyn till individens resurser och behov. Att 

tillämpa utbildning i rehabiliteringsprocessen kan öka den anställdes 

upplevda anställningsbarhet vilket gynnar både organisationen och 

individen.       

 

 

Psykisk ohälsa är tillsammans med muskel och ledbesvär de två mest dominerande 

diagnosgrupperna i Sveriges sjukfrånvarostatistik (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson & Lundberg, 2006). En förklaringsorsak till att diagnoser med psykisk ohälsa 

är förekommande kan vara den förändring av arbetslivet som skett under förra 

århundradet och som pågår än idag. Det nya arbetslivet kännetecknas av att individen i 

allt större utsträckning bär ansvaret för sin egen utveckling på arbetsmarknaden och 

måste således vara flexibel för att inneha rätt kompetens i syfte att kunna möta 

arbetslivets krav. Det innebär att individen kontinuerligt behöver arbeta på sin 

anställningsbarhet för att kunna få, behålla samt byta jobb (Allvin et al., 2006; McLeish, 

2002). Anställningsbarhet är relaterat till hälsa genom att personer med hög grad av 

upplevd anställningsbarhet även upplever en god hälsa (Bentson & Marklund, 2007). En 

förutsättning för att en person ska uppleva sig som anställningsbar är att denne innehar 

en arbetsförmåga. Att vara sjukskriven innebär att det finns en avsaknad av 

arbetsförmågan vilket påverkar anställningsbarheten (Melén, 2008). När en anställd 

kommer tillbaka till en arbetsplats efter en sjukskrivning orsakad av psykisk ohälsa är 

det av relevans att denne rehabiliteras för att stärka arbetsförmågan vilket i 

förlängningen kan öka den upplevda anställningsbarheten (Rehabilitering, 2009; Melén, 

2008; Rothwell & Arnold, 2007).         

 

Ohälsa och sjukskrivningar  

Arbetsplatsen och arbetsmiljön utgör en stor del av en individs liv och påverkar dennes 

välbefinnande. Ett arbete kan ge ett skydd gentemot ohälsa, men det kan även orsaka 

fysisk och/eller psykisk ohälsa (Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell & Vingård, 
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1999; Westerholm, 2008). Ett flertal modeller har sammanställts för att förklara på 

vilket sätt hälsa och välbefinnande påverkas av ett arbete. En av de mer framstående är 

krav- kontrollmodellen som framarbetades av Karasek (1979) och vidareutvecklades av 

Karasek och Theorell till att även innefatta socialt stöd. Modellen belyser att stress och 

ohälsa inträder när det uppstår en obalans mellan de krav som ställs på en individ och 

dennes kontroll över att hantera dessa krav. Vidare visar modellen att en anställd som 

upplever socialt stöd innehar en ökad förmåga att hantera negativa förhållanden, vilket 

kan bidra till en ökad hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Modellen har fått empiriskt 

stöd genom andra studier som styrker att upplevt krav, kontroll och stöd är viktiga 

faktorer på en arbetsplats för att motverka ohälsa. Arbetstagare som lider av ohälsa på 

en arbetsplats uppvisar det genom lägre prestation, mindre produktivitet och en minskad 

motivation. Forskning har visat att personalomsättningen kan öka på en arbetsplats där 

anställda innehar ohälsa (Jeding et al., 1999). En arbetstagare som lider av ohälsa har 

två valmöjligheter, alternativen är att gå till arbetet, trots ohälsan, eller att stanna hemma 

(Aronsson, Gustafsson & Mellner, 2009). Det första alternativet resulterar i sjuknärvaro, 

medan det andra alternativet resulterar i sjukfrånvaro. Det innebär att ohälsa inte alltid 

leder till sjukfrånvaro och det finns således inget likhetstecken mellan dessa två 

begrepp. En sjukskrivning är resultatet av en sjukfrånvaro där en person innehar 

sjukpenning (Arbetskraftsundersökningar, 2010). Då sjukskrivningsperioden överstiger 

60 dagar definieras det som en långtidssjukskrivning (Lindqvist & Hetzler, 2004).     

 

Sjukskrivningssiffrorna har under de senaste åren varierat, år 1997 började den att stiga 

kraftigt och gjorde så fram till 2001 (SOU 2002:5). Runt 2003 kulminerade antalet 

sjukskrivningar, för att därefter minska fram till år 2007 (Mellner, Astvik & Aronsson, 

2009). Enligt Larsson, Marklund och Westerholm (2005) har långtidssjukskrivningarna 

följt samma utveckling som de övriga sjukskrivningssiffrorna. En förklaring till 

ökningarna kan vara den kollaps av rehabiliteringssystemet som skedde under 1990-

talet, då situationen för de rehabiliteringsansvariga förändrades radikalt. De främsta 

förändringarna var minskade stödjande insatser och minskade resurser för de ansvariga 

rehabiliteringsaktörerna. Möjligheter till omplacering och arbetsträning minskade för de 

sjukskrivna under perioden, vilket ledde till att sjukskrivningarna ökade i takt med att 

rehabiliteringssystemet försämrades (Larsson et al., 2005). En ytterligare förklaring till 

att långtidssjukskrivningssiffrorna har varierat under åren antas vara att 

Försäkringskassan har förflyttat personer som erhållit sjukersättning (tidigare kallat 

förtidspension) till att inneha en långtidssjukskrivning och vice versa. Att personer har 

flyttats mellan de olika ersättningsgrupperna har påverkat hur statistiken över antalet 

sjukskrivningar ser ut. De två grupperna, personer med långtidssjukskrivning och 

personer som innehar sjukersättning, korrelerar negativt med varandra vilket innebär att 

i tider med ett högt antal sjukskrivningar förekommer få personer med sjukersättning 

och i tider då många erhåller sjukersättning förekommer det få långtidssjukskrivningar 

(Hetzler, Melén & Bjerstedt, 2005).  

 

Trots att sjukskrivningarna minskat något sedan 2003 ligger sjukskrivningsnivåerna 

fortfarande kvar på höga nivåer (Mellner et al., 2009). Under de senaste åren har 

kostnaderna för sjukfrånvaro varit av en sådan storlek att de räknats som ett av Sveriges 

största samhällsproblem (Allvin et al., 2006). Uppskattningsvis lider 20-40 procent av 

Sveriges befolkning av någon form av psykisk ohälsa och de psykiska diagnoserna 

bland långtidssjukrivningarna har under senare tid blivit allt mer vanliga (Hetzler et al., 

2005; Allvin et al, 2006). Psykisk ohälsa är ett samlingsnamn för olika former och 
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nivåer av psykiska sjukdomar, psykiska störningar och upplevelser av olika psykiska 

besvär. Det innebär att begreppet är brett och innefattar exempelvis åkommor som 

utmattningssyndrom och psykoser (Arvidsson & Skärsäter, 2006). I september 2009 var 

det totala antalet individer i Sverige med en pågående långtidssjukrivning orsakad av 

psykisk ohälsa enligt Försäkringskassan 34 413 stycken (personlig kommunikation med 

Försäkringskassan, 11 januari 2010). Av statistiken över vilka som blir sjukskrivna på 

grund av psykisk ohälsa, framträder en bild av att kvinnor drabbas i högre utsträckning 

än män (Allvin et al., 2006). Mellan 1997-2001 mer än fördubblades en kvinnas 

sjukpenningsdagar från att vara 15 till att bli 31. Detta kan jämföras med männens 

sjukpenningsdagar som under samma period gick från 9 till 17 stycken (SOU 2002:5).   

 

En förklaring till varför sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa har blivit vanligare, 

är ett krävande och föränderligt arbetsliv. För att ett företag idag ska vara vinstdrivande 

måste det hela tiden anpassa sig till omvärldens krav. Föränderligheten leder till att 

företag behöver bestå av personer som är flexibla och som konstant innehar rätt 

kompetens för att möta omvärldens krav. Detta drabbar individen som hela tiden måste 

arbeta på sin egen kompetens och anställningsbarhet för att kunna behålla sin 

anställning och vara eftertraktad på arbetsmarknaden. De ökande kraven på individen 

kan leda till att denne inte klarar av att hantera dessa, vilket i sin tur kan leda till en 

sjukskrivning (Allvin et al., 2006). Studier visar på att en frånvaro från arbetsmarknaden 

medför negativa konsekvenser för individen. Vid en långtidssjukskrivning påverkas 

faktorer såsom ekonomin, sömnen samt lusten att delta i olika sociala aktiviteter 

(Floderus, Göransson, Alexandersson & Aronsson, 2003). Långtidssjukskrivningar har 

även visat sig inverka på en individs självbild samt dennes psykiska välbefinnande. 

Forskning har pekat på att personer som är långtidssjukrivna tenderar att uppge fler 

negativa än positiva effekter i samband med sjukskrivningen (Floderus et al., 2003). Att 

komma tillbaka in i arbetslivet efter en långtidssjukskrivning är problematiskt, ju längre 

tid en sjukskrivning pågår, desto mindre är sannolikheten att den sjukskrivne tar sig 

tillbaka in på arbetsmarknaden (Astvik, Mellner & Aronsson 2006). För att öka 

chanserna till en återgång till arbetet krävs rehabilitering (Rehabilitering, 2009).   

 

Rehabilitering 

I vid bemärkelse syftar begreppet rehabilitering till att öka livskvalitén hos människor 

och förbättra deras förutsättningar för att fungera självständigt i samhället. 

Rehabilitering är även ett samlingsnamn för de medicinska, psykologiska, sociala och 

arbetslivsinriktade åtgärder som syftar till att hjälpa den som drabbats av sjukdom eller 

skada att återfå sin bästa möjliga funktions- och arbetsförmåga.  I början av 1990-talet 

infördes arbetslivsinriktad rehabilitering i socialförsäkringen. Begreppet avser de 

åtgärder som är av betydelse vid en återgång till arbetslivet för individer som är 

långvarit sjukskrivna eller innehar sjukpenning. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

är nära kopplad till andra åtgärder såsom hälso- och sjukvårdens rehabiliteringsinsatser. 

Dessa är i många fall nödvändiga för att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska 

vara möjlig att påbörja för den enskilda individen (Vahlne Westerhäll, Bergroth & 

Ekholm, 2006). Arbetsgivaren bär ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

för de anställda. Denne ska uppmärksamma rehabiliteringsbehov och tillämpa lämpliga 

åtgärder för att underlätta en anställds återgång till det tidigare arbetet, eller till ett nytt 

arbete, efter sjukdom. Exempel på sådana åtgärder är arbetsträning, ändrade 

arbetsuppgifter, förändrade arbetstider, omplacering och utbildning (Rehabilitering, 

2009). Arbetsgivaren ansvarar även för att ge den företagshälsovård som 
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arbetsförhållandena kräver. Med företagshälsovård avses en oberoende enhet som 

arbetar med arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor (Arbetsmiljölagen, 1999). Även den 

enskilda individen har ett aktiv ansvar för sin egen rehabilitering, denne ska ge 

information som är av betydelse för att bedömningen av insatta åtgärder ska kunna 

göras.  Försäkringskassan har samordningsansvar för de insatser som anses nödvändiga 

i rehabiliteringen i samverkan med den berörda individen, läkare, arbetsgivare eller 

arbetsförmedlingen och andra aktörer som är berörda (Rehabilitering, 2009).  

 

De första 14 dagarna av en sjukskrivning är arbetsgivaren skyldig att betala ut sjuklön, 

därefter ansvarar Försäkringskassan för individens ersättning under 

sjukskrivningsperioden (Rehabilitering, 2009). Den 1 juli 2008 började nya regler för 

sjukförsäkringen att gälla. Syftet var att effektivisera sjukskrivningsprocessen och 

förbättra sjukskrivnas möjligheter att återgå i arbete. Två av åtgärderna som vidtogs var 

rehabiliteringskedjan och en tidsbegränsad sjukpenning (Prop. 2009/10:45). 

Rehabiliteringskedjan är ett hjälpmedel som används för att bedöma huruvida en person 

har rätt till sjukpenning eller ej (Rehabilitering, 2009). Försäkringskassan ska vid fasta 

tidpunkter bedöma den sjukskrivnes arbetsförmåga. Under de första 90 dagarna har en 

individ rätt till sjukpenning om denne inte har förmåga att utföra något arbete hos sin 

arbetsgivare. Efter 180 dagar har den sjukskrivne bara rätt till sjukpenning om denne 

inte bedöms kunna utföra något arbete alls på arbetsmarknaden. Denna tid kan dock 

förlängas till 365 dagar om Försäkringskassan bedömer att den sjukskrivne kommer att 

kunna gå tillbaka till arbete hos sin arbetsgivare inom denna tidsram. Från dag 365 

bedöms arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden. De nya reglerna innebär att 

sjukpenning, vilket är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, endast 

betalas ut under 364 dagar inom en period på 450 dagar.  Om individen anses som 

mycket allvarligt sjuk kan denne i undantagsfall få fortsatt sjukpenning, men rätten till 

sjukersättning (tidigare förtidspension) ges bara i de fall då försäkringskassan bedömer 

att individen aldrig kommer att återfå sin arbetsförmåga (Prop. 2009/10:45).   

 

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och rehabiliteringskedjan bygger på principen 

att tidiga insatser i rehabiliteringsprocessen kan öka chanserna för en arbetstagare att 

komma tillbaka in i arbetslivet. Det finns dock ingen enighet bland forskare angående 

värdet av tidigt insatt rehabilitering. En del undersökningar har visat på att tidiga 

insatser underlättar för personer att återgå i arbete, medan andra undersökningar inte har 

kommit fram till samma resultat (Vahlne Westerhäll et al., 2006). Jeding et al. (1999) 

menar att tidpunkten då rehabiliteringsåtgärderna vidtas är av stor betydelse. Risken 

med alltför tidigt insatta åtgärder är att det inte går att skilja de fall som inte behöver 

några åtgärder mot de fall som faktiskt behöver det. Vidare finns stora risker med alltför 

sena insatta rehabiliteringsåtgärder. Det kan bland annat leda till att avståndet till arbetet 

ökar och en långtidssjukskrivning kan i sig påverka kompetensen och motivationen hos 

individen. Trots oenigheter om tidpunkten för när rehabiliteringsinsatserna bör sättas in, 

visar forskning på att riskerna med för sent insatta åtgärder väger tyngre än riskerna 

med för tidigt insatta åtgärder (Jeding et al., 1999). Den översiktliga forskningen 

gällande vilka specifika åtgärder som är framgångsrika när en långtidssjukskriven 

återinträder på arbetsmarknaden är dock bristfällig (Mellner et al., 2009). Emellertid är 

en viktig aspekt för att en rehabilitering ska bli lyckad att se till den enskilda individens 

behov och förmågor (Hansen, Edlund & Henningsson, 2005). Tidigare forskning har 

visat att personer som tillsynes har liknade diagnoser, kapacitet och sociala relationer 

får stora skillnader i utfallet av rehabiliteringen. Vissa personer har lätt att anpassa sig 
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till förändringar i livssituationer medan andra har svårigheter att anpassa sig till 

stressfulla situationer som en följd av sin ohälsa. Detta kan delvis förklaras av vilka 

resurser personerna har för att hantera svåra situationer (Christiansen, 1991, refererat i 

Hansen et al., 2005). Vidare är den sjukskrivne individens förväntningar om 

möjligheten att återgå till arbetet viktiga att ta i beaktning vid en rehabilitering. 

Inställningen om att en tillbakagång till arbetet inte är möjlig har visat sig försvåra 

återgången. Att ta hänsyn till individers inställningar och resurser för anpassning är 

därav viktigt i en rehabiliteringsprocess (Hansen et al., 2005). Då berörda aktörer agerar 

professionellt och tror på och respekterar individens problem och förmågor att klara av 

och hanterar problem underlättas individens återgång till arbete (Klanghed, Svensson & 

Alexanderson, 2004). 

 

Rehabilitering är en komplex process som innefattar flera olika aktörer och instanser 

och om utfallet blir lyckat eller inte påverkas av en rad olika faktorer som kan vara 

individuella, organisatoriska eller samhällsrelaterade (Vahlne Westerhäll et al., 2006). 

Forskning som gjorts inom det individuella området pekar på fyra olika faktorer som 

anses särskilt viktiga för att en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess ska bli 

framgångsrik. De fyra olika faktorerna är personliga karaktärsdrag, förmågan att 

lokalisera och söka nytt jobb, arbetstagarens inställning gentemot arbetet samt 

utbildning/arbetsträning (Williams, Dunn, Bast & Giesen, 2006). En annan faktor som 

visat sig vara av stor betydelse för huruvida ett rehabiliteringsarbete blir framgångsrikt 

eller ej, är den sjukskrivnes ålder. I takt med att åldern ökar, minskar chanserna för att 

rehabiliteringens utgång ska bli lyckad. En förklaring till detta kan vara att yngre 

personer ofta är mer attraktiva på arbetsmarknaden. Yngre personer tendrar även att ha 

större datorvana och kunskaper inom informationsteknologi, vilket efterfrågas alltmer i 

arbetslivet. Ett exempel på en faktor på organisationsnivå som påverkar 

rehabiliteringens resultat är om den sjukskrivne individen erbjuds arbetsträning eller 

utbildning. Personer som erbjuds utbildning istället för arbetsträning går oftare tillbaka 

till arbete (Vahlne Westerhäll et al., 2006). Detta går i linje med resultatet i studien av 

Jeding et al. (1999) som visade att de mest positiva utfallen av en rehabilitering kommer 

från längre utbildningsprogram och insatser som kombinerar utbildning med 

psykologisk behandling. På samhällsnivå kan rehabiliterings utfall vara beroende av de 

ekonomiska drivkrafterna. En syn som råder är att det är bättre för samhället att satsa på 

den arbetande och skattebetalande befolkningen än på de personer som får sin 

försörjning genom bidrag. Detta trots att rehabiliteringsåtgärder har visat sig vara väl 

investerade pengar (Vahlne Westerhäll et al., 2006).  

 

Att en rehabiliterings utfall kan bero på ekonomiska motiv samt att organisationer väljer 

att satsa på de friska arbetstagarna istället kan delvis förklaras av den förändring som 

skett i arbetslivet (Allvin et al., 2006; Vahlne Westerhäll et al., 2006). Förr var det 

förekommande att en person stannade på en och samma arbetsplats under hela sitt 

yrkesverksamma liv. Detta har förändrats och anställningstryggheten i den enstaka 

organisationen har alltmer försvunnit. I dagens samhälle läggs ett större ansvar på den 

enskilde individen än vad som tidigare skett. Denne blir en medskapare av sina egna 

arbetsvillkor och förväntas vara flexibel i sin relation till dessa arbetsvillkor och till 

arbetet i övrigt. Detta resulterar i att individens förmåga att förhålla sig till och hantera 

arbetsvillkoren är av betydelse för individens hälsa och arbetets kvalité. I dagens 

samhälle förändras villkoren kontinuerligt, vilket organisationen måste anpassa sin 

verksamhet efter. Organisationen kan på så sätt inte ta ansvar för sina anställda utan 
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detta ansvar läggs istället på den enskilde individen. Att inneha en anställning är således 

inte tillräckligt utan det är även av relevans för individen att denne har kapacitet att 

skaffa sig ett nytt arbete om så skulle behövas, då arbetsgivaren inte tar hand om 

individen om denne skulle stå utan jobb (Allvin et al., 2006). En central aspekt för 

individen blir således att behålla samt arbeta på sin egen anställningsbarhet.    

 

Anställningsbarhet  

Begreppet har ingen entydig definition vilket beror på att forskare utgår från olika 

perspektiv (Rothwell & Arnold, 2007; Rothwell, Jewell & Hardie, 2009). Ur ett 

organisationsperspektiv kan anställningsbarhet ses som en organisations förmåga att 

inneha rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Det innebär att varje medarbetare behöver 

besitta en bred kunskapsbas (Sparrow, 1998, refererat i Berntson & Marklund, 2007). 

Målet med att ge en personalstyrka möjligheten att vidareutveckla sin kompetens är att 

få en självgående och flexibel stab (Berntson, 2008). Begreppet anställningsbarhet kan 

ur ett individperspektiv ses bestå av fem olika komponenter som innefattar en individs 

personliga kunskaper och förmågor, en individs möjligheter att lära sig nya saker, en 

individs kapacitet att styra över sin egen karriär samt en individs professionella 

kunskaper (Rothwell & Arnold, 2007). På så vis kan anställningsbarhet ses som en 

psykosocial konstruktion som samverkar och påverkas av en individs karriärsidentitet, 

anpassningsförmåga samt dennes social- och humankapital. Anställningsbarheten 

hjälper enligt detta synsätt en individ att hantera en föränderlig arbetsmarknad (Fugate, 

Kinicki & Ashford, 2004). En definition av begreppet är, en individs uppfattning om 

hans eller hennes möjligheter att få ett nytt jobb och reflekterar således hur personen 

upplever hans eller hennes möjligheter på arbetsmarknaden (Berntson & Marklund, 

2007). Vidare har anställningsbarhet definierats som möjligheten att behålla det jobb 

personen har eller att kunna få det jobb som personen önskar (Vad der Heijden 2002, 

refererat i Rothwell & Arnold, 2007). McLeish (2002) använder sig av definitionen, 

individens förmåga att hitta ett jobb, behålla ett jobb och att flytta sig mellan jobb om 

det behovet uppstår, vilket är den definition som används i föreliggande studie.   

 

En förutsättning för att en person ska uppleva sig själv som anställningsbar är att denne 

har en arbetsförmåga. En individ innehar arbetsförmåga om denne har;  

 

Den fysiska, psykiska och sociala hälsa som krävs för att utföra något slags arbete 

som alla (i samma åldersgrupp och med samma kön) typiskt skulle kunna utföra 

efter en kortare träningsperiod, givet att den fysiska, psykosociala och 

organisatoriska arbetsmiljön är acceptabel (Tengland, P-A., 2006, sid. 30).  

 

Att inneha arbetsförmåga innebär inte automatiskt att personen ifråga upplever sig själv 

som anställningsbar. Ett exempel på detta kan vara en person som innehar 

arbetskapacitet men som ändå står utanför arbetsmarknaden för att denne inte har 

kompetensen som krävs för att utföra ett specifikt arbete (Melén, 2008). 

 

Anställningsbarhet kan frambringa känslor av att ha kontroll över sin situation, vilket 

leder till välmående och hälsa. Vidare visar studier att en person som inte trivs på sitt 

jobb, men som upplever hög grad av anställningsbarhet, tenderar att sluta på jobbet och 

söka sig någon annanstans. Detta kan leda till att personen istället får ett jobb där denne 

trivs vilket gynnar välmående och hälsa (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004; Trevor, 

2001, refererat i De Cuyper, Bernhard-Oettel, Berntson, De Witte & Alarco 2008). 
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Upplevd anställningsbarhet kan även reducera oron över att bli arbetslös. Genom att 

uppleva hög anställningsbarhet så löper inte arbetstagaren samma risk att bli sårbar vid 

en arbetsförlust, då det finns andra alternativ för individen i dessa sammanhang 

(Berntson, Bernhard-Oettel, & De Cuyper, 2007, refererad i De Cuyper et al., 2008; 

Berntson & Marklund, 2007). Anställningsbarhet är således en relevant faktor för en 

persons upplevda hälsa. Som tidigare ovan nämnt finns det ett samband mellan 

arbetsförmåga och den upplevda anställningsbarheten då arbetsförmåga är en 

förutsättning för anställningsbarhet (Melén, 2008; Tengland, 2006). Efter en 

sjukskrivning är syftet med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen att stärka den 

sjukskrivnes arbetsförmåga, något som sker genom exempelvis arbetsträning och 

utbildning. Nämnda faktorer är även av relevans för den upplevda anställningsbarheten 

(Rehabilitering, 2009; Rothwell & Arnold, 2007).  

 

Denna studie syftar till att kartlägga arbetstagares och arbetsgivares syn på faktorer i en 

rehabiliteringsprocess som påverkar en individs möjligheter att återgå till arbetslivet 

efter en långtidssjukskrivning orsakad av psykisk hälsa. Vidare syftar föreliggande 

studie till att undersöka om en arbetstagares upplevda anställningsbarhet påverkas av en 

långtidssjukskrivning.  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I föreliggande studie ingick 13 personer. Fyra av undersökningsdeltagarna var 

arbetsgivare och nio var arbetstagare. Inför denna studie genomfördes en förstudie och 

data kring arbetsgivarna samlades då in. Insamlad data från arbetsgivarna ligger även 

till grund för denna studie.   

 

Urvalskriterier för arbetstagarna var att de haft en sammanhängande sjukskrivning på 

minst en månad orsakad av psykisk ohälsa, samt att de i dagsläget hade en 

arbetskapacitet på minst 50 procent. För arbetsgivarna var urvalskriteriet att 

arbetsuppgifterna innefattade rehabiliteringsfrågor gällande anställda som varit 

långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Utöver det var ytterligare ett 

urvalskriterium att arbetsgivarna huvudsakliga arbetsuppgifter innefattade 

personalfrågor. Urvalsförfarandet av arbetsgivare skedde genom personliga kontakter. 

Rekryteringsprocessen av arbetstagare skedde utöver ovanstående förfaringssätt även 

via arbetsgivarnas kontakter. Deltagandet i studien skedde efter förfrågan via mail eller 

telefon och var på frivillig basis. Samtliga undersökningsdeltagare fick vid första 

kontakten information om att lämnade uppgifter hanterades konfidentiellt och att 

personnamn, företagsnamn och ortnamn i den mån de förkom fingerades. 

 

De undersökningsdeltagare som utgjorde gruppen av arbetsgivare var samtliga kvinnor 

och hade arbetat på sin tjänst mellan 4-13 år. Arbetsgivarna arbetade inom vård-, skola- 

och serviceyrken. Tre arbetade inom den offentliga sektorn och en inom den privata 

sektorn. Antalet anställda som respektive arbetsgivare ansvarade över varierade från 

cirka 40 personer upp till cirka 1000 personer. Av de undersökningsdeltagare som var 

arbetstagare var en man och åtta var kvinnor. Åldern varierade mellan 21 och 63 år. Två 

av arbetstagarna låg i åldersspannet 21 till 30 år och resterande var mellan 50 och 63 år. 

Den sammanhängande sjukskrivningsperioden, då arbetstagaren varit sjukskriven på 
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100 procent, varierade från en månad upp till fem år. Två av undersökningsdeltagarna 

var sjukskrivna på heltid upp till två månader. Sju av undersökningsdeltagarna var 

sjukskrivna på 100 procent i mer än tre månader. Tidpunkten för arbetstagarnas 

återinträde på arbetsmarknaden efter sin sjukskrivning varierade. Personen som senast 

påbörjade sin rehabiliteringsprocess, gjorde det i mars 2009 och 

undersökningsdeltagaren som tidigast återinträdde på arbetsmarknaden, gjorde det 

under 2002. Tre av arbetstagarna var sjukskrivna vid mer än ett sammanhängande 

tillfälle och sex av arbetstagarna var sjukskrivna vid ett sammanhängande tillfälle. För 

de undersökningsdeltagare som varit sjukskrivna vid mer en ett tillfälle utgår 

föreliggande studie från den senaste återgången. Arbetstagarna arbetade inom vård-, 

skola- och serviceyrken. Sex av undersökningsdeltagarna arbetade inom den offentliga 

sektorn och tre inom den privata. Arbetstagarna hade i dagsläget varierande 

arbetssysselsättningsgrad, som stäckte sig från några timmar i månaden upp till heltid. 

  

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Genomsnittslängden på 

intervjuerna med arbetsgivarna var cirka 30 minuter och längden på intervjuerna med 

arbetstagarna var i genomsnitt 45 minuter långa. Tiden på intervjuerna varierade mellan 

28 och 56 minuter. Samtliga undersökningsdeltagare fick i samband med intervjun 

muntlig information om att deras medverkan var konfidentiell samt att deras uppgifter 

behandlades med konfidentialitet. Utöver det fick undersökningsdeltagarna information 

om studiens syfte och gav därefter sitt samtycke till att delta i intervjun och att intervjun 

spelades in på digital diktafon. För arbetsgivare och arbetstagare användes separata 

intervjuguider, som framtagits av uppsatsförfattarna. Dessa intervjuguider låg till grund 

för samtliga genomförda intervjuer. Exempel på frågor som ställdes under intervjuerna 

med arbetsgivarna var ”På vilket sätt arbetar ni med rehabilitering?” och ”Finns det 

någon rehabiliteringsplan?”. Frågor som ställdes under intervjuerna med arbetstagarna 

var bland annat ”Vilka var dina tankegångar om att komma tillbaka till arbetsplatsen 

efter sjukskrivningen?” och ”Hur ser du på dina möjligheter att få ett nytt (likvärdigt 

eller bättre) jobb?” Respektive uppsatsförfattare genomförde två intervjuer vardera med 

arbetsgivarna. För arbetstagarna genomfördes fyra intervjuer av den första 

uppsatsförfattaren och fem intervjuer av den andra uppsatsförfattaren. Intervjuerna med 

arbetsgivarna genomfördes på respektive undersökningsdeltagares arbetsplats och 

intervjuerna med arbetstagarna skedde i undersökningsdeltagarens hem eller på dennes 

arbetsplats. 

 

Analys 

Analysen utgick från Langemars riktlinjer om hur en induktiv tematisk analys 

genomförs (Langemar, 2008). Fokus i föreliggande studie är ej tagen från en given teori 

utan grundar sig på ett flertal utgångspunkter som presenterades i inledningen. 

Intervjuerna som genomfördes, spelades in på diktafon och transkriberades därefter 

ordagrant. Respektive uppsatsförfattare var ansvarig för transkribering och 

kategorisering gällande sina genomförda intervjuer. Data som var relevant för 

forskningsämnet identifierades och sorterades i enlighet med studiens syfte. Därefter 

konstruerades mer övergripande teman gemensamt. I samband med detta namngavs 

varje tema efter dess innehåll. Slutligen sammanfattades materialet under varje tema 

med beskrivande ord och citat. De två huvudteman som kunde urskiljas som viktiga för 

att kartlägga studiens syfte var; ”faktorer som påverkar en rehabiliteringsprocess” och 

”synen på sin egen anställningsbarhet”. Under det förstnämnda huvudtemat framkom 
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följande underteman; ”arbetstider och arbetsuppgifter” och ”socialt stöd”. Under 

huvudtema två framkom tre underteman, dessa var; ”synen på arbete”, ”oro gällande 

arbetslöshet och ny sjukskrivning” samt ”vidareutbildning”. För att uppfylla 

konfidentialitetskraven har undersökningsdeltagarnas svar vävts samman i resultatdelen 

så att uppgifter inte ska kunna härledas till enskild person. De intervjucitat som 

förekommer har i viss mån redigerats i mål om att förtydligas, dock utan att ändra dess 

innebörd. I viss mån har citat kortats ner, i dessa fall har markeringen /…/ används. 

 

 

Resul tat  

 

Huvudtema 1: Faktorer som påverkar en rehabiliteringsprocess 

I detta huvudtema beskrivs följande underteman; ”arbetstider och arbetsuppgifter” och 

”socialt stöd”. Under respektive tema beskrivs arbetsgivarnas och arbetstagarnas syn på 

åtgärder som kan underlätta en arbetstagares möjligheter att återgå till arbetet efter en 

sjukskrivning orsakad av psykisk ohälsa. 

 

               Arbetstider och arbetsuppgifter 

Ur intervjuerna med arbetstagarna framkom att en förutsättning för att kunna komma 

tillbaka till arbetet var att arbetstider och arbetsuppgifter anpassas efter arbetsförmågan 

under rehabiliteringsprocessen. Ett flertal av arbetstagarna berättade att de initialt bara 

arbetade några timmar i veckan för att sedan successivt öka denna tid. Bland 

arbetstagarna fanns en uppfattning om att det var bättre att till en början arbeta några 

timmar varje dag istället för att arbeta några heldagar i veckan. Att komma till arbetet 

varje dag ledde till en kontinuitet vilket underlättade processen att komma igång med 

arbetsuppgifterna. Bland arbetsgivarna förekom strategier för hur arbetstiderna på bästa 

sätt skulle läggas upp för den anställde. Vissa av arbetsgivarna hade i åtanke att låta den 

nyligen sjukskrivne arbetstagaren få arbeta de tider på dagen då det var minst stressigt 

på arbetsplatsen. En av arbetsgivarna beskrev att den anställde till en början själv fick 

bestämma vilka tider denne skulle arbeta för att underlätta tillbakagången. 

 

Under intervjuerna framkom att arbetsgivarna oftast jobbade för att få tillbaka den 

anställde så snabbt som möjligt till arbetet efter en sjukskrivning. Gick det för lång tid 

upplevdes det som motigare för den anställde att komma tillbaka till arbetet och att 

komma igång med arbetsuppgifterna. Dock framgick att arbetsgivarna även hade 

negativa upplevelser i samband med att en anställd kom tillbaka för snabbt efter en 

sjukskrivning. När den anställde inte var frisk nog för att klara av sina arbetsuppgifter 

påverkades medarbetarna som fick rycka in och hjälpa till för att arbetsuppgifterna 

skulle klaras av. Att inte vara tillräckligt frisk för att kunna arbeta var en upplevelse som 

förekom även bland arbetstagarna. En av dem berättade att symtomen som fanns under 

sjukskrivningen kom tillbaka vid återgången till arbetet. Arbetstagaren beskrev detta på 

följande sätt: 

 

Jag var inte mogen när jag började jobba. Mådde jättedåligt flera månader, jätteyr 

och svettades och alla de här symptomen kom tillbaka när jag kom till jobbet. Då 

när jag gick i korridoren så, det är precis som man, jag kände inte marken under 

fötterna och så tänkte jag nu ramlar jag snart, fick jag hålla mig i ledstången /.../ 

Jag kände mig inte stressad, men då liksom, det måste vart kroppen känner, 

kommer ihåg, hur det var när jag slutade. 
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Trots att tillbakagången till arbetsplatsen bland arbetstagarna sammankopplades med en 

del negativa upplevelser så förde den även med sig en rad positiva emotioner. Att 

komma tillbaka till sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter var något som flertalet av 

arbetstagarna såg positivt på, trots att det till en början upplevdes som svårt. Hur 

återgången upplevdes kunde enligt de intervjuade påverkas i flera avseenden. Bland 

arbetsgivarna och arbetstagarna fanns det många likheter i deras syn på viktiga aspekter 

i en rehabilitering som ökade arbetstagarens möjligheter att återgå till arbetet. Exempel 

på detta var att kraven på utförandet av arbetsuppgifterna till en början inte var för höga. 

Strategier som kunde användes för att minska belastningen för arbetstagaren var att ta in 

vikarier så att det till en början fanns en möjlighet att få gå bredvid utan att behöva 

känna press över att ha ett för stort ansvar. Andra möjligheter var att arbetsuppgifterna 

inledningsvis avgränsades för att sedan utökas i takt med arbetsförmågan. Att skala bort 

uppgifter som arbetstagaren utfört utöver de uppgifterna som ingick i den ursprungliga 

arbetsbefattningen var ett ytterligare alternativ. Trots att undersökningsdeltagarna i stora 

drag var eniga om hur introduktionen till arbetet borde gå till, fanns det faktorer som 

resulterade i att det i flera fall inte fungerade i praktiken. Arbetsgivarna upplevde att det 

fanns förhållanden som påverkade arbetstagarna negativt men som de inte kunde styra 

över. En av arbetsgivarna tog i detta sammanhang upp kundens roll. Pressen från 

kunderna på arbetsplatsen var lika stor oberoende av om den som arbetade nyss hade 

varit sjukskriven eller ej. Som arbetsgivare kunde man inte ha inflytande över hur denna 

yttre påverkan berörde den anställde, åsyftade den intervjuade. Ur arbetsgivarnas 

berättelser framkom även att ekonomin kunde vara ett hinder för vissa åtgärder. 

Exempelvis fanns det tillfällen då det borde ha tagits in vikarie för att avlasta den 

anställde, men då detta inte varit något alternativ på grund av de ekonomiska resurserna. 

En av arbetstagarna som inte hade fått möjligheten att dela på ansvaret med en vikarie 

berättade att konsekvensen blev att denne förväntades att utföra ett heltidsarbete trots att 

personen arbetade deltid vid tillfället. Detta upplevdes som stressande och beskrevs av 

arbetstagaren på följande vis: 

 

Det var jättejobbigt att vara 50 procent också för att då utförde jag tjänsten som är 

100 procentig på 50 procent tid, det blir ju också stressmoment, för det blir ju 

ingen annan som tar det andra, eller i mitt fall var det inte så att nån tog det 50 

som fattades, så. 

 

Andra aspekter som berördes av arbetsgivarna som viktiga, men svåra, var att lägga 

kraven på den anställdes arbetsuppgifter på en bra nivå. Detta uppfattades som en 

balansgång, som arbetsgivare måste man ställa krav på den anställde men samtidigt 

måste det göras en avvägning så att inte kraven blir för höga. Risken med att lägga ett 

för stort ansvar på den anställde var att denna blev sjukskriven igen. I vissa fall fick 

arbetsgivarna även bromsa upp individer som ville för mycket och för fort. För att 

arbetet med att få tillbaka en anställd till sina arbetsuppgifter skulle fungera fick det 

skyndas långsamt. Även bland arbetstagarna fanns dilemmat kring hur stort ansvar de 

upplevde att de kunde klara av efter sjukskrivningarna. Det kunde upplevas som svårt 

att erkänna både för sig själv och för sin arbetsgivare att arbetsuppgifter inte klarades av 

på samma sätt som innan sjukskrivningen.  En av arbetstagarna beskrev att det till en 

början var svårt att skära ner på arbetsuppgifterna men att det i dagsläget kändes bra: 

  

I början tyckte jag att det var jobbigt eftersom jag då är sådan som gärna tar på 

mig mycket. Och jag vill gärna ha det kvar men jag har ju insett med tiden att jag 
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måste göra det så nu har jag liksom accepterat det och nu tycker jag att det är 

skönt.  

 

Ur intervjuerna med arbetsgivarna framgick att det långsiktiga målet med den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen alltid var att den anställde skulle återgå till sina 

tidigare arbetsuppgifter. Om en anställde inte klarade av sina ursprungliga uppgifter 

efter rehabiliteringen fick arbetsgivaren ta ett avgörande kring om det fanns någon 

möjlighet att ändra arbetsuppgifterna även på längre sikt eller inte. Hur stort ansvar 

arbetsgivarna tog för att anpassa arbetssituationen efter arbetstagarnas behov varierade 

bland arbetsgivarna. Vissa av arbetsgivarna lade fokus på att undersöka om det var i 

arbetssituationen som problematiken låg. Om detta inte kunde lösas, var den anställde 

tvungen att söka en annan anställning.  

 

               Socialt stöd  

Ur intervjuerna framkom att socialt stödet var av stor betydelse vid rehabiliteringen 

tillbaka till arbetet. Det viktigaste visade sig vara att det fanns personer kopplade till 

rehabiliteringen som lyssnande och ingav förtroende. Av betydelse var även att det 

fanns personer kring arbetstagarna som hade förståelse för vad en diagnos med psykisk 

ohälsa innebar och vad detta kunde ge för konsekvenser för den enskilde. Dessa 

personer kunde vara arbetsgivare, personer från företagshälsovården, inkopplade 

kuratorer, psykologer, beteendevetare, representanter från Försäkringskassan eller 

arbetskamrater. Att det fanns personer som tog sig tid för samtal visade sig vara 

betydelsefullt både för den personliga utvecklingen och för rehabiliteringsprocessen 

tillbaka till arbetsplatsen. En anledning till att det sociala stödet ansågs som viktigt var 

att flera av arbetstagarna upplevde ett försämrat självförtroende och en oro för att inte 

klara av arbetsuppgifterna. Det upplevdes även en nervositet över hur arbetskollegorna 

skulle uppfatta arbetstagarna när de kom tillbaka efter sin sjukskrivning och en rädsla 

för att inte kunna möta de egna förväntningarna vid återgången till arbetet. Med hjälp av 

det sociala stödet fick arbetstagaren stöttning och vägledning som underlättade 

tillbakagången till arbetet. 

 

Samtliga undersökningsdeltagare, både arbetsgivare och arbetstagare, ansåg att 

samtalsstöd från arbetsgivaren var en viktig del i rehabiliteringen. Arbetsgivarna lyfte 

fram flera fördelar med personliga stödsamtal med sina arbetstagare både under 

sjukskrivningen och efter tillbakagången till arbetet. Vad som sågs som positivt med 

dessa samtal var att dessa gjorde det möjligt att få en insikt i var problematiken låg för 

att därefter kunna sätta in de stöd- och hjälpåtgärder som ansågs vara nödvändiga. En 

gemensam uppfattning bland arbetstagarna var vikten av lyssnande arbetsgivare som 

visade en förståelse för att arbetsförmågan till en början inte var som innan 

sjukskrivningen och att de tog de individuella önskningar om förändringar vid 

återinträdet till arbetet i beaktning. En av arbetstagarna beskriver detta på följande sätt: 

 

Men det är rätt viktigt att ha en bra relation med sin chef. Det är viktigt för mig, 

alltså. Och att hon eller han då om man har problem, åtminstone försöker förstå. 

Att man kanske inte är riktigt full kapacitet alltid.  

 

Ur intervjuerna med arbetstagarna framkom att hur stödet från arbetsgivaren uppfattades 

även påverkade motivationen att komma tillbaka till arbetet. Gemensamt för de 

arbetstagare som hade en god och stödjande relation med arbetstagaren var att detta 
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ökade viljan att komma tillbaka till arbetsplatsen och att det underlättade själva 

tillbakagången till arbetet. I de fall där arbetstagarna saknat samtalsstöd från 

arbetsgivarna resulterade det bland annat i känslor av att inte känna sig välkommen eller 

medräknad på arbetsplatsen. Avsaknad av stöd och förståelse från arbetsgivaren sida 

ledde även till att arbetstagarna hade svårigheter med att ta upp vad de egentligen kände 

och tyckte, de valde att i vissa fall hellre visa upp en fasad för där allt var bra. Detta för 

att inte vara till någon last för arbetsgivaren. En av arbetstagarna beskrev att denne 

kände sig skyldig att själv ta på sig ansvaret för sjukskrivningen eftersom arbetsgivaren 

inte visade någon förståelse eller tog detta ansvar. Under intervjuerna berättade en av 

arbetstagarna att det inte förekom någon kontakt alls med arbetsgivaren under 

sjukskrivningen och att det inte heller fanns tillgång till någon rehabilitering vid 

återgången till arbetsplatsen, trots att detta efterfrågades. Det bristande stödet från 

företagsledningen och personalavdelningen bidrog till att det upplevdes som svårt att 

komma tillbaka till arbetsplatsen efter sjukskrivningen.    

 

Att få samtalsstöd från arbetsgivaren upplevdes av arbetstagarna som betydelsefullt 

även en längre tid efter sjukskrivningen. En uppfattning bland vissa av arbetstagarna var 

att de fick allt stöd och all den uppbackning som behövdes i skedet när de kom tillbaka 

till arbetet men att de hade ett fortsatt behov av det stödet, både från arbetsgivare och 

från arbetskamrater. En av arbetstagarna berättade om detta på följande vis: 

  

Det som jag kände i början var ju att både arbetsgivare och arbetskamrater var 

väldigt distanserade, det vill säga att de inte gick på eller så där, och liksom förstår 

allt det här. Men sen när man har varit här ett tag, här tillbaks, då känns det som 

vanligt igen. Det är ingen som förstår att jag fortfarande är sjukskriven, jag är 

fortfarande inte frisk. 

 

I de fall då problemen inte låg på arbetets basis ansåg arbetsgivarna det som viktigt att 

även försöka hjälpa till med den privata biten, genom att exempelvis ge uppbackning 

från företagshälsovården. Under intervjuerna framkom att det fanns en balansgång i 

samtalen mellan arbetsgivaren och den anställde, som arbetsgivare skulle man vara 

samtalsparter men inte ta rollen som terapeut eller psykolog. En av anledningarna till att 

arbetstagarna upplevde att stöd från andra aktörer, utöver arbetsgivaren, var 

betydelsefullt i rehabiliteringsprocessen var behovet att få verktyg till att kunna ändra de 

beteenden och tankegångar som hade lett till sjukskrivningarna. Bland arbetstagarna 

fanns tendenser att ta på sig ett stort ansvar för arbetet och svårigheter med att säga ifrån 

då arbetskraven blev för stora. Arbetsuppgifterna upplevdes som en viktig del av 

självbilden och flera av arbetstagarna såg sjukskrivningen som ett personligt 

misslyckande som var förknippat med skamkänslor och en minskad tillit till den egna 

förmågan. Under rehabiliteringen var det därav av stor vikt att få hjälp med att komma 

till insikt om denna problematik. Det var även av relevans att försöka hitta sätt för att 

kunna hantera de upplevda problemen. En av undersökningsdeltagarna uppgav även att 

det var svårt att förklara för anhöriga hur denne mådde och att kuratorn därav blev en 

räddning.  En annan aspekt som framkom var att samtalsstöd gav möjligheter att prata 

om problem och tankar som arbetstagarna av olika anledningar inte ville tala med sin 

chef eller sina anhöriga om.  

 

Genom analysen gick det att urskilja att sjukskrivningarna kunde ge upphov till 

frågetecken kring den egna identiteten och även känslor av att vara ensam i sin 
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situation. Att i rehabiliteringsprocessen få möjligheten att gå kurser tillsammans med 

andra personer som varit sjukskrivna av liknande orsaker kunde motverka känslan av 

ensamhet. Stödet och förståelsen från personer med liknade upplevelser gav en trygghet 

och en visshet om att inte vara ensam i sin situation och detta upplevdes som positivt. 

En av arbetstagarna som genom företagshälsovården fick gå en kurs tillsammans med 

andra personer som varit sjukskrivna beskriver: 

  

Men jag fick väldigt mycket hjälp av dem och det var jättebra. Just att träffa andra 

människor som upplevde saker och ting likadant. Jaha, det här var en diagnos ja, 

det är fler än jag som är så här. För man började ju att tro att man var psykiskt 

störd eller lite sådana funderingar. Och då var det jättebra att träffa andra 

människor som var i samma situation. 

Som nämnts i inledningen har Försäkringskassan en viktig roll vid ett återinträdande till 

arbete. Hur arbetstagarna uppfattade uppbackningen från denna aktör fanns det delade 

meningar om. Vissa upplevde att de hade fått stor hjälp från Försäkringskassan och haft 

kontakt med personer som visade förståelse och engagemang. Andra såg på denna 

kontakt som en stor besvikelse. En grund till detta var att dessa arbetstagare upplevde 

att de inte blev tagna på allvar och att de inte heller fått något stöd eller hjälp med de 

praktiska aspekterna som var av betydelse vid återgången till arbetet. De upplevde att de 

själva fick ta ett för stort ansvar i förhållande till sin förmåga i samband med 

rehabiliteringen.  

 

Huvudtema 2: Synen på sin egen anställningsbarhet 

Under detta huvudtema beskrivs följande tre underteman; ”synen på arbete”, ”oro 

gällande arbetslöshet och ny sjukskrivning” och ”vidareutbildning”. I dessa tre 

underteman beskrivs på vilket sätt anställningsbarheten kan påverkas av en 

långtidssjukskrivning orsakad av psykisk ohälsa.  

 

Synen på arbete 

Det fanns hos arbetstagarna en diskrepans kring synen på möjligheten att få ett nytt 

jobb. Denna skillnad existerade mellan individerna, men även den enskilde 

arbetstagarens syn hade förändrats innan, under och efter sjukskrivningsperioden. 

Perioden innan den första sjukskrivningen kännetecknades för vissa arbetstagare av en 

frånvaro av tankegångar gällande nytt jobb. Bland de arbetstagare som hade funderat 

kring nytt arbete var en förekommande tankegång att det var relativt enkelt att skaffa sig 

ett nytt jobb. Denna tankegång delades av flera av arbetstagarna. En av 

undersökningsdeltagarna berättade att denne fick jobb direkt efter skolan och därefter 

värvades från jobb till jobb. Andra faktorer som bidrog till uppfattningen om att det var 

lätt att få ett nytt jobb var hur arbetsmarknaden såg ut just då, att det fanns gott med 

jobb inom yrket och att kompetensen efterfrågades. En av arbetstagarna beskriver 

situationen med följande ord; 

 

Då tänkte jag att det inte var några problem för då fanns det så mycket jobb i och 

med att jag hade bytt /…/  och det är därför som jag inte har gått med i A-kassan 

heller, för det kände jag att det behöver man inte för att jobb finns det alltid. Det 

är ju bara att söka så får man ju då förhoppningsvis och försöka visa att man vill 

jobba och kämpa och så där. Så då kändes det inte alls, det är bara att söka och 

göra sitt bästa så finns det jobb där. Det var jag inte orolig för alls då. 
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När arbetstagarna pratade om sina möjligheter att få jobb under själva sjukskrivningen, 

var en förekommande uppfattning att det var omöjligt att byta jobb på grund av det 

tillstånd som personen befann sig i. Andra åsikter var att det fanns en vilja att komma 

tillbaka till sitt tidigare arbete, en längtan om att slippa ångest, att kunna klara av saker 

igen och en längtan efter att få komma tillbaka till det vanliga. Ytterligare en tankegång 

var att arbetstagaren inte ville gå tillbaka till sin tidigare arbetsplats, men att ett byte av 

jobb aldrig skedde. En annan av arbetstagarna berättade; 

 

Ja, det, det hade jag väl och det är nog vanligt att man har de tankarna när man är 

sjukskriven, men, men, det är jag glad att jag inte gjorde. Det hade nog vart dumt i 

det läget att bryta upp från en så pass trygg miljö som man ändå hade där. 

 

Vidare fanns en uppfattning om att allt skulle ordna sig så länge arbetstagaren kom 

tillbaka till arbetet. Personerna som hade denna uppfattning ställde sin tilltro till 

arbetsgivarens förmåga att omorganisera för att anpassa till individens behov. I samtliga 

fall ordnade det sig inte alltid på det sätt som individen hade önskat då arbetsgivaren 

inte ansåg sig ha denna möjlighet. Flera av undersökningsdeltagarna hade efter 

sjukskrivningen en önskan om att byta jobb. Trots att viljan att byta jobb var 

förekommande så fanns det även motsatta värderingar som byggdes på att trivseln på 

arbetsplatsen inte ville bytas bort. Bland de arbetstagare som efter sjukskrivningen hade 

en önskan om att byta tjänst, trädde en rad olika faktorer fram som ansågs försvåra ett 

byte av arbetsplats. Att sjukskrivningen i sig skulle göra det svårare att få jobb togs upp. 

Undersökningsdeltagare som hade denna uppfattning frågade sig om denne blev 

bortvald till förmån för andra endast på grund av sin egen sjukskrivning. En ytterligare 

anledning var att arbetstagarna inte visste vad de hellre skulle vilja jobba med eller var 

de skulle söka jobb. Även andra faktorer trädde fram såsom rädslan inför det okända 

och en av arbetstagarna beskrev det enligt följande;     

 

Jag vill, ibland känner jag att jag inte vill vara kvar här. Men då blir jag lite rädd 

samtidigt, när allting är nytt både personal, arbetsuppgifter, å, då vet jag inte om 

jag klarar det. Om det blir för stor påfrestning, att jag, inte reder ut det. 

 

               Oro gällande arbetslöshet och ny sjukskrivning  

I samtliga intervjuer kretsade en del av samtalet kring oron för att bli sjukskriven igen 

och oron för att bli arbetslös. Rädslan för att bli sjukskriven förekom i varierande grad 

hos undersökningsdeltagarna. Hos somliga var den väldigt påtaglig medan den hos 

andra var något som endast fanns i bakgrunden. En uppfattning var att oron uppstod 

under hög arbetsbelastning. Tillståndet kunde framkalla en upplevelse av att personen 

hade glömt att utföra vissa arbetsmoment samt att reaktionerna påminde mycket om de 

reaktioner som personen haft i samband med sjukskrivningen. När en person trodde sig 

ha glömt att utföra ett arbetsmoment, framkallades ett kontrollerande beteende och en 

misstro gentemot den egna kapaciteten. En av undersökningsdeltagarna tog även upp 

problemet att hjärnspöken kunde få situationer att verka värre än de i själva verket var, 

vilket beskrivs nedan.  

 

Nä, den var väldigt svår att hantera /…/ man kan gå och förvänta sig något men 

sen när man väl är där så är där oftast inte så farligt som den bilden man har målat 

upp i tankarna och i skallen liksom. 
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Taktiker som togs till för att undvika att hamna i en sjukskrivning igen var att säga ifrån 

när det blir för stor arbetsbelastning, skriva lappar för att slippa en oro för att ha glömt 

något, byta jobb, lära känna sin kropp och att reagera och agera på de signaler som 

kroppen sänder ut och att inte ta på sig för mycket arbete. I samband med att inte ta på 

sig för mycket arbete fanns hos några av arbetstagarna en oro för vad som skulle hända i 

framtiden. Detta berodde på Försäkringskassans ändrade regler om sjukersättning. Ett 

flertal av undersökningsdeltagarna var ännu sjukskriva på exempelvis 25 procent. Dessa 

arbetstagare jobbade 75 procent, vilket de upplevde att de klarade av och trivdes bra 

med. Dock ledde de förändrade sjukskrivningsreglerna till att en del blev tvingade att gå 

upp och jobba 100 procent igen, då de inte längre är berättigade till sjuklön. Detta skulle 

enligt arbetstagarna troligtvis leda till ytterligare en sjukskrivning. De nya 

sjukförsäkringsreglerna var ett samtalsämne även i intervjuerna med arbetsgivarna. En 

av arbetsgivarna uttryckte det som ovärdigt, att Försäkringskassan i vissa fall gick emot 

läkarens bedömning samt den sjukskrivnes vilja om att få förlängd sjukskrivning. Trots 

dessa negativa åsikter ansåg arbetsgivarna att Försäkringskassans nya regler från 2008, 

om snabbare återgång till arbetet efter en sjukskrivning, hade medfört flera positiva 

aspekter. Efter reglernas införande började arbetet med att få tillbaka den sjukskrivne 

tidigare än vad som gjorts innan.  

 

Den andra typen av oro kretsade kring risken att bli arbetslös. Hos somliga fanns en 

frånvaro av denna oro medan den hos andra var central. Hos dem som kände oro, 

varierade känslan i intensitet. Under intervjuerna framkom att anledningar till att 

arbetstagarna kände oro för att bli arbetslösa delvis var beroende av ålder och den 

rådande konjunkturen. De äldre undersökningsdeltagarna uppfattade det som svårare att 

få ett nytt jobb om de skulle behöva lämna sitt nuvarande arbete, än vad de yngre 

undersökningsdeltagarna gjorde. De arbetstagare som kände oro på grund av 

konjunkturen hänvisade till nedskärningar och omorganiseringar på arbetsplatserna. En 

av arbetstagarna gav sin uppfattning;  

 

Ja, det gör det, för det är väldigt oroligt på mitt arbete just nu och dom har sagt 

upp två som hade liknande tjänster som jag, väldigt otrevligt. En fick ett 

skamerbjudande och bara slutade på dagen, en blev uppsagd, på grund av 

arbetsbrist fast det faktiskt bevisligen finns, typ, såna jobb som jag har tackat ja 

till. Om mig har de sagt att de trodde inte jag skulle anta det skambud de gav mig. 

Så att det är ingen trevlig arbetsplats, alltså så är det inte trevligt. 

 

En av undersökningsdeltagarna hade blivit omplacerad, en annan hade varit med om en 

omorganisation som denne uppfattade som ett misslyckande. En annan av arbetstagarna 

berättade att för att värja sig mot oron av att stå utan jobb, hade denne planerat att börja 

studera. Detta för att få möjligheten att jobba med ett annat yrke i framtiden, samt för att 

få ett regelbundet schema i jämförelse med den nuvarande arbetsplatsen där 

undersökningsdeltagaren upplevde en oro för att denne aldrig visste när nästa arbetspass 

skulle infalla.  

 

          Vidareutbildning 

Möjligheten till vidareutbildning inom organisationen beskrevs som varierande av 

arbetstagarna. På en del av arbetsplatserna existerade inte denna möjlighet och på andra 

arbetsplatser fanns den i större utsträckning. En av arbetstagarna menade att det var upp 

till den enskilda individen att själv söka kurser om möjligheten till vidareutbildning 
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skulle kunna uppstå. Företaget erbjöd enligt denna uppfattning inga sådana möjligheter. 

På de arbetsplatser där vidareutbildning fanns utkristalliserade sig två olika typer, 

möjligheten att få mer kompetens inom sitt befintliga yrke och möjligheten att få en 

kompetens som kunde leda till ett nytt yrke inom organisationen. Runt ämnet att öka sin 

kompetens inom yrket fanns det verktyg i form av kurser, som var förekommande på 

vissa av arbetsplatserna. Exempel som togs upp var kurser i kommunikation och kurser 

för att lära sig nya arbetsredskap. De kunde både vara databaserade eller kurser där man 

deltog i en grupp. En annan möjlighet var att ta ett certifikat för att kunna hjälpa till på 

en annan avdelning och utföra andra arbetsuppgifter än tidigare. En del av arbetstagarna 

menade att arbetsgivaren tillgodosåg behoven som fanns hos personalen. Andra pekade 

på att det på arbetsplatsen fanns möjlighet till kompetensutveckling, men att 

förekomsten inte nödvändigtvis innebar att arbetstagarna automatiskt kvalificerade sig 

till denna vidareutbildning. En av arbetstagarna berättade om detta på följande vis;   

 

Äh, ja, det är lite olika ju, äh, är man riktigt framåt och visar att man vill så går det 

absolut och se till att man får en del utbildning, det gör det. Men, de kommer ju 

inte självmant till en, de gör de inte. 

 

Vidare fanns även en känsla av att bli bortprioriterad när frågor om vidareutveckling 

uppstod. De som var av denna uppfattning menade att kostsamma utbildningar hellre 

erbjöds till höga chefer istället för till den personalstyrka som personen ingick i.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att kartlägga arbetstagares och arbetsgivares syn på 

faktorer i en rehabiliteringsprocess som påverkar en individs möjligheter att återgå till 

arbetslivet efter en långtidssjukskrivning orsakad av psykisk ohälsa. Vidare syftade 

studien till att undersöka om en arbetstagares upplevda anställningsbarhet påverkas av 

en långtidssjukskrivning.  

 

Resultaten i föreliggande studie visade på att faktorer som underlättar i en individs 

rehabiliteringsprocess var ändrade arbetstider, arbetsuppgifter samt tillgång till socialt 

stöd. Vidare pekade resultaten på att arbetstagarnas upplevda anställningsbarhet 

förändrades under och efter en sjukskrivningsperiod.  

 

Rehabilitering 

Av resultatet framkom att rehabilitering till arbetet stundvis kunde upplevas som 

stressande och svårt om arbetet inte anpassades till arbetstagarnas förmågor. Detta går i 

linje med tidigare forskning som visat att det är av betydelse att hänsyn tas till 

individens resurser och behov för att rehabiliteringen ska få ett lyckat utfall (Hansen et 

al., 2005). Kopplingar kan även dras till Karaseks och Theorells (1990) forskning som 

belyser vikten av en balans mellan de krav som ställs på en individ och dennes kontroll 

att hantera dessa. Om en individ inte har resurser till att hantera arbetsuppgifterna 

påverkar det hälsan negativt (Karasek & Theorell, 1990). Det fanns en medvetenhet 

bland arbetsgivarna om att det var av betydelse att anpassa arbetsuppgifterna efter 

individen, dock fanns det inte alltid möjlighet att fullfölja detta. En av förklaringarna 

som framkom var att arbetsgivarna ansåg att det inte fanns tillräckliga ekonomiska 

resurser på arbetsplatserna.  Detta kan eventuellt förklaras genom att budgeten för 



17 

 

rehabiliteringsåtgärder inte är tillräckligt stor, alternativt att rehabiliteringsfrågor 

bortprioriteras då ett företags primära målsättning ofta är att gå med vinst (Allvin et al., 

2006). I detta avseende kan det dessvärre anses som mer lönsamt att satsa pengar på 

friska och arbetande personer än på de som nyligen kommit tillbaka från en 

sjukskrivning (Vahlne Westerhäll et al., 2006).  

 

Resultatet visade att arbetsgivarna oftast arbetade med att få tillbaka sina anställda så 

snabbt som möjligt till arbetsplatsen efter en sjukskrivning. Detta för att det fanns en 

uppfattning om att den anställde hade lättare att komma igång med sina arbetsuppgifter 

ju kortare sjukskrivning denna hade haft. Detta går i linje med tidigare forskning som 

visar att det blir svårare för en individ att ta sig tillbaka till sitt arbete ju längre 

sjukskrivningsperiod denna har haft (Astvik et al., 2006). En av avsikterna med de nya 

sjukförsäkringsreglerna var just att förkorta sjukskrivningsperioderna så att den 

sjukskrivne skulle komma snabbare tillbaka in i arbetslivet (Prop. 2009/10:45). Av 

resultatet framgick emellertid även negativa aspekter i samband med att en sjukskriven 

arbetstagare kom tillbaka för tidigt efter sin sjukskrivning. Dessa var att arbetstagaren 

inte var frisk nog att kunna utföra sina arbetsuppgifter, trots att Försäkringskassan 

bedömt motsatsen. Denna problematik framhävdes både av arbetsgivarna och 

arbetstagarna. De individer som upplevde att de kommit tillbaka till sina arbetsuppgifter 

för tidigt upplevde obehag och ångest. Att arbeta utan att känna att det fanns en 

motsvarande förmåga kan leda till negativ stress vilket i sin tur påverkar välbefinnandet 

(Karasek & Theorell, 1990).  

  

Ur resultatet framkom att stödet från aktörer i rehabiliteringsprocessen påverkar en 

arbetstagares möjligheter att återgå till arbetet. Detta stöd gavs av arbetsgivarna genom 

företagshälsovården men även genom personliga samtal. Arbetstagarna upplevde att en 

stödjande arbetsgivare ökade både viljan att komma tillbaka till arbetsplatsen och 

underlättade rehabiliteringen. Hjälpen från psykologer och kuratorer skapade 

förutsättningar för att komma fram till orsakerna bakom sjukskrivning och sätt att 

hantera dessa. Resultatet pekade på att arbetstagare som fått stöd från personer som var 

förstående och lyssnande hade hjälp av detta i arbetet med att bygga upp självkänslan 

och tilliten till den egna arbetsförmågan, som tenderade att försämras som en följd av 

den psykiska ohälsan. I studien av Klanghed et al. (2004) understryks att aktörer som 

tror på och respekterar en individs problem och förmågor påverkar en tillbakagången till 

arbetet positivt. En möjlig tolkning är att om stödsamtalen hade satts in i ett tidigare 

skede vid de längre sjukskrivningarna så kunde självkänslan och tilltron till den egna 

arbetsförmågan byggts och den sjukskrivnes möjligheter att gå tillbaka till arbetet ökat. 

Paralleller kan dras till Jeding et al. (1999) som beskriver att motivationen till att 

komma tillbaka till arbetet är högre ju tidigare åtgärderna sätts in.  

 

I stora drag hade arbetsgivarna och arbetstagarna liknande uppfattningar gällande 

viktiga faktorer i ett rehabiliteringsarbete. Resultat som framkommit i denna studie visar 

emellertid på att en tillbakagång till en arbetsplats inte sker friktionsfritt och att det finns 

en diskrepans mellan var arbetsgivarens ansvar slutar och var arbetstagarens ansvar tar 

vid. Resultat i föreliggande studie visar även att det på olika arbetsplatser finns 

arbetsgivare som tar på sig olika mycket ansvar. Detta kan möjligtvis indikera att det på 

flera av arbetsplatserna läggs ett stort ansvar på individen och resultat i denna studie går 

således i linje med forskning av Allvin et al. (2006). 
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Anställningsbarhet 

Resultat som framkom i föreliggande studie visade att det innan sjukskrivningarna fanns 

en tillförlit hos arbetstagarna att finna nytt jobb om behovet skulle uppstå. En möjlig 

tolkning skulle kunna vara att detta visar på en hög grad av upplevd anställningsbarhet. 

Under sjukskrivningsperioden var många negativt inställda till den egna förmågan att 

finna ett nytt jobb och att behålla det nuvarande jobbet, vilket möjligtvis kan förklaras 

av att den upplevda anställningsbarheten försvagats. Det fanns två huvudsakliga 

uppfattningar om synen på möjligheterna att få jobb efter sjukskrivningarna. Den ena 

uppfattningen var att arbetstagarna inte såg sina chanser som goda att få ett nytt jobb, 

trots att viljan fanns. Detta kan möjligtvis tyda på att den upplevda anställningsbarheten 

hade sänkts jämfört med hur den upplevdes innan sjukskrivningen. Den andra 

uppfattningen var att arbetstagarna såg sina chanser om att få nytt jobb som goda, men 

att personerna valde att stanna kvar då de trivdes i sin arbetssituation. En intressant 

aspekt är att synen på den egna anställningsbarhet förändrades. Melén (2008) tar i sin 

studie upp att avsaknaden av arbetskapacitet leder till en svårighet att uppleva sig själv 

som anställningsbar. Detta går i samklang med de resultat som framkommit i denna 

studie. Paralleller kan även dras till Berntsons och Marklunds (2007) studie som visar 

på att personer med en hög grad av anställningsbarhet även uppvisar en högre grad av 

hälsa. Detta kan eventuellt vara en förklaring till att arbetstagarna under 

sjukskrivningsperioderna upplevde en låg grad av anställningsbarhet. En möjlig 

tolkning av varför vissa personers anställningsbarhet hade återhämtat sig efter 

sjukskrivningen, medan andras inte gjort det, kan vara att vissa arbetstagare jobbade på 

arbetsplatser där det sågs till den enskilda individen behov i ett rehabiliteringsarbete. 

Forskning har visat att individanpassad rehabilitering är framgångsrik eftersom den ökar 

arbetsförmågan som är en förutsättning för att uppleva anställningsbarhet (Hansen et al., 

2005, Melén, 2008, Tengland, 2006).   

 

Av resultatet framkom att arbetstagarna upplevde en risk kring att bli arbetslösa eller att 

gå in i en ny sjukskrivning. Anledningarna bakom dessa typer av oro var av olika art, 

exempelvis åldern eller den rådande konjunkturen. Att undersökningsdeltagarna 

uppfattade det som svårare att få ett nytt jobb när de var äldre går i linje med tidigare 

forskning som visat att yngre individer är mer attraktiva på arbetsmarknaden (Vahlne 

Westerhäll et al., 2006). Det är emellertid intressant att kika på faktorerna bakom oron. 

En möjlig tolkning är möjligtvis att personerna som bär på oron uppfattar sin 

anställningsbarhet som låg. Anställningsbarhet innebär ur en aspekt att personen ifråga 

har förmågan att behålla ett jobb (McLeish, 2002). Att arbetstagarna innehar en oro kan 

möjligen bero på att de betvivlar sin kapacitet att behålla det jobb som de för tillfället 

innehar och att detta i sin tur skulle kunna leda till att personerna blir arbetslösa 

alternativt sjukskrivna. Av resultatet framgick att det under året 2009 skett 

omorganiseringar, vilket kan ha påverkat oron. I en studie framkom att personer med 

hög upplevd anställningsbarhet tenderade att sluta på sitt jobb och söka sig någon 

annanstans om denne inte trivdes (Trevor, 2001, refererad i De Cuper et al., 2008). Ur 

det resultat som framkom i föreliggande studie var en taktik att sluta arbeta och istället 

börja studera, för att undvika arbetslöshet.  Detta kan eventuellt tyda på att personer som 

agerar enligt denna utgångspunkt upplever sig själva som anställningsbara då de söker 

någon annanstans, vilket går i linje med tidigare studier (Trevor, 2001, refererad i De 

Cuper et al., 2008). Dock framkom motsatta uppfattningar i resultatdelen, då 

arbetstagare i detta fall valde att stanna kvar på arbetsplatsen trots att de ansåg sin 

arbetssituation som ohållbar. En orsak till att arbetsförhållandena ansågs vara ohållbara 
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var införandet av de nya reglerna från Försäkringskassan. Vissa av arbetstagarna 

arbetade i dagsläget på 75%, men ansåg sig tvingade till att gå upp till 100%. Det 

intressanta är att de arbetstagare som detta gäller väljer att inte söka sig till en annan 

arbetsplats, trots att de enligt egen uppfattning praktiskt taget tvingas in i en ny 

sjukskrivning. Detta kan möjligtvis ses som ett tecken att dessa personer uppfattar att de 

innehar en låg anställningsbarhet, vilket stämmer överens med resultat från tidigare 

studie (Trevor, 2001, refererad i De Cuper et al., 2008) studie.  

 

Ur arbetstagarnas syn på möjligheterna till vidareutbildning framkom att det var få 

förunnat. Uppfattningen var att cheferna prioriterades framför arbetstagarna.  Den 

huvudsakliga vidareutbildningen som tillägnades arbetstagarna var den som var ett 

måste för att klara av jobbet, exempelvis kurser om en ny arbetsmaskin. 

Vidareutveckling på arbetsplats kan ses ur ett organisationsperspektiv. Enligt Berntson 

(2008) är det för en organisation av relevans att ha en personalstyrka som är flexibel och 

som har möjligheten att vidareutbilda sig. En möjlig tolkning av föreliggande studies 

resultat skulle kunna vara att arbetstagarnas arbetsplatser satsas kortsiktigt, då det inte 

förekommer utbildning i någon vidare utsträckning. En annan aspekt är att det blir allt 

mer centralt för individen att arbeta på sin kompetens samt att det blir mer upp till 

individen att jobba för sin egen anställningsbarhet (Allvin et al., 2006). En möjlig 

tolkning skulle därav kunna vara att i de fall som vidareutbildning inte erbjuds på en 

arbetsplats, minskar individen sin konkurrenskraft och sin förmåga att erhålla nytt 

arbete. Att inte aktivt arbeta för att öka sin kompetens och anställningsbarhet leder på så 

sätt till att man inte har samma konkurrensstyrka på arbetsmarknaden som andra 

individer som på sin arbetsplats blivit erbjudna vidareutbildningsmöjligheter. Samtliga 

arbetstagares syn på sin egen upplevda anställningsbarhet har påverkats av 

sjukskrivningarna. Att satsa på utbildning efter en sjukskrivning har enligt tidigare 

forskning visat sig vara framgångsrikt både för organisationen och för individen 

(Berntson, 2008; Jeding et al., 1999). Av resultatet i föreliggande studie framgick att 

ingen av arbetstagarna i samband med att de kom tillbaka efter sin sjukskrivning blivit 

erbjuda möjligheten till utbildning.   

 

Studiens begränsningar  

En begränsning med föreliggande studie är att antalet arbetsgivare endast är fyra till 

antalet. Fler undersökningsdeltagare ur denna population kunde möjligen leda till att 

fler upplevelser fångats in, samt att en mer varierad bild hade kartlagts. Dock sågs 

arbetsgivarens perspektiv som ett komplement och inte som det primära syftet med 

studien. Ytterligare en begränsning med föreliggande studie kan vara att samtliga 

undersökningsdeltagare, förutom en, var kvinnor. Vidare var ett tillkortakommande att 

begreppet psykisk ohälsa är vitt i sin mening. Detta innebär att begreppet innehar många 

olika nivåer, diagnoser och aspekter. I föreliggande studie fanns ej samtliga 

diagnosgrupper representerade, utan endast ett fåtal. Syftet med föreliggande studie var 

emellertid inte att få ett representativt urval mellan könen eller för samtliga diagnoser, 

utan att ge beskrivningar på förekommande upplevelser bland arbetsgivare och 

arbetstagare. Även åldern på undersökningsdeltagarna kan ses som en begränsning. Om 

arbetstagarnas åldersspann hade varit mer varierat kunde detta möjligtvis ha påverkat 

föreliggande studies resultat. Att nå ut till personer som varit långtidssjukskrivna på 

grund av psykisk ohälsa var emellertid problematiskt. En grund till detta kan vara att 

psykisk ohälsa ofta inte är något som det talas öppet om. Tillämpat förfaringssätt var 

således att använda de kontakter som gavs. En ytterligare begränsning är möjligtvis att 
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resultatdelen ligger på en låg abstraktionsnivå. Anledningen bakom detta beslut var att 

studien är av deskriptiv ansats. En annan utgångspunkt är att det ibland kan vara en 

hårfin gräns mellan att skildra en verklighet och att dra för långtgående tolkningar.   

 

Studiens relevans ur ett bredare perspektiv 

Denna studie är trots sina tillkortakommanden användbar då sjukskrivning orsakad av 

psykisk ohälsa är en av de två dominerade sjukskrivningsorsaken i Sverige (Allvin et 

al., 2006). Det är således av relevans att forskning görs inom detta område och denna 

studie anses således fokusera på ett viktigt och aktuellt ämne. I föreliggande studie 

framkom centrala teman som tillsammans utgjorde resultatdelen. Dessa teman går i 

samklang med tidigare forskning där liknande resultat framkommit (Mellner et al., 

2009; Jeding et al., 1999). Denna studie bidrar till en ökad förståelse för arbetstagares 

syn på en återgång till arbetsplatsen efter en sjukskrivning orsakad av psykisk ohälsa 

och hur dennes anställningsbarhet påverkats av sjukskrivningen.  

 

Det finns uppsatta regler och ansvarfördelningar om hur en rehabiliteringsprocess ska 

gå till. I detta arbete har arbetsgivare ett stort ansvar för sina anställdas återgång till 

arbetslivet, men även arbetstagaren måste ta en aktiv roll. Tanken med de nya reglerna 

från 2008 är att en arbetstagares arbetsförmåga ska bedömas vid fasta tidpunkter 

(Rehabilitering, 2009). En positiv aspekt med de nya reglerna är det aktiva arbetet med 

att snabbt få in en sjukskriven på arbetsplatsen. Detta bidrar till att en 

sjukskrivningsperiod inte tillåts att fortgå utan ingripande åtgärder, vilket enligt 

forskning är gynnande för att en individ ska lyckas ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden 

(Astervik et al., 2006). Dock är en möjlig risk med att arbetstagaren har fått en mer 

aktiv roll än tidigare, att det ställs för stora krav på individen, vilka kan vara 

svårhanterliga om den enskilde inte har förmågan att hantera dessa (Karasek & 

Theorell, 1990). Ett ökat individansvar är ett kännetecken för dagens arbetssamhälle, 

vilket kan ses som positivt för de som klarar av att hantera situationen. Det finns 

emellertid en risk att personer som inte kan anpassa sig till det rådande klimatet hamnar 

utanför (Allvin et al., 2006). Försäkringskassan har den slutgiltiga och avgörande 

bedömning gällande huruvida en individ har arbetsförmåga eller inte (Prop. 

2009/10:45). Det finns en möjlighet att en diskrepans kan uppstå gällande hur frisk 

Försäkringskassan anser att individen är och hur frisk personen ifråga upplever sig. Om 

Försäkringskassan inte bedömer individen som så allvarligt sjuk att denne är berättigad 

förlängd sjukpenning, är risken att individen mot sin vilja tvingas tillbaka in i arbetet. 

Om denne inte har möjligheten att hantera de krav som ställs på arbetsplatsen, kan det 

möjligtvis leda till en ny sjukskrivningsperiod (Allvin et al., 2006).  

 

Förslag på vidare forskning 

Samtliga undersökningsdeltagare i föreliggande studie är tillbaka i arbetet efter sin 

sjukskrivning, på hel- alternativt deltid, vilket inte alltid är utgången av en sjukskrivning 

(Mellner et al., 2009). Det hade varit intressant att i vidare forskning studera vad som 

var avgörande för de individer som inte lyckat ta sig tillbaka till arbetet efter sin 

sjukskrivning. Det är även av relevans att göra fortsatta studier kring viktiga faktorer i 

en rehabiliteringsprocess, för att få en ökad kännedom kring aspekter som påverkar 

arbetsförmåga och hälsa. Forskning kring en förbättrad rehabilitering skulle kunna leda 

till att fler individer ges möjligheten att öka sin hälsa och komma ur sin sjukskrivning. 

Vidare förslag på forskning är att undersöka om och i så fall hur ett rehabiliteringsarbete 

påverkar den upplevda anställningsbarheten.   
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Sammanfattningsvis pekar studiens resultat på att när en individ kommer tillbaka till 

arbetsplatsen efter en sjukskrivning orsakad av psykisk ohälsa är det av relevans att 

arbetsgivaren anpassar arbetssituationen efter individens enskilda förmågor och behov 

samt att individen får tillgång till socialt stöd. Av resultatet framkom att detta kan ske 

med relativt små medel, ett exempel på är att det kan räcka med visad förståelse från 

arbetsgivarens sida. Då alla personer är olika, är det svårt att tillämpa samma medel på 

samtliga människor. Vidare framkom i resultatet att en individs upplevda 

anställningsbarhet påverkas av en långtidssjukskrivning samt att denna påverkan kan 

vara mer eller mindre långtgående.  
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