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Anställda med ångest- och 
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Individers röster om upplevda anpassningar i arbetsmiljön  

Elin Granat & Emelie Hedlund  

Sammanfattning  
 

Ångest och depression spås om fem år tillhöra några av världens största folksjukdomar (World Health 

Organization, 2001). Stigmatisering av psykiska besvär hos individer innebär att många med psykisk 

ohälsa exkluderas från arbetsmarknaden (Socialdepartementet, 2012). Att individer med psykisk 

ohälsa arbetar innebär dock vinster på individ-, organisations-, och samhällsnivå (CEPI, 2012). Syftet 

med studien är därmed att undersöka hur arbetsmiljön för anställda med ångest- och 

depressionssyndrom har anpassats utifrån den anställdes förutsättningar. Studiens fokus är att belysa 

vilka faktorer som påverkade att anpassningarna genomfördes. Antonovskys (2005) teori KASAM 

med begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet redogör för sambandet om vad som 

påverkar hur arbetsmiljön har anpassats. En kvalitativ metod har använts där sex anställda med ångest- 

och depressionssyndrom har intervjuats. Resultatet visar att den anställde själv har ett ansvar att 

berätta om sina behov för att anpassningarna ska genomföras. Arbetsgivaren har också ett väsentligt 

inflytande när det gäller genomförandet av anpassningar på arbetsplatsen. Ett öppet arbetsklimat är 

betydande för att våga berätta för sin arbetsgivare att anpassningar behövs. En slutsats är att 

möjligheten till påverkan och inflytande för den anställde är viktigt för att anpassningar ska ske.   
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Ångest, depression, psykisk, ohälsa, arbetsmiljö, anpassningar, KASAM 

 

 

  



 

 

 

 

Employees with anxiety and 

depressive disorders  

Voices of experienced adaptions in the work environment  

Elin Granat & Emelie Hedlund 

Abstract  
 

In five years, anxiety and depression is predicted to become two of the most prevalent illnesses in the 

world (WHO, 2001). The perceived stigma of individuals suffering from mental illness excludes many 

of them from joining the work force (Boardman et al., 2003). However, having individuals who suffer 

from mental illness in employment brings benefits on both an individual, organisational and 

community level (CEPI, 2012). The purpose of this study is therefore to examine how the work 

environment for people with anxiety or depressive disorders has been adapted based on individual 

conditions. Antonovsky’s (2005) SOC theory describes the concepts of comprehensibility, 

manageability and meaningfulness, and how they together have influenced the work environment to 

adapt. A qualitative approach was used where six employees with anxiety or depressive disorders were 

interviewed. The results show that the employee has a responsibility to express the need for support, 

and that the employer’s influence also has a vital part when implementing the adjustments to the work 

environment. The employee has to find the courage to approach the employer regarding the 

adjustments needed, thus an open work environment is essential. In conclusion, the study shows that 

the employee’s ability to make an impact and exert influence on their working environment is 

important.  
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1 Inledning 

I vägledningssamtal under vår utbildningspraktik och i vår blivande yrkesroll som studie- och 

yrkesvägledare har vi återkommande mött individer från 15 år och uppåt med ångest- och 

depressionsproblematik. Individerna har ofta uttryckt oro inför framtiden och känt sig osäkra på sina 

förutsättningar och konkurrensvärde på arbetsmarknaden. Denna typ av oro är inte ensamt 

representerat för individer med ångest- och depressionsbesvär, dock har vi som studie- och 

yrkesvägledarstudenter upplevt begränsade kunskaper i att presentera fungerande exempel där 

arbetsmiljön har anpassats efter individer med återkommande eller tillfällig psykisk ohälsa. Studien 

redogör för hur arbetsmiljön har anpassats till följd av anställdas ångest- och depressionsproblematik, 

hur dessa arbetsmiljöanpassningar upplevts av de anställda samt vilka faktorer som påverkade att 

anpassningarna genomfördes. Genom sex kvalitativa intervjuer har anställda med ångest- och 

depressionssyndrom intervjuats, för att delge sina upplevelser av de genomförda anpassningarna. 

Denna studie visar vad som påverkar att anpassningarna har genomförts utifrån de anställdas egna 

upplevelser.  

1.1 Problemområde och problematisering  

I arbetsmiljölagen 2 kap. 1 § (SFS 1977:1160) framkommer det att: ”Arbetsförhållandena skall 

anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende”. Vidare framkommer att 

arbetstagaren också ska ha möjlighet att påverka både arbetssituation och uppgifter (ibid.). 

Hälsofrämjande arbete är hos många arbetsgivare dock inte prioriterat på grund av bristande kunskap 

och/eller ambitioner (Menckel, 2003). Indikationer visar även att föreställningar och fördomar kring 

psykisk ohälsa fortfarande lever kvar på arbetsplatser, vilket tabubelägger och bidrar till stigmatisering 

av individer med psykiska besvär. Exempelvis visar en befolkningsundersökning utförd av Centrum 

för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) att 20-25% av respondenterna ställer sig negativt till 

att ha en kollega med psykiska besvär (Hansson, 2010). Riksförbundet Hjärnkoll lyfter även i sin 

studie att bara 64 % av de deltagande arbetsgivarna tror att majoriteten av individer med psykiska 

besvär vill arbeta (Hjärnkoll, 2012). 

Utöver detta spås depression och ångest år 2020 vara ett av världens största folkhälsoproblem enligt 

WHO (2001). I Sverige beräknas för närvarande cirka 400 000 människor från 16 år och uppåt 

uppleva svår ångest (Statistiska centralbyrån, 2014). Att som studie- och yrkesvägledare, kollega eller 

arbetsgivare möta en individ med ångest- och depressionssyndrom är således stor.  

Att arbeta för ett öppet arbetsklimat där de anställda vågar berätta om sina psykiska besvär är 

gynnande för både arbetsmiljö och lönsamhet (Hjärnkoll, 2012). Indikationer finns dock på att 

arbetsgivare tenderar att betrakta psykisk ohälsa som avvikande eller drar sig för att anställa individer 

med psykiska besvär i tron att det innebär ökade sjukkostnader (ibid.). Därmed riskerar arbetsplatser 

att gå miste om många kvaliteter och kompetenser hos individer med depression och ångest. Att 

använda individernas styrkor istället för att fokusera på svagheter skulle kunna innebära vinster på 

mikro-, meso- och makronivå (CEPI, 2012). Bristen på rutiner från ledningsgruppen när anställda har 

psykisk ohälsa medför kostnader som drabbar såväl företaget som individen och samhället i stort 

(Johrén, 2013). Detta visar således på incitament att det kan gynna många att föra en öppen, icke-

värderande dialog kring människors varianter av psykisk hälsa på arbetsplatsen, samt upprätta 
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strukturer för agerande. En studie av CEPI (2012), visar dock att 40 % av individer med psykisk 

ohälsa väljer eller känner sig tvingade att hemlighålla sina besvär. Vidare framkommer det att 

arbetsgivare också underskattar förekomsten av psykisk ohälsa hos sina anställda. Arbetsgivare som 

inte har erfarenhet av anställda med psykisk ohälsa, har i jämförelse med arbetsgivare med denna 

erfarenhet, betydligt lägre grad av rutiner för handlande. De arbetsgivare som anställt eller arbetat 

tillsammans med någon med psykisk ohälsa kan även i signifikant högre grad tänka sig göra det igen 

(Hjärnkoll, 2012). Det verkar dock finnas en vilja hos många arbetsgivare att hantera ohälsa på 

arbetsplatsen, men samtidigt en brist på tillräckliga kunskaper och resurser (Hjärnkoll, 2012).  

I arbetet med att anpassa arbetsmiljön för individer med psykisk ohälsa finns förutom 

samhällsekonomiska vinster även en humanitär vinst. Ett arbete kan öka känslan av sammanhang, 

trygghet och möjlighet till prestationer som kan höja självkänslan (Kirsh, 2000). Möjligheter till 

delaktighet tillhör också grundvärderingar i det svenska samhället (Socialdepartementet, 2012). 

Boardman, Grove, Perkins & Shepherd (2003) lyfter i sin studie fram att majoriteten av individer med 

psykisk ohälsa vill engagera sig i arbete. Således skiljer sig detta från ovanstående antagande från 

många chefer. Om arbetsmiljön och arbetsbördan däremot inte anpassas efter individens 

förutsättningar finns risk för såväl sjukskrivningar som utestängning från arbetsmarknaden. Att ha 

ångest- och depressionssyndrom och arbeta utan individuella anpassningar kan innebära att all fokus 

läggs på att klara av arbetsuppgifterna, på bekostnad av fritid, mående och sociala relationer 

(Bertilsson, Petersson, Östlund, Waern & Hensing, 2013).  

Ångest- och depressionssyndrom är och kommer att vara något som samhället än mer måste förhålla 

sig till utifrån såväl ekonomiskt som humant perspektiv. Arbetsmiljöanpassningar till följd av detta är 

därför betydelsefullt att undersöka.  

1.2 Förförståelse 

Förförståelse är ett hermeneutiskt begrepp som syftar till att människor tolkar och försöker förstå 

andra människors känslor och tankar (Thurén, 1991). I forskningssammanhang syftar detta till vad 

som influerar och formar forskarens tolkningar (ibid.). Dessa påverkas av värderingar och förutfattade 

meningar som formats utifrån social och kulturell bakgrund, till exempel via utbildning och annan 

socialisering. Ny kunskap leder till uppdaterad förförståelse eller att den tidigare förförståelsen 

revideras (ibid.). Kurser på studie- och yrkesvägledarprogrammet i bland annat sociologi, psykologi, 

pedagogik samt arbetsmarknad och politik har bidragit till kunskap som format uppfattningen att 

samhälle och individ fungerar i en komplex interaktion med varandra. Utifrån utbildningen har vi även 

utvecklat ett förhållningssätt som bygger på de etiska riktlinjerna för studie- och yrkesvägledare 

(Lärarnas riksförbund, 2010).
1
 Detta innebär respekt för den enskilda människan samt allas rätt till 

meningsfullt liv och arbete oavsett förmåga eller samhällsposition. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetsmiljön för anställda med ångest- och 

depressionssyndrom har anpassats utifrån den anställdes förutsättningar. Studien ämnar belysa fysiska 

och psykosociala anpassningar som dessa individer har erfarit. 

                                                      
1
 http://www.lr.se   

http://www.lr.se/
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1.4 Forskningsfrågor 
1. Vad påverkade att anpassningarna genomfördes för de anställda med ångest- och 

depressionssyndrom? 

 

2. Vilka faktorer i arbetsmiljön har anpassats till de anställda med ångest- och 

depressionssyndrom? 

 

3. Hur upplever de anställda med ångest- och depressionssyndrom själva att anpassningarna 

fungerade och varför? 

1.5 Avgränsningar 

För att besvara studiens syfte avgränsas urvalet till individer som har ångest- och depressionssyndrom. 

Detta motiveras bland annat med att ångest och depression är de störst växande grupperna inom 

psykisk ohälsa (WHO, 2001). Ångest och depression refereras av WHO (2001) som CMD (Common 

Mental Disorders) det vill säga att dessa betraktas som vanligt förekommande psykiska sjukdomar.  

De intervjuade individerna har någon gång varit eller befinner sig för närvarande i en anställning där 

anpassningar i arbetsmiljön utförts till följd av individens ångest- och depressionssyndrom. Ingen 

särskild avgränsning har gjorts utifrån att individen ska ha varit anställd i en särskild bransch eftersom 

arbetsmiljölagen (2 kap. 1 §, SFS 1977:1160) om anpassningar gällande psykisk och fysisk hälsa ska 

följas oavsett bransch. Intervjupersonernas ålder avgränsades till 20 år och uppåt. Den nedre 

åldersgränsen är strategiskt satt med anledningen att det ökat möjligheterna till ett urval där individen 

hunnit varit yrkesverksam med en anställning. Studien tog heller ingen hänsyn till var i Sverige 

individerna arbetade.  

1.6 Begrepp 

Nedan redogörs för de begrepp som frekvent förekommer i studien.  

1.6.1 Ångestsyndrom och depressiva syndrom  

I studien förklaras ångestsyndrom och depressiva syndrom enligt DSM-V:s kriterier (American 

Psychiatric Associations, 2013). Detta är gjort för att kunna avgränsa och ringa in vad som kan räknas 

som ångest- och depressionssyndrom enligt psykiatrisk diagnostisering. Kategorin ångestsyndrom 

innefattar symptom som för individen innebär överdriven rädsla och ångest. Rädslan och ångesten tar 

sig exempelvis uttryck i känslan av att vilja fly samt somatiska reaktioner såsom till exempel 

darrningar, hjärtklappning och illamående. Ångestsyndromen skiljer sig från varandra i fråga om 

objekt eller situationer som orsakar ångesten och rädslan samt vilka tillhörande kognitiva tankar som 

påverkar individens beteende (American Psychiatric Association, 2013). Kategorin depressiva 

syndrom inkluderar olika typer av förstämningsrelaterade sjukdomar eller tillstånd. Gemensamt för de 

depressiva syndromen är förekomsten av nedstämdhet, tomhetskänsla och/eller irritabel 

sinnesstämning som följs av somatiska och kognitiva förändringar. Dessa förändringar har påtaglig 

effekt på individens funktionsförmåga. Vad som skiljer de depressiva syndromen åt är dess varaktighet 

eller orsak (ibid.). 

Definitionen av psykisk ohälsa är bred och varieras över tid och social kontext. Ur ett salutogent 

perspektiv betraktas hälsa som rörligt, snarare än två motsatser av att en individ antingen är ”sjuk” 
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eller ”frisk” (Hanson, 2004). Det salutogena perspektivet innebär också att se till de faktorer som 

främjar eller upprätthåller hälsa, till skillnad från det patogena perspektivet som intresserar sig för 

sjukdomsorsaken eller faktorer som bidrar till ohälsa (ibid.). Det salutogena perspektivet på psykisk 

(o)hälsa är också vad som främst avses i studien. Vad som uppfattas som psykisk ohälsa är en 

kontextuell gråzon. I denna studie varieras ångestsyndrom, depressionssyndrom, psykiska besvär och 

psykisk problematik som begrepp, där alla innefattas under paraplybegreppet psykisk ohälsa.  

1.6.2 Mikro-, meso-, makronivå 

I denna studie definieras mikronivå till att avse individnivå, mesonivå avser organisationsnivå och 

makronivå avser samhällsnivå. Begreppen används som synonymer. 

1.6.3 Arbetsmiljö 

Enligt Arbetsmiljöverkets allmänna råd beträffande psykiska- och sociala aspekter på arbetsmiljön 

(AFS 1980:14) omfattar förhållanden i arbetsmiljön tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala 

och innehållsmässiga faktorer. Grundprincipen i arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är att arbetet ska 

ge en möjlighet till engagemang och arbetsglädje och inte bara att det ska vara fysiskt och psykiskt 

säkert. Vid utformandet av arbetsmiljön på arbetsplatsen måste arbetsgivaren beakta att människor är 

olika vad det gäller yrkesvana och andra förutsättningar för arbetet (ibid.). Begreppet psykosociala 

faktorer är svårfångat men relateras till de sociala och psykologiska faktorer som påverkar hälsan hos 

de anställda (AFS 1980:14.) Enligt arbetsmiljöverket (2010) syftas psykosociala faktorer exempelvis 

till: 

 Arbetsmängd, arbetstempo och arbetstider 

 Handlingsutrymme och möjlighet att påverka  

 Möjlighet till återhämtning och instrumentellt stöd (hjälpmedel, tekniker, verktyg) 

 Tillgång till kompetensutveckling 

 Tillgång till värderande stöd (återkoppling på arbetet) och informativt stöd (erfarenhetsutbyte) 

 Variation av arbetsuppgifter  

 Förväntningar på arbetsinsats och arbetsroll 

 Anställningens trygghet och benägenhet att förändras  

 Risk för och direktiv/åtgärder vid eventuella konflikter, kränkningar och trakasserier  

 Sociala kontakter i arbetet 

 Samarbete och dialog på arbetsplatsen  

 

Med fysiska faktorer syftas till arbetsredskap och arbetslokalsförhållanden vars utformning varierar 

beroende på bransch och arbetsplats (2 kap. 3-8 §§, SFS 1977:1160). Exempel på fysiska faktorer i 

arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen (ibid.) är:   

 

 Ljud- och ljusförhållanden 

 Temperatur-, luft- och vibrationsförhållanden 

 Lokalen ska vara anpassad till det arbetet kräver 
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 Tillgång till personalrum 
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2 Bakgrund 

Nedan presenteras hur litteratursökningen genomförts. Detta följs av en beskrivning av Antonovskys 

teori (2005) KASAM samt redogörelse för anknytande forskning och övrig litteratur.  

2.1 Resultat av litteratursökning 

Litteratursökningen har genomförts med hjälp av sökmotorerna Google Scholar, Libris, Stockholms 

universitetsbibliotek och Uppsalas universitetsbibliotek. Rapporter, lagar, förordningar och statistik 

har sökts via Arbetsmiljöverkets, Skolverkets och Regeringskansliets respektive webbplats samt via 

Riksförbundet Hjärnkoll. Vidare har sökord baserats på nyckelord för studien såsom: ”ångest”, 

”depression”, ”arbetsmiljö”, ”psykosocial”, ”ohälsa”, ”arbete”, ”tabu”, ”KASAM”, ”friskfaktorer”, 

”historia, ”attityder”, ”anställda” samt ”anställning” i olika konstellationer med varandra. Sökorden 

har även översatts till engelska för litteratursökning efter engelskspråkig litteratur. För ett kritiskt 

perspektiv till källor har litteratursökningen utgått från Holme och Solvangs (1991) fyra faser: 

observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Nedan följer en genomgång av litteratursökningen 

utifrån studiens syfte och problemområde. 

 

2.2 Teori 

Vad är det som gör att människor lyckas behålla hälsan i livet, trots påfrestande faktorer? Detta var 

något Aron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi under 1900-talet, intresserade sig för. Som 

svar på detta utformade han teorin KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). Teorin utgår 

från ett salutogent perspektiv, snarare än patogent. Det salutogena synsättet på hälsa har en helhetssyn 

på människan och fokuserar till vad som gör en människa välmående, så kallade friskfaktorer. Det 

patogena perspektivet betraktar istället orsak och riskfaktorer för ohälsa och sjukdom. Ur ett patogent 

perspektiv är således “sjuk” respektive “frisk” varandras motsatser (Antonovsky, 2005). Antonovsky 

(2005) betraktar snarare hälsa som rörligt på en skala, ett kontinuum, mellan polerna “minimal hälsa” 

och ”maximal hälsa” (se figur 1).  

 

 

Figur 1. ”Hälsokontinuum” (Hanson, 2004, s.61) 

 

Omständigheter och utmaningar i livet kan påverka var en individ befinner sig på hälsokontinuumet. 

Dessa påfrestningar benämner Antonovsky för stressorer (Antonovsky, 2005). Stressorer är 

oundvikliga i livet och det är människors förmåga att hantera eller övervinna dessa som är i fokus i det 

salutogena perspektivet (ibid.). Människor har också olika förmåga att bemästra de svårigheter de 

utsätts för. Antonovsky (2005) menar att en stark KASAM ökar individens förmåga att hantera 

svårigheterna. KASAM förankras framför allt under en människas barn- och ungdomsår. I en 

växelpåverkan mellan individ, grupp och samhälle utvecklar människan så kallade generella 

motståndsresurser (GMR). Goda GMR stärker KASAM och därmed också hanteringsförmågan inför 

påfrestningar (ibid.). Motståndsresurserna kan syfta till personella resurser (fysiska, kognitiva), sociala 

Minimal hälsa Maximal hälsa  
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(relationer, status), materiella (ekonomi, bostad, kläder) samt kulturella (normer, värderingar). Om 

individen haft en grundläggande upplevelse av tillgång till GMR under uppväxten, ökar individens 

tilltro till att även hitta hanteringsvägar inför eventuella påfrestningar i framtiden (ibid.). Generellt kan 

alltså sägas att en individs känsla av sammanhang är ett förhållningssätt som reflekteras i förmågan att 

finna strategier för att hantera problem. En stark KASAM i vuxenlivet är relativt svår att förändra, en 

svag förankrad KASAM kan dock ofta stärkas (Hanson, 2004). Individers tillgång till 

motståndsresurser och upplevelse av KASAM kan dock förändras genom hela livet, inte minst om 

individen ställs inför krav som upplevs för svåra att förstå, hantera eller se någon mening i. Detta 

relaterar Antonovsky (2005) till de för teorin centrala begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begreppen hänger samman med varandra och påverkar graden av KASAM. För att 

veta hur individen ska hantera ett problem måste individen ha kunskap om sig själv i förhållande till 

problemet, kunskap om eventuella lösningsstrategier samt tillgång till resurser, fysiska, kognitiva eller 

relationella, som hjälper individen att hantera problemet. Men inte minst måste individen även vara 

motiverad och se en mening i att hantera påfrestningen (ibid.). 

De tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan också tillämpas i arbetslivet för att 

förstå hur känsla av sammanhang kan påverka anställdas mående på arbetsplatsen. Begreppen kommer 

nedan att redogöras för. 

2.2.1 Begriplighet 

Begriplighet relaterar till en individs förmåga att förstå eller förklara händelser i relation till 

verkligheten. Grad av begriplighet påverkar hur individen kan förutsäga eller strukturera inre och yttre 

världar. Individen förstår till exempel känslor, fysiska reaktioner eller andra människors reaktioner 

(Antonovsky, 2005). På arbetsplatsen relateras begriplighet exempelvis till kunskap om den egna 

yrkesrollen, företagets uppbyggnad och organisation, arbetsinnehåll och arbetsmiljö (Hanson, 2004). 

Om begripligheten är hög har individen större förståelse varför saker utvecklas och förändras på 

arbetsplatsen och kan relatera sin kunskap till ett historiskt sammanhang. Begripligheten ökar av 

konstruktiv feedback från arbetsgivare och kollegor. En låg begriplighet kan istället resultera i 

förvirring, utanförskap och osäkerhet. Det kan vara svårt att fatta rätt beslut eller förstå egna behov 

och rättigheter (ibid.). 

2.2.2 Hanterbarhet 

Hanterbarhet relaterar till förmågan att hantera olika utmaningar och påfrestningar (Antonovsky, 

2005). Hur utmaningen hanteras relateras till individens tillgängliga resurser. Tillgång till, eller bristen 

på resurser påverkar individens handlingskraft och kunskap om hur påfrestningen kan överkommas 

(ibid.). Hanterbarhet kan alltså relateras till individens möjlighet av påverkan över sin egen situation, 

vilket förutsätter förståelse. Individen måste ha kunskap om situationen för att veta vad som kan göras 

och ju mer invecklat problem, desto mer begriplighet krävs (Hanson, 2004). På arbetsplatsen kan 

hanterbarheten stärkas om det finns tillgång till resurser och stöd i form av tydlig organisation, 

riktlinjer och material samt inte minst människor, såsom ledning och kollegor, som är villiga att 

hjälpa. Hanterbarheten ökar också med möjligheter att påverka schema, arbetstakt, uppgifter och 

beslut likaså om arbetsplatsen har hög social, kommunikativ och professionell kompetens. 

Betydelsefullt för hanterbarhet är även fysisk och psykisk hälsa samt möjlighet till återhämtning 

(ibid.). En låg grad av hanterbarhet inträffar ofta om handlingsutrymme och påverkansmöjligheter är 

små i förhållande till ställda krav (ibid.).  
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2.2.3 Meningsfullhet  

Meningsfullhet relaterar till att påfrestningen eller utmaningen upplevs som meningsfull att investera i. 

Individen ser ett syfte eller mål med att hantera och förstå påfrestningen vilket ökar motivationen till 

att göra detta (Hanson, 2004). Antonovsky (2005) betonar begreppet som det viktigaste av de tre. Med 

liten motivation minskar viljan att förstå och handla. Med en hög grad av meningsfullhet upplever 

däremot individen inre drivkraft och motivation (Hanson, 2004). Meningsfullheten är relativ och 

förhåller sig till vad individen själv behöver och värderar som viktigt. Meningsfullhet kan således 

relatera till mycket små händelser i vardagen (ibid.). Om grundläggande behov är tillgodosedda ökar 

också möjligheten att känna motivation. Hanson (2004) lyfter att människor främst vill ha något att 

leva av, det vill säga grundläggande tillgång till trygghet i form av lön, mat och boende. Vidare vill 

människan ha någon att leva med, det vill säga få känna sig uppmärksammad och behövd. Till sist vill 

människan ha något att leva för, det vill säga ett projekt att uppfylla. Alla tre komponenter är relevanta 

för livskraft och meningsfullhet (Hanson, 2004). På arbetsplatsen relaterar begreppet meningsfullhet 

exempelvis till mål och visioner, rättvis behandling som överensstämmer med de egna etiska 

värderingarna samt tillgång till positiva upplevelser (ibid.). Positiva upplevelser som bidrar till 

välmående är till exempel goda relationer till arbetsgivare och kollegor, trivsam arbetsmiljö och 

stämning, variation i arbetsinnehåll, yrkesstolthet samt att arbetsplatsen bidrar till bättre självkänsla 

(ibid.). En låg grad av meningsfullhet kan innebära att individen känner sig omotiverad, energilös och 

passiv. Detta är nedbrytande för såväl individen själv som för arbetsplatsen. Att uppleva sig allt för 

motiverad kan dock också vara problematisk. Ur ett långsiktigt perspektiv kan en mycket hög 

motivationsfaktor bidra till exempelvis utbrändhet (ibid.). 

2.3 Anknytande forskning 

Nedan redogörs det för närliggande forskning på området. Denna forskning rör den psykiska ohälsans 

inverkan på individ och samhälle, psykisk ohälsa och arbetsförmåga, arbetsmiljö och psykisk hälsa, 

arbetsmiljöanpassningar vid psykisk ohälsa och arbetsplatsens förhållningssätt och attityder till 

psykisk ohälsa.  

2.3.1 Den psykiska ohälsans inverkan på individ och samhälle 

Vad ångest- och depressionssyndrom kan innebära för individ och samhälle kommer nedan att belysas. 

Detta är relevant för att vidare förstå de konsekvenser depression och ångest kan ha på individ-, 

organisations- och samhällsnivå.   

Begreppet psykisk ohälsa är något som växt fram under 1900-talet (Gustavsson red., 2003). Från slutet 

av 1800-talet diskuterades det i västerländska samhällen om “den nya sjukan” som innebar symptom 

såsom sömnlöshet, tryck över bröstet och låg mental energi (Allvin, Aronsson, Hagström, Johanson & 

Lundberg, 2006). Den sjukes utmattning och trötthet menades bero på urbaniseringen och den nya 

industrialistiska tidsandan. Idag problematiseras det nya moderna arbetslivet som en av de stora 

orsakerna (Gustavsson red., 2003). På 1930-talet växte intresset för psykisk ohälsa där psykiatriker 

och sociologer började studera orsaksfaktorer och samband i allt högre utsträckning (ibid.). Sedan dess 

har den psykiska ohälsan i samhället ökat markant, med tillhörande sjukskrivningar. Psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen har därmed också blivit något som arbetsgivare får, och kommer få, ta allt större hänsyn 

till (ibid.). WHO uppskattar exempelvis att depression och ångest kommer vara en av de största 

folksjukdomarna i världen om bara ett fåtal år (WHO, 2001). Under det senaste årtiondet talas det 

mycket om “den nya ohälsan” som syftar till ångest, depression, oro och utmattning (Allvin et al., 
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2006). Ohälsa betraktas idag ha ett mer komplext orsakssamband, till skillnad från hur man såg på 

psykiska problem förr. Såväl gener som miljö menas vara påverkansfaktorer gällande psykisk ohälsa 

och har en individ väl drabbats av depression finns risk för återfall (Gustavsson red., 2003). Att i ett 

tidigt skede fånga upp och behandla barn och unga i förebyggande syfte är därför av största vikt, likt 

som att arbeta med förebyggande åtgärder i arbetslivet för att gynna det psykiska måendet (ibid.). 

“Den nya ohälsan” är möjligtvis inte att betrakta som ny i sig utan många gånger tenderar diagnoser 

snarare variera och ändra namn (Gustavsson red., 2003). Vägen till en diagnos för de som drabbats 

kan idag vara lång, diffus och präglas av att det inte alltid är självklart vilken diagnos det gäller. 

Diagnoser inom det psykiatriska spektret är inte allt för sällan även relaterade till en viss komorbiditet, 

så kallad samsjuklighet med andra sjukdomar eller diagnoser (Hallerstedt red., 2006). Det är inte heller 

självklart vad som egentligen är en diagnos. Dessa utformas av sociala konstruktioner i samhället och 

vidareutvecklas i olika sammanhang (ibid.). En diagnos kan också bidra till känslan av tillhörighet 

(ibid.). Media är en av de arenor som haft och fortfarande har, en stor inverkan på vad som menas med 

psykisk ohälsa och vilken kunskap som sprids om detta. Stress och utbrändhet har till exempel blivit 

vardagliga tidningsrubriker och i nutidens Sverige är psykisk ohälsa ett allt vanligare diskussionsämne 

(Gustavsson red., 2003). En effekt av detta kan således vara att det idag anses mindre tabubelagt att 

tala om oro och nedstämdhet, åtminstone i jämförelse med förr (CEPI, 2013). Att “må dåligt” behöver 

för den delen inte heller kopplas till en specifik diagnos. Förväntningar och krav från mikro-, meso- 

och makronivå ställer höga krav på de flesta individers förmåga att hantera och balansera livets 

utmaningar, med de resurser som står till dennes förfogande (Allvin et al., 2006). Den enskilda 

människan bär således idag ett stort eget ansvar för hur, var och när denne vill positionera sig på 

arbetsmarknaden och vilket liv denne vill leva. Psykiska, sociala, kognitiva eller fysiska variationer 

och begränsningar påverkar makt och möjligheter att leva upp till dessa förväntningar, och inte minst, 

arbetsmarknadens krav. För individen kan detta till exempel ta sig uttryck i en stor ekonomisk stress 

(Allvin et al., 2006). Konsekvensen av ett samhälle där individen bär stort eget ansvar blir således att 

det främst är individen själv som drabbas om denne börjar må dåligt: “Den som springer långsamt drar 

inte ner tempot för de övriga, utan blir bara frånsprungen” (Allvin et al., 2006, s.12). 

Idag beräknas cirka 5-10 % av befolkningen lida utav någon form av psykisk ohälsa där behandling 

behövs. Ångest och depression är de vanligaste förekommande besvären, där cirka 90 % av människor 

som lider av psykisk sjukdom även beräknas ha någon form av depression (Socialdepartementet, 

2012). Sjukskrivningar kostar miljarder varje år och aktörer diskuterar därför hur man ska förebygga 

arbetsmiljön för de som redan har blivit sjukskrivna och sedan ska rehabiliteras tillbaka till arbetet. 

Det bör dock i högre grad även diskuteras vad som kan göras för att förbättra hälsa på arbetsplatsen, 

det vill säga arbeta med förebyggande åtgärder, innan individer blir sjukskrivna (Gustavsson red., 

2003).  

Näringslivet och det offentliga samhället har en viktig uppgift i att integrera och underlätta för 

personer med psykisk ohälsa att ha ett tillfredställande liv (Socialdepartementet, 2012). Arbete kan 

vara en del i detta och näringslivet bör därför verka för att vilja anställa personer med psykiska besvär 

(ibid.). Organisationer som riktar sig till personer med psykisk ohälsa kan i sammanhanget fungera 

som mycket betydelsefulla aktörer via sin roll som medlare mellan individ och näringsliv. Inte minst 

arbetar även organisationerna för ökade rättigheter och förbättrade förutsättningar för de som drabbats 

av psykisk ohälsa. Rätten till ett värdefullt liv och uppfattningen om att alla människor är lika mycket 

värda tillhör Sveriges fundamentala grundvärderingar. Genom att anpassa sysselsättningar och 

arbetsmiljö för individer med psykisk ohälsa ökar möjligheten till att dessa värderingar också 

implementeras (ibid.).  
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Nedanstående avsnitt kommer att redogöras närmre för fördelar av arbete för individer med psykisk 

ohälsa samt konsekvenser av det. 

2.3.2 Psykisk ohälsa och arbetsförmåga 

Det finns få studier kring vad individer med psykisk ohälsa upplever för samband mellan arbete och 

välmående. De studier som finns har generellt utförts på individer i psykiatrisk behandling med 

komplext och varierat resultat (Kirsh, 2000). Likaså är arbetsförmåga hos individer med psykisk 

ohälsa ett svårfångat fenomen (Bertilsson, 2013). Att arbetsförmågan inte alltid är optimal behöver 

inte betyda att den inte finns där, däremot kan den te sig skiftande och brokig (ibid.). 

Människor med psykisk sjukdom är en grupp som både stigmatiseras och marginaliseras. Detta ger 

följder för möjligheter till arbete (Bertilsson, 2013). Inte sällan förekommer också föreställningar om 

att individer med psykisk ohälsa inte klarar av ett arbete på den öppna arbetsmarknaden (Lexén, 2014). 

Även kapacitet och förmåga underskattas hos personer med psykisk ohälsa (Boardman et al., 2003). 

En stor andel individer med psykisk ohälsa exkluderas därför från arbetsmarknaden och menas ha 

minskade förutsättningar att få eller behålla en anställning. Det ger konsekvenser för både personligt 

välbefinnande och ekonomi (Boardman et al., 2003; Bertilsson, 2013). Individer med psykisk ohälsa 

kan vara särskilt känsliga för de negativa effekter som arbetslöshet frambringar i form av förlorad 

livsstruktur och identitet (Boardman et al., 2003). Att arbeta är att bli socialt inkluderad i ett 

sammanhang, vilket flertalet individer med psykisk ohälsa utesluts ifrån på grund av fenomen som 

stigmatisering och diskriminering. Att stå utanför arbetsmarknaden och inte inkluderas på flera 

samhällsarenor kan leda till att rollen som ”sjuk” internaliseras som individens huvudsakliga attribut 

(Boardman et al., 2003). Det finns således incitament för att individer med psykisk ohälsa bör få 

möjlighet till något många andra, friskare, människor tar för givet – nämligen arbete (Boardman et al., 

2003). 

Boardman et al. (2003) såväl som Lexén (2014) betonar att många individer med psykisk ohälsa också 

vill engagera sig i arbete eller meningsfull sysselsättning. Ett arbete har belöningar bortom de 

inkomstmässiga. Det kan ge en känsla av identitet, status och struktur i livet men även tillgång till 

sociala kontakter och stöd (Boardman et al., 2003). Hos individer med psykisk ohälsa har arbete även 

visats bidra till färre psykiska symtom, starkare självkänsla och tro på sin egen förmåga, känsla av 

egenmakt, högre livskvalitet och ekonomisk trygghet (Lexén, 2014). Detta styrks även av Kirsh (2000) 

som undersökt hur tio personer med psykiska problem upplevt betydelsen av att arbeta. Studiens 

deltagare uppgav att arbetet var viktigt för deras självidentitet, att uppfylla egna behov samt känslan av 

delaktighet. Kirsh (2000) betonar dock att det är otydligt om individernas funktionsnivå förbättrades 

på grund av enbart sysselsättningen i sig. Att få tillhöra en arbetsgemenskap och ett större 

sammanhang är dock något som även Bertilsson (2013) lyfter fram som en viktig motivationsfaktor till 

att vilja arbeta. 

Men arbete kan också vara en känsla till stress och flera deltagare i Kirsh (2000) studie oroades av att 

ett heltidsarbete skulle kunna bli för tungt. Att vara drabbad av ångest och depression kan medföra att 

förmågan att arbeta sänks (Bertilsson, 2013). Detta kan som tidigare nämnt relatera i en ekonomisk 

stress för framtid och försörjning (Allvin et al., 2006). Det finns fortfarande få studier gällande 

individers förmåga att arbeta parallellt med depression och ångest men Bertilsson (2013) lyfter fram 

bland annat att det sämre psykiska måendet kan leda till känslan av att vara distanserad och inte längre 

uppleva sig förtrogen med arbetsuppgifter som tidigare känts välbekanta. Konsekvensen av detta blir 

en hög osäkerhet på den egna prestationsförmågan. Ångest och depression kan även göra det svårare 

att koncentrera sig, komma igång, vara noggrann, hålla deadlines eller manövrera många uppgifter 
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samtidigt (Bertilsson, 2013). Att stiga upp ur sängen på morgonen och ta sig iväg till arbetet kan 

upplevas som en mycket stor utmaning i sig, ibland för stor att bemästra och den drabbade tar därför 

sig inte iväg till arbetet alls (Bertilsson, Löve, Ahlborg & Hensing, 2015). Bertilsson (2013) lyfter 

vidare fram att all energi kan gå åt till att behålla och klara av arbetet, vilket blir på bekostnad av hem, 

aktiviteter och socialt liv utanför arbetsplatsen. Att försöka hantera och upprätthålla förhållandet 

mellan tid, arbetskrav och inre känslor kan resultera i ångestattacker på arbetet (Bertilsson et al., 

2015). Den nedsatta arbetsförmågan kan även bidra till att individen känner sig ensam på arbetsplatsen 

på grund av bristande ork eller svårigheter i att delta i arbetsplatsens sociala aktiviteter, till exempel 

kaffepauser, delta i genomgångar och möten (Bertilsson, 2013). Några individer i Bertilssons et al. 

(2015) studie uppfattade även sig själva som “gnällspikar” på arbetet eftersom de inte alltid hade ett 

glatt humör gentemot sina kollegor. Ett mindre positivt humör kunde för individerna också leda till 

uppfattningen av att kollegorna fick bristande förtroende för vad individerna klarade av i arbetet. 

Stigmatisering av psykiska besvär kan också minska individens mod att be om hjälp - vilket i sin tur 

bidrar till att individens prestationsförmåga blir ännu lägre (Bertilsson, 2013).  Känslan av att bli en 

arbetsbörda för sina kollegor är således vanligt (Bertilsson, 2013). För många individer med psykisk 

ohälsa leder detta till att de tappar tron på sig själva, upplever att de inte räcker till och tappar lusten att 

arbeta (Bertilsson et al., 2015). Andra försöker kompensera för sin ohälsa genom att arbeta mer än 

heltid, tills kropp och psyke inte orkar mer (ibid.). 

Nedan kommer det att redogöras för hur arbetsmiljön kan förebygga psykisk ohälsa samt exempel på 

vilka arbetsmiljöanpassningar som kan göras för individer med psykisk ohälsa. Det saknas omfattande 

forskning gällande upplevelsen av arbetsmiljöanpassningar hos individer med psykisk ohälsa (Kirsh, 

2000).  

2.3.3 Arbetsmiljö och psykisk hälsa 

Anknytande forskning gällande arbetsmiljö och psykisk ohälsa delas in i fyra underrubriker. Dessa är 

möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling, ledningens betydelse, konsekvenser av en mindre 

god arbetsmiljö samt förebyggande och främjande arbetsmiljö vid psykisk ohälsa. 

Möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling 

Utifrån ett historiskt perspektiv har Sverige investerat i arbetsrättsfrågor såsom arbetsmiljö, 

arbetarskydd, ersättningssystem och arbetsrättslagstiftning. Den svenska välfärden skulle uppenbara 

sig även på arbetsplatserna. År 1978 vidgades arbetsmiljöbegreppet till att också inkludera 

psykosociala påverkansfaktorer i arbetsmiljön (Allvin et al., 2006). Enligt 2. Kap. 1 § (SFS 

1977:1160) framkommer därför att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika 

förutsättningar, fysiskt som psykiskt, med möjlighet för arbetstagaren att själv kunna påverka sin 

arbetssituation. 

Grundkomponenterna i en god arbetsmiljö kan, oavsett psykiskt hälsotillstånd, relateras till möjlighet 

till inflytande, delaktighet och utveckling (Theorell, 2003). Arbetstagaren bör få vara delaktig i 

beslutsfattning över arbetet, exempelvis hur och när arbetsuppgifterna ska genomföras, typ av 

arbetsuppgifter och när pauser ska tas. Arbetstagaren ska också kunna påverka arbetstider och 

utvecklingsmöjligheter (ibid.). När arbetstagare har inflytande över sitt arbete ökar också möjligheten 

till må att bra och viljan att prestera på arbetet. Inflytande på arbetsplatsen innebär att få information 

om det som sker i verksamheten och att få tillgång till att ge förslag som arbetsgivaren tar hänsyn till. 

Det måste därför finnas en organiserad möjlighet till inflytande för att detta ska kunna ske 

kontinuerligt (ibid.). Vidare är även sociala interaktioner och relationer betydelsefullt för arbetsmiljön 
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(Allvin et al., 2006). Att bli accepterad i arbetsgruppen ökar känslan av grupptillhörighet, stöd och 

uppmuntrar till produktivitet. Fungerande sociala arbetsgrupper får större möjligheter att fördela och 

omfördela arbetsbelastningen utifrån arbetsgruppens behov. På en strukturell nivå ökar en 

samarbetande arbetsgrupp också möjligheten till makt och inflytande över arbetet (ibid.).  

Ledningens betydelse 

Den faktor som till största grad kan påverka arbetsmiljön på arbetsplatsen är ledningen (Gustavsson 

red., 2003). Om ledningen är insatt i utformandet av en god arbetsmiljö bidrar detta i sig till ett gott 

arbetsklimat, där arbetsgivaren även kan fungera som en god förebild för arbetstagarna (ibid.). I 

allmänna råd beträffande psykiska- och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) framkommer 

att arbetsgivaren skall ha kunskap om riskfyllda fysiska och psykosociala situationer som kan uppstå 

på arbetsplatsen. Det är också arbetsgivaren som ansvarar för att genomföra åtgärdsanpassningar i 

arbetsmiljön utifrån arbetstagarens behov (Zanderin red., 2005). Arbetsgivaren är också enligt LAS 

(Lagen om anställningsskydd) skyldig att undersöka om och i så fall vilka anpassningar och 

omplaceringsmöjligheter arbetsplatsen har (ibid.). Detta för att personer med förändrad 

funktionsförmåga ska kunna behålla arbetet inom verksamheten (ibid.). Om arbetsgivaren arbetar för 

att alla medarbetare ska må bra samt fungerar extra stöttande vid behov, gynnar detta arbetsklimatet 

och tryggheten i verksamheten. Genom att anpassa arbetsmiljön för anställda kan frånvaron minska 

och företagets produktivitet öka (ibid.). Människor uppfattar fysiska miljöer olika vilket också är något 

arbetsgivaren ska ta hänsyn till, till exempel genom att anpassa ljud- och ljusförhållanden (ibid.). En 

god arbetsmiljö är inte bara en arbetsplatsfråga utan också en folkhälsofråga. Såväl arbetsgivaren som 

samhället måste ta ansvar för människors hälsa och skapa goda förutsättningar för alla individers olika 

behov (Gustavsson red., 2003).   

Konsekvenser vid en mindre god arbetsmiljö 

Forskning visar att personer som förlorar en stor del av sitt inflytande över arbetet har större risk att få 

sämre hälsa (Theorell, 2003). Under slutet av 1990-talet har beslutsutrymmet också visat sig 

försämrats med arbetsgivare som ställer allt högre krav. Fördelningen mellan belöning och prestation 

har försämrats liksom balansen mellan krav och resurstillgång, inte minst inom den offentliga sektorn 

(ibid.). Höga krav och låg kontroll ger konsekvensen av ett litet beslutsutrymme vilket kan resultera i 

så kallad inlärd hjälplöshet för den anställde (Allvin et al., 2006). Tydliga samband kan också ses 

mellan litet beslutsutrymme och sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa (Theorell, 2003). På 

arbetsplatser som har strategier för stress och ohälsa har de anställda ofta en bättre balans mellan krav 

och inflytande. Resultatet blir att de anställda får lättare att överkomma eventuella utmaningar 

(Allvin., et al, 2006). Risken för att drabbas av ohälsa utgörs också om arbetsgivare och anställda inte 

uppmuntrar varandra i arbetet (Zanderin red., 2005). 

Förebyggande och främjande arbetsmiljö vid psykisk hälsa 

Arbetsgivare har ofta undermålig kunskap om psykosociala faktorer i arbetsmiljön (Theorell, 2003). 

Genom att främja kompetensen inom området kan arbetstagarens ökade inflytande och delaktighet 

leda till en bättre prestation och färre sjukskrivningar (ibid.). Om arbetsgivaren arbetar för såväl en 

förbyggande som en hälsofrämjande arbetsmiljö ökar chanserna till en välmående personal (Menckel 

& Österblom, 2000). Förbyggande åtgärder kan till exempel syfta till rehabilitering och eliminerandet 

av riskfaktorer för psykisk och fysisk ohälsa. Hälsofrämjande åtgärder relateras snarare till 

arbetsplatsens friskfaktorer, det vill säga vilka faktorer i miljön som kan gynna de anställdas hälsa 

(Nordén red., 2011). Exempel på friskfaktorer är arbetsglädje, humor och mening, trivsamma lokaler, 
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möjlighet till kompetensutveckling, flexibilitet, påverkan och variation, feedback, tydligt fungerande 

ledning och organisation samt ett tillåtande, öppet, respektfullt och empatiskt klimat (ibid.). Ett 

flexibelt arbete kan också ses som ett tecken på arbetsgivarens förtroende och tillit (Allvin et al., 

2006). Ett hälsofrämjande arbetsklimat kan även relateras till begreppet empowerment, det vill säga att 

de anställda uppmuntras att känna sig kompetenta och i kontroll över sin egen situation (Menckel & 

Österblom, 2000). Vidare kan det lyftas fram att en arbetsplats som har låg sjukfrånvaro inte 

nödvändigtvis behöver ha god hälsa hos personalen. Att vara på arbetet trots hälsoproblem, så kallad 

sjuknärvaro, är ett vanligt förekommande fenomen (Johrén, 2013).  

2.3.4 Arbetsmiljöanpassningar vid psykisk ohälsa 

Det finns dock risk för konsekvenser när de anställdas hälsa får stort fokus. En av dessa kan vara att 

arbetsgivaren betraktar det som den anställdes ansvar och skyldighet att hålla sig frisk (Menckel & 

Österblom, 2000). De som uppmuntras och ses som förebilder på arbetsplatsen blir de långtidsfriska, 

medan de med sämre hälsa döms ut. Som tidigare nämnts kan dock psykisk ohälsa uppkomma utifrån 

såväl biologiska som miljömässiga faktorer i livssituationen, det är ingenting den drabbade väljer 

(ibid.). Det blir således också svårt att utgå från en generell arbetsmiljö och förutspå dess enskilda 

konsekvenser. Arbetsmiljöanpassningar för individer bör istället ske utifrån dennes arbetsförmåga 

utifrån den nuvarande arbetssituationen (Allvin et al., 2006).  

Nordéns red., (2011) handledning för arbetsgivare när psykisk ohälsa finns på arbetsplatsen, 

presenterar dock allmänna förhållningssätt och strategier vid arbetsmiljöanpassningar:  

 

1. Ömsesidig diskussion: Övergripande rekommenderas att anpassningarna sker via ömsesidig 

diskussion mellan arbetsgivare och anställd. Det finns inga universallösningar utan 

anpassningarna bör sättas i relation till individens behov kontra arbetsgivarens möjligheter, 

utifrån företagets typ och storlek (ibid.). 

 

2. Dokumentation och uppföljning: Anpassningarna bör dokumenteras och följas upp 

regelbundet, antingen via formella utvärderingar och medarbetarsamtal eller mer informella 

möten. Arbetsgivaren kan även ställa öppna frågor om hur den anställde mår, om arbetet i sig 

påverkat hälsan och om den anställde har egna lösningsinriktade tankar om eventuella 

anpassningar. Arbetsgivaren kan dock ha i åtanke att individer som mår dåligt eller befinner 

sig i en pressad situation inte alltid kan ge konkreta svar i stunden. Vidare bör det föras en 

diskussion hur och om kollegor ska uppmärksammas om den anställdes problem (ibid.). 

 

3. Anpassningsfaktorer: Relativt vanliga faktorer att anpassa arbetet är till exempel möjligheten 

till flexibilitet, innehåll och organisering samt tillgången till hjälpmedel eller samtalsstöd. Den 

anställde bör få mer kontroll över arbetstid och arbetsmängd (ibid.). Vidare kan tid för paus, 

andrum och möjlighet till ensamhet vara faktorer som kan anpassas, till exempel genom den 

fysiska miljöns utformning (Bertilsson, 2013). Sociala interaktioner som fikaraster eller 

personliga möten kan upplevas krävande vid depression där individen förväntas vara hängiven 

och närvarande. Öppna kontorslandskap kan ur ett fysiskt arbetsmiljöperspektiv vara krävande 

på grund av svårigheter att anpassa ljud- och ljusförutsättningar individuellt (ibid.). 

Kommunikativa lösningar som kan underlätta för arbete eller återkoppling kan vara att 

använda telefon, e-post eller att mötas utanför arbetsplatsen. I sista hand kan förflyttning eller 

omplacering vara ett alternativ (Nordén red., 2011). 
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4. Förhållningssätt: När det gäller individer med psykisk ohälsa kan arbetsgivaren 

uppmärksamma tendenser att ställa allt för många eller höga krav (Gustavsson red., 2003). 

Vad som är för höga krav beror på individen och detta kan ändras allt eftersom varvid 

uppföljning är väsentligt (ibid.). För individer med psykisk ohälsa underlättas arbetsmiljön 

ytterligare om företaget etablerat en värdegrund som bygger på respekt och värdighet för alla 

(Nordén red., 2011). Företagskulturen bör vara öppen och tillitsfull så den anställde känner 

förtroende att berätta om sin ohälsa. Vidare kan det ta lång tid att få ökad arbetsförmåga igen 

efter en sjukdomsepisod. Den anställde kan med fördel ges en mjukstart med god tid för 

återhämtning. Det är inte heller självklart att arbetsförmågan blir som den en gång varit (ibid.).  

 

En av de väsentligaste förutsättningarna för att kunna anpassa arbetsmiljön till en anställd med psykisk 

ohälsa är dock att fördomar och förutfattade meningar kring ångest, depression och annan psykisk 

ohälsa förändras (Nordén red., 2011). Osynliga funktionsnedsättningar måste beaktas på samma sätt 

som synliga gör (ibid.). Nedan följer därför en redogörelse för hur föreställningar om psykisk ohälsa 

påverkar arbetsplatsens kommunikationer, attityder och förhållningsstrategier.  

2.3.5 Arbetsplatsens förhållningssätt och attityder till psykisk ohälsa 

Studier visar att en stor andel arbetsgivare underskattar förekomsten av psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen samt innehar bristfälliga eller frånvaro av rutiner när en anställd drabbas (Hjärnkoll, 

2012). Flertalet arbetsgivare uppskattar att bara cirka 10 % av deras anställda någon gång kommer att 

ligga i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa (ibid.). Detta står således i kontrast till att depression 

och ångest håller på att utvecklas till några av världens största folksjukdomar (WHO, 2001). Ju större 

kunskap arbetsgivaren har kring psykisk ohälsa desto tolerantare är attityder och förhållningssätt. 

Arbetsgivare som tidigare haft en anställd med psykisk ohälsa kan i betydligt högre grad tänka sig att 

ha det igen, till skillnad från de arbetsgivare som saknar denna erfarenhet. Arbetsgivare som har 

anställda med psykisk ohälsa betonar också i mycket hög grad vikten av rutiner för detta. Endast 64 % 

av de tillfrågade arbetsgivarna tror att en individ med psykisk ohälsa vill arbeta (ibid.). De senaste åren 

har det i Sverige skett en positiv attitydförändring gentemot personer med psykiska besvär (CEPI, 

2013). Däremot brister fortfarande kunskapen (ibid.). Okunskap bidrar till förutfattade meningar och 

stigmatisering. Den stigmatisering som förekommer mot personer med psykisk ohälsa kan bestå av till 

exempel nedlåtande beteende, ifrågasättande och ibland även kränkningar (Socialdepartementet, 

2012). Det kan också vara svårare för individerna att få en anställning på grund av stigmatiseringen. 

En aspekt av detta är att cirka en tredjedel av de undersökta arbetsgivarna inte kan tänka sig att 

anställa någon med psykisk ohälsa (ibid.). En annan aspekt är att individer med psykisk ohälsa kan 

ägna sig åt så kallad självstigmatisering (CEPI, 2012). Detta innebär att personen till exempel avstår 

från att söka arbete på grund av förväntad reaktion eller väljer att hemlighålla sitt psykiska 

hälsotillstånd för omgivningen (ibid.). Genom ökad kunskap minskas stigmatisering (Bertilsson, 

2013). Detta kan innebära positiva effekter för såväl individ, organisation som samhälle. 

Förebyggande eller agerande satsningar när en anställd har psykisk ohälsa behöver alltså inte innebära 

stora kostnader för organisationen (Hjärnkoll, 2012). Däremot fordrar det att arbetsgivare ökar sitt 

engagemang och riktar resurser för att arbetsplatsen ska kunna anpassas efter de anställdas mångfald 

(ibid.). Tidiga eller förbyggande insatser vid psykisk ohälsa är för företaget betydligt mer 

kostnadseffektivt, jämfört med att “släcka bränder” i efterhand (Johrén, 2013). Med detta menas alltså 

att företaget ur ett ekonomiskt perspektiv har att vinna på att förbättra sina kunskaper och arbeta kring 

psykisk ohälsa (ibid.).  
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Gilbride, Stensrud, Vandergoot, och Golden (2003) har studerat egenskaper hos arbetsgivare som varit 

öppna för att anställa och stödja individer med bland annat psykisk ohälsa. Utifrån detta framkom att 

goda arbetsgivare agerar goda lyssnare för individer med psykisk ohälsa, samt är flexibla och 

tillmötesgående inom rimliga gränser. Arbetsgivarna i studien tenderade att fokusera på personens 

fördelar och inte dennes tillkortakommanden och uppmuntrade således till när prestation och kapacitet 

fungerade, inte när den brast. Ett flertal arbetsgivare uppskattade variationen i företaget, vilket för dem 

även innebar varianter av psykiskt mående. Flera arbetsgivare betonade även att individerna ska ha 

möjlighet till meningsfulla arbetsuppgifter, som gynnar både individen och företaget (ibid.).  

En majoritet av individer med psykisk ohälsa vill som tidigare nämnts arbeta och har också god 

förmåga att sköta sina arbetsuppgifter (Nordén red., 2011.). Eventuella diagnoser kan inte avslöja hur 

en människas arbetsprestation kommer att se ut. Detta motsäger att individer med psykisk ohälsa 

ibland inte får eller vågar arbeta, trots att förutsättningarna finns för att anställningar kan fungera väl. 

För att öka individernas förutsättningar till fungerande och trivsamma anställningar krävs därför en 

företagskultur som värderar ett klimat som är tryggt och öppet så att individen med minskad psykisk 

hälsa vågar berätta, utan rädsla för att förlora jobbet eller granskas. Detta förhållningssätt bör också 

inkludera hela arbetsplatsen. En generell möjliggörande arbetsmiljö kan bidra till att alla anställda 

oavsett psykiskt hälsotillstånd får utrymme och där en anställds anpassningar inte heller går ut över 

kollegans (ibid.). 

2.4 Övrig litteratur 

Det är arbetsmiljölagen (SFS: 1977:1160) som reglerar arbetsmiljön för alla branscher i Sverige. 

Arbetsgivaren är den som ska se till så att arbetsmiljön fungerar i verksamheten. Om det finns ett 

skyddsombud (om arbetstagarna överstiger fem personer på arbetsplatsen) ska arbetsgivaren 

tillsammans med skyddsombudet och arbetstagarna arbeta för en bra arbetsmiljö (ibid.). Varje bransch 

har i sin tur specifika regler som gäller för den lokala arbetsplatsen. Nedan presenteras delar av 

arbetsmiljölagen som är relevanta för arbetsmiljön. 

2.4.1 Arbetsmiljölagen 

Det är regeringen som stiftar arbetsmiljölagen. Arbetsgivare och andra ombud, som har ansvaret för att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, måste beakta denna lag. Lagens avsikt är att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet och för övrigt åstadkomma en god arbetsmiljö. 

I arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) finns det fler paragrafer som berör psykosociala faktorer. Nedan 

listas några av de som är relevanta för studien:  

 Enligt 2. Kap. 1 § ska arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar i 

fysiskt och psykiskt avseende. Det ska finnas möjlighet för arbetstagaren att vara med och 

delta i utformningen av hens arbetssituation.  

 Enligt 3. Kap. 1a § ska arbetsgivaren och arbetstagaren samverka för att skapa en bra 

arbetsmiljö. 

 Enligt 3. Kap. 2a § ska arbetsgivaren se till så att det finns en lämplig 

arbetsanpassningsverksamhet som fullgör de uppgifter som baseras på denna lag.  
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 Enligt 3. Kap. 3 § ska arbetsgivaren anpassa arbetsförhållandena till arbetstagarens särskilda 

förutsättningar för arbetet. Människors premisser för att utföra arbetsuppgifterna kan se olika 

ut och därför ska detta beaktas vid planläggning av arbetet.  
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3 Metod 

Nedan beskrivs vilken den valda metoden för studien är samt praktiska strategier för genomförandet. 

Metoden presenteras under rubrikerna urvalsförfarande och urvalsgrupp, datainsamling och 

tillförlitlighet och giltighet. Metodkapitlets sista rubriker presenterar etiska ställningstaganden samt 

resultatbearbetning och genomförande av analys. 

3.1 Undersökningsstrategi  

Studien är genomförd som en fallstudie. Med fallstudie menas att samla in en stor mängd information 

om ett definierat fenomen för att få fram dess väsentligheter (Johannessen & Tufte, 2003). Data har 

därför samlats in via kvalitativa intervjuer med sex individer som har ångest- och depressionssyndrom, 

för att ge en ökad förståelse för hur faktorer i arbetsmiljön har anpassats till följd av detta. Nedan 

kommer intervjupersonerna att refereras som informanter. I forskning används kvalitativa ansatser för 

att få fram utförligare och djupare beskrivningar av ett preciserat område (Johannessen & Tufte, 

2003). Studien har använts sig av kvalitativa intervjuer för att få fram nära och särskilda erfarenhet av 

informanterna. De kvalitativa intervjuernas data presenterar en viss verklighet, som genom 

ljudinspelning och efterföljande transkribering har tolkats. Data har bearbetats och kategoriserats för 

att få fram meningsinnehållet i de sex intervjuerna. Detta innebär att meningsinnehållet tolkats av 

författarna själva, varav resultatet kan betraktas som en verklighet av många. En semistrukturerad 

intervjuguide, se bilaga 1, har använts för att få en djupare förståelse av informanternas uppfattningar 

om anpassningar i arbetsmiljön. En semistrukturerad intervjuguide är en blandning av fasta och öppna 

frågor samt ger en möjlighet för intervjupersonen att tala fritt och ta upp nya områden (Johannessen & 

Tufte, 2003). Intervjuguiden gav också möjlighet för författarna att ställa följdfrågor. Frågorna i 

intervjuguiden (enligt bilaga 1) har baserats på Antonovskys (2005) begrepp begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet.  

3.2 Urvalsförfarande och urvalsgrupp  

Informanterna i studien begränsades till individer med ångest- och depressionssyndrom som har/har 

haft en anställning där det gjorts anpassningar i arbetsmiljön till följd av deras ångest- och 

depressionsproblematik. Vid psykisk ohälsa är det vanligt med samsjuklighet vilket betyder att en 

individ har en kombination av två eller flera sjukdomstillstånd som löper parallellt och relateras till 

varandra (Dahl & Grov, 2014). Individen kan till exempel vara diagnostiserad med bipolär sjukdom 

och samtidigt vara deprimerad eller orolig på grund av kronisk ångest (ibid.). Några av studiens 

individer har därför även andra psykiatriska diagnoser, men där en del av huvudproblematiken är 

relaterad till ångest och depression. Informanterna valdes ut strategiskt efter kriterier för lämplighet att 

besvara studiens forskningsfrågor (Johannessen & Tufte, 2003). Avsikten var först att genomföra 

besöksintervjuer inom Uppsala- och Stockholmsområdet. På grund av låg svarsfrekvens söktes även 

senare informanter i andra delar av Sverige. Sex riksomfattande organisationer inom psykisk ohälsa 

kontaktades: Svenska Ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
 2
, Riksförbundet Hjärnkoll

3
, Riksförbundet för 

                                                      
2
 http://www.angest.se/ 

3
 http://www.nsph.se/hjarnkoll/ 
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Social och Mental Hälsa (RSMH)
 4
, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

 5
, Riksförbundet 

Balans
6
 samt Mind

7
. Dessa organisationer har som mål att minska tabun och öka kunskapen om 

psykisk ohälsa, fungera som en förenad stödresurs samt arbeta för ökade rättigheter för individer med 

psykisk ohälsa. Studiens urval genomfördes utifrån snöbollsmetoden (Johannessen & Tufte, 2003). 

Detta betyder att kunniga personer med nätverk inom området kontaktades. Ett flertal organisationer 

förmedlade sedan kontakten vidare till potentiella informanter som matchade urvalskriterierna, via e-

post, sociala medier samt anslagstavlor. Organisationerna fungerade därför som dörröppnare (ibid.) 

för fältet. Målet var att identifiera relevanta kontaktpersoner i organisationerna, med tillgång till ett 

kontaktnät inom psykisk ohälsa. Denna urvalsmetod krävde tydlighet vid utformning av missivbrev så 

att adekvata personer kunde kontaktas. 

Urvalsgruppen består av sex informanter. Kvale (1997) pekar på att det är bättre med ett fåtal 

intervjuer som håller kvalité, än många intervjuer där tidsramarna går åt till att intervjua på bekostnad 

av analysen. Kvale (1997) beskriver vidare att antalet intervjupersoner beror på studiens syfte. En 

kvalitativ studie kan sällan ge samma statistiska generalisering som kvantitativa studier (Johannessen 

& Tufte, 2003). Det viktigaste är snarare att resultatet blir meningsfullt utöver studien, så kallad 

överförbarhet (ibid.). Förutom ovannämnda urvalskriterier avgränsades urvalet till en ålder av 20 år 

och uppåt med anledning att informanten skulle ha hunnit varit yrkesverksam med en anställning. 

Studiens urval utgår inte från kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, utbildning, antal år inom yrket 

och/eller antal år som de har haft ångest- och depressionsproblematik. I urvalsförfarandet togs inte 

heller hänsyn till ångest- och depressionsproblemtikens orsak eller om individen är diagnostiserad 

enligt DSM-V eller annan diagnosmanual. Det väsentligaste för urvalet är att individerna upplevt 

ångest- och depressionsproblematik som påverkat deras arbetsförmåga. I urvalsförfarandet togs ingen 

hänsyn till om informanterna deltagit i något arbetsmarknadsprogram för att få en arbetsmiljöanpassad 

anställning. Detta relateras till arbetsmiljölagen om rätten till anpassning (2 kap. 1 §, 1977:1160) samt 

att det ur ett maktperspektiv mellan arbetsgivare och arbetstagare är väsentligt att undersöka 

påverkansfaktorer för den enskilde individens möjligheter.  

3.3 Genomförandesteg 

1. De sex organisationerna Svenska Ångestsyndrom sällskapet (ÅSS), Riksförbundet Hjärnkoll, 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 

(NSPH), Riksförbundet Balans samt Mind kontaktades genom e-post, se bilaga 3.
 

Kontaktuppgifter hittades på respektive organisations webbplats. E-post skickades först till 

kontaktpersoner för organisationerna i Uppsala- och Stockholmsområdet. I e-postmeddelandet 

framkom syftet med studien, anledning till kontakt, tidsperiod för genomförande av intervjuer 

samt kriterier för studiens tilltänka informanter. I e-postmeddelandet bifogades även ett 

missivbrev som var tänkt till informanterna, se bilaga 2. Denna innehöll en förfrågan om 

medverkan, undersökningens syfte, information om samtycke, frivillighet, anonymitet och 

                                                      
4
 http://www.rsmh.se/ 

5
 http://www.nsph.se/ 

6
 http://www.balansriks.se 

7
 https://www.mind.se/ 
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tystnadsplikt samt de etiska riktlinjerna. Efter fem dagar skickades en förfrågan via e-post 

även ut till kontaktpersoner på organisationernas alla lokala kontor i Sverige.  

2. Organisationerna förmedlade författarnas kontaktuppgifter samt studiens missivbrev (enligt 

bilaga 2) till sitt nätverk genom e-post, sociala medier och fysiska anslagstavlor. Svar från 

informanter som uppfyllde kriterierna erhölls genom e-post och SMS. 

3. Medlemmarna kontaktades via e-post eller telefon för bokning av intervjuer. 

4. Intervjuerna genomfördes med hjälp av intervjuguiden (enligt bilaga 1). Informanterna 

tilldelades en kopia av missivbrevet (enligt bilaga 2) samt kontaktuppgifter. En av intervjuerna 

genomfördes på ett kafé enligt överenskommelse med informanten. De andra fem intervjuerna 

genomfördes via högtalartelefon eller Skype. Under de sex intervjuerna var båda författarna 

närvarande. Alla informanterna informerades om de fyra huvudkraven från vetenskapsrådet 

(se punkt 3.6). Alla informanter tillfrågades även om en ljudinspelning tilläts via mobiltelefon 

eller surfplatta. En författare hade huvudansvaret för intervjuerna och den andre författaren var 

bisittare.  

5. All insamlad data transkriberades därefter av båda författarna (se punkt 3.7).  

3.4 Datainsamling  

Studiens data baseras på svar från en besöksintervju, en intervjua via Skype och fyra stycken 

telefonintervjuer. Intervjuerna bokades och genomfördes under två veckor. Sex intervjuer 

genomfördes där båda författarna var närvarade. Den ena var huvudansvarig för att ställa frågor via 

den semistrukturerade intervjuguiden (enligt bilaga 1) och den andra hade ansvaret att ställa 

kompletterande frågor vid behov.  

En första kontakt med sex organisationer inom psykisk ohälsa genomfördes med hjälp av e-post 

(enligt bilaga 3). Dessa sex riksomfattande organisationerna identifierades via Google med sökorden 

”riksförbund” + ”psykisk ohälsa”+ ”ångest” och ”depression”. Därefter kontaktades informanterna via 

telefon eller e-post och tid för intervju bokades. Författarna presenterade studien med tillhörande 

missivbrev (enligt bilaga 2) och tydliggjorde att medverkan är frivillig. Plats och tillfälle för 

intervjuerna bestämdes efter överenskommelse med informanterna. Ejvegård (2009) betonar att 

ljudinspelning av intervjun kan vara till hjälp för att särskilt uppmärksamma intervjupersonernas svar. 

Samtalen spelades därför in med två mobiltelefoner samt en surfplatta för att minska risken för 

teknikproblem. Intervjuerna genomfördes under 25-45 minuter per informant. Kvale (1997) betonar att 

intervjumaterialet ligger till grund för forskarens tolkning av det informanterna berättar. En 

semistrukturerad intervjuguide (enligt bilaga 1) användes under intervjun. Intervjuguiden är baserad på 

begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utifrån Antonovskys teori (2005). I 

intervjuguiden finns även frågor av mer allmän karaktär som togs upp under intervjuernas gång. Detta 

gav en balans mellan flexibilitet och ramverk (Johannessen & Tufte, 2003). En semistrukturerad 

intervju innebär att det är intervjuaren som har kontrollen varav informanten hamnar i ett visst 

underläge (ibid.). Då människor med psykisk ohälsa i viss mån kan betraktas som en marginaliserad 

grupp lade författarna extra vikt vid att informanternas egna röster blev hörda. Genom att vara tydlig 

med författarnas roll gentemot informanten, det vill säga att upprätthålla studiens röda tråd i intervjun, 

uppmärksammades att informanterna förstod intervjuns syfte och tidsram.  



 

 

20 

 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet  

Kvalitativa studier vill generellt öka förståelsen om ett fenomen, där kunskapen sedan kan tillämpas i 

andra sammanhang (Johannessen & Tufte, 2003). Detta benämns som överförbarhet och betyder att 

beskrivningar och tolkningar kan förstås eller ge mening till andra kontexter (ibid.). Studien har 

undersökt hur sex individer med ångest- och depressionsproblematik har upplevt hur arbetsmiljön har 

anpassats efter deras behov. Eftersom en intervju sker genom interaktion finns alltid risk för 

feltolkningar, missuppfattningar eller påverkan av informanten (Johannessen & Tufte, 2003). 

Kvalitativa metoder kan dock ofta ge mer djup och närhet till ett visst område. Informanternas 

förmåga att uttrycka sig samt författarens skicklighet i att registrera, tolka och analysera data har 

däremot stor betydelse för studiens reliabilitet (Johannessen & Tufte, 2003).  

3.6 Etiska ställningstaganden  

I forskningsarbete kan forskaren komma i kontakt med etiska problem som är anknutna till de olika 

stadierna i studien (Kvale, 1997). Författarna har därför reflekterat över etiska ställningstaganden 

genom hela forskningsarbetet. Syftet med detta är bland annat att intervjupersonerna ska uppleva sig 

rättvist behandlade (ibid.). Detta perspektiv hör även samman med hänsynen till individers unika 

värde (Gustavsson, Hermerén & Pettersson, 2011). Vidare ska inte data gå att spåra till den enskilda 

informanten varav anonymitet och tystnadsplikt har beaktats (Johannessen & Tufte, 2003). Studien 

utgår även från individskyddskravets fyra huvudkrav som härstammar från Vetenskapsrådet (2002). 

Informationskravet innebär att författarna informerade informanterna om undersökningens innehåll, 

syfte och deltagarens funktion i studien samt att deltagandet är frivilligt genom hela studien (ibid.). 

Samtyckeskravet innebär att informanterna informerades om att det är frivilligt att delta i 

undersökningen och att rätten finns att när som helst dra sig ur utan negativa följder (ibid.). 

Konfidentialitetskravet syftar till att alla personuppgifter som berör informanterna, till exempel namn 

och arbetsplats, har avkodats och anonymiserats så att utomstående inte kan veta vilka informanterna 

är. Författarna har vidare tystnadsplikt om vilka som ingår i studien vilket informanterna upplystes om 

(ibid.). Informanternas namn har ersatts med siffror. Efter studiens examinering kommer 

ljudinspelningarna att makuleras. Nyttjandekravet betyder att uppgifter och data som informanterna 

lämnat bara kommer nyttjas i forskningssyfte (ibid.). Informanterna har inte diskuterats utanför 

studiens ramar.  

De fyra kriterierna framgår i missivbrevet (enligt bilaga 2) och delgavs informanterna både muntligt 

och skriftligt. Vidare reflekterades det kring om det fanns risk för att intervjun skulle väcka obehag för 

informanten, till exempel via frågor som kunde uppfattas som alltför känsliga att besvara, 

förminskande eller på annat sätt obekväma. Författarna var därför noggranna med att betona för 

informanten att hen med fördel fick rätta eller säga till om så var fallet, samt att författarna var 

observanta på eget tonläge, kroppsspråk och ordval. I egenskap av två intervjuare skulle det kunna 

upplevas som att författarna hade ett maktövertag över situationen och därför fick en författare leda 

intervjun. 

3.7 Bearbetning av resultat 

Resultatbearbetningen utfördes i tre steg: transkribering av intervjuer, första sortering och andra 

sortering. Nedan beskrivs de tre stegen. 
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Figur 2. Bearbetning av resultat. Figuren illustrerar resultatbearbetningens tre steg.  

 

1. Ljudinspelningarna från de sex intervjuerna transkriberades inledningsvis av båda författarna. 

Detta genomfördes samma dag som varje intervju ägt rum. Under transkriberingen 

anonymiserades informanterna med siffror. Varje intervju lästes sedan igenom. 

2. I det andra steget sorterades det transkriberade materialet. Sorteringen innebar att materialet 

från varje enskild intervju kodades utifrån Antonovskys (2005) begrepp begriplighet, 

hanterbarhet, meningsfullhet. Detta innebar att de delar av respektive intervju som omfattade 

begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet kategoriserades under dessa begrepp. Denna 

kodning utfördes två gånger för att minimera risken för misstolkning av materialet. De kodade 

delarna i alla intervjuer sammanfördes sedan gemensamt under de tre begreppen. Begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet resulterade i huvudkategorier för resultatet. Dessa tre begrepp 

kan i hög utsträckning relateras till studiens tre forskningsfrågor. Begriplighet kan relateras till 

forskningsfråga 1: Vad påverkade att anpassningarna genomfördes för de anställda? 

Hanterbarhet kan relateras till forskningsfråga 2: Vilka faktorer i arbetsmiljön har anpassats 

till de anställda? Meningsfullhet kan relateras till forskningsfråga 3: Hur upplever de 

anställda själva att anpassningarna fungerade och varför? 

3. I det tredje steget utkristalliserades ytterligare kodord i det sorterade materialet för att hitta 

gemensamma nämnare. Dessa kodord resulterade i underkategorier till de tre begreppen. 

Dessa underliggande kategorier har författarna själva namngett. Underkategorier till 

begriplighet blev självkännedom, kännedom om arbetsplatsen, fördomar mot psykisk ohälsa 

och återkoppling från arbetsgivare. Underkategorier till hanterbarhet blev 

arbetsmiljöanpassningar, inflytande och delaktighet, kommunikation och ökad styrka. 

Underkategorier till meningsfullhet blev drivkrafter, anpassningens effekter och arbetets 

betydelse.  

 

Att organisera materialet tematiskt underlättar för att i analysen sedan kunna upptäcka till exempel 

mönster, samband och skillnader. Under hela resultatbearbetningen skedde en tolkning av materialet. 

Detta är en central del i kvalitativ analys (Johannessen & Tufte, 2003). Det innebär att delmaterial 
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betraktats i relation till andra delar i materialet, samt dess helhet. På så sätt uppstod förståelse för 

vilken mening materialet hade för undersökningen (ibid.).  

3.8 Genomförande av analys  

Studien baseras på en analys av meningsinnehållet. Det betyder att författarna har fokuserat på det 

informanterna berättat i de sex kvalitativa forskningsintervjuerna. För att urskilja tendenser i 

analysarbetet är det viktigt hur kodning och kategorisering genomförs (Johannessen & Tufte, 2003). 

Kodning, kategorisering och tolkning i relation till tidigare forskning och litteratur har därför varit 

grundläggande för studiens analysarbete. Analysarbetet har genomförts av båda författare för att öka 

reliabiliteten. Nedan redovisas analysens tre faser.  

 

 

Figur 3. Genomförande av analys. Figuren illustrerar analysens genomförande. 

 

1. Inledningsvis skapades ett helhetsintryck av resultatet genom att grundligt läsa materialet. 

Huvudkategorierna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet relaterades till 

forskningsfrågorna (se figur 3) för att klargöra att analysen sammanhänger med studiens 

forskningsfrågor. 

 

2. Resultatet kodades. Under kodningen upptäcktes tre teman under huvudkategorierna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa teman var samhällsnivå (makro), 

organisationsnivå (meso) och individnivå (mikro) (se figur 4). Detta gav nya perspektiv på 

analysen. Det kategoriserade materialet kondenserades utifrån studiens forskningsfrågor. 
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Figur 4. Påverkanspyramiden. Figuren illustrerar nivåer som påverkar anpassningar i arbetsmiljön. 

Författarnas illustration.  

 

3. I den tredje analysfasen relaterades bakgrundsforskning och litteratur till det kondenserade 

resultatet genom tolkning av författarna. 
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4 Resultat 

4.1 Resultatredovisningssätt 

Nedan kommer resultatet att redovisas utifrån Antonovskys (2005) begrepp begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet där de sex intervjuerna har sammanförts under respektive begrepp. Begreppen är 

sedan indelade i underkategorier. Inledningsvis beskrivs de sex informanternas bakgrund var för sig. 

Väsentliga citat från informanterna belyses i texten. Upprepade ord och långa pauser har redigerats 

bort från citaten.  

4.2 Bakgrund om informanterna 

Nedan presenteras de olika informanterna som nummer 1-6. Informanterna har avkönats på grund av 

anonymitet. 

Informant 1: Är mellan 20-30 år och har en diagnos sedan ett par år tillbaka. Informanten har dock 

upplevt ångest- och depressionsproblematik sedan barndom. Arbetsplatsen där anpassningarna 

genomfördes var inom handelssektorn där informanten arbetat till och från under en tioårsperiod. 

Informanten arbetade cirka 60 % under tiden då anpassningarna ägde rum.   

Informant 2: Är mellan 40-50 år och har en diagnos sedan ett fåtal år tillbaka. Informanten arbetar 50 

% inom kunskapsförmedlingssektorn med en halv sjukförsäkring. 

Informant 3: Är mellan 50-60 år har en diagnos sedan cirka 20 år tillbaka. Informanten arbetar 25 till 

30 % inom administration sedan cirka 10 år tillbaka och har även sjukersättning. 

Informant 4: Är mellan 40-50 år och diagnostiserades i 25-års åldern. Informanten arbetar 25 % inom 

vård- och omsorgssektorn och har sjukersättning. Har arbetat på arbetsplatsen i några år. 

Informant 5: Är mellan 50-60 år och diagnostiserades för cirka 10 år sedan. Arbetar 50 % inom ideell 

sektor. Har arbetat på arbetsplatsen under en längre period och har sjukersättning. 

Informant 6: Är mellan 40-50 år och fått diagnoser i 20-års åldern samt 40-års åldern. Arbetar 100 % 

inom life science-sektorn sedan 10 år tillbaka.  

Gemensamt för alla informanter är att de alla har någon form av ångest- och depressionsrelaterad 

diagnos. Några av informanterna har även andra psykiatriska diagnoser. Alla informanter har haft 

ångest- och depressionsproblematik sedan barndomen. Dock har ingen diagnostiserats förrän i vuxen 

ålder.  

4.3 Begriplighet 

Följande underkategorier har utkristalliserats utifrån begreppet begriplighet som är kopplat till 

Antonovskys (2005) teori. Detta kan relateras till vad som påverkade att anpassningarna genomfördes 

för informanterna. 
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4.3.1 Självkännedom  

Det framkom under intervjuerna att alla sex informanterna hade kunskap om sin egen sjukdomsbild 

och erfarenhet om på vilket sätt deras diagnos tog sig i uttryck, hur mycket de kunde arbeta och vilken 

arbetsbörda de klarade av. Tjänstens omfattning varierade hos informanterna mellan 25 till 100 %.  

Informanterna delgav under intervjun att alla har haft ångest- och depressionsbesvär redan som barn 

men att de först i vuxen ålder förstått varför de känt sig annorlunda under uppväxten eller varit oroliga 

och ledsna.   

Den här diagnosen som jag tycker har, har liksom gjort att pusselbitarna har fallit på plats mer för 

mig, dels så har jag börjat förstått vad det handlar om och det förklarar ju så mycket att jag inte var 

jämn på något vis (Nr 6) 

Informanterna delgav att de lärt sig att känna igen sina symptom, fått vissa verktyg att hantera dem 

och några informanter berättade att de äter mediciner, behandlas i terapi såsom till exempel kognitiv 

beteendeterapi (KBT).  

Flera av informanterna delgav att de ofta tog på sig för mycket på arbetet innan anpassningen och 

kände prestationsångest. Det har varit en process att förstå och prova sig fram vilken tjänsteomfattning 

som fungerat. 

[…] utifrån har det ju sett som att jag har varit väldigt duktig och ambitiös, jag har kunnat jobbat 

dygnet runt i princip […] så det var ju ingen riktigt som förstod förrän jag fick den här diagnosen (Nr 

2) 

4.3.2 Kännedom om arbetsplatsen  

Nr 1 och 6 hade innan anpassningarnas genomförande stor förståelse för hur respektive arbetsplats 

fungerade. De hade tidigare arbetat på arbetsplatsen och var förtrogen med organisationen, arbetssätt, 

arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Nr 1 och nr 3:s arbetsplats var förlagd i ett mindre samhälle där 

många var bekanta med varandra. Nr 4 och 5 hade ingen specifik kunskap om arbetsplatsens 

organisation men att ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa var en förutsättning för att få arbeta där. Att 

förstå vilka anpassningar som behövts har för de flesta informanter varit en process med bland annat 

sjukskrivningar och för vissa även rehabilitering som följd. Nr 3 och 5 har varit med om tidigare 

anställningar som inte fungerat. De nuvarande arbetsplatserna är dock utformade så att de fungerar.  

Nu hamnade jag här och då blev det automatiskt en anpassning i och med att det här jobbet, det 

passade mig (Nr 3) 

Nr 1, 2, 4, och 6 har efter diagnos och sjukskrivningar fått större kunskap om hur respektive 

arbetsplats kunnat anpassas efter deras behov.  

Nr 1 och 6 berättade för arbetsgivaren att anpassningar på arbetet behövdes i samband med att de fått 

diagnos. Nr 2 fick anpassningar efter att arbetet blev ohållbart. Arbetsgivarna till nr 3, 4, 5 var 

medvetna om individens diagnos innan anställning. Ingen av informanterna hade kunskap om vilka 

specifika arbetsmiljöanpassningar som kunde göras. Flera av informanterna lyfte däremot fram att de 

var medvetna om vad som fick dem att må sämre.  

4.3.3 Fördomar om psykisk ohälsa  

De flesta informanter betonade en oro inför att berätta, eller någon gång ha berättat, om sin psykiska 

ohälsa på grund av tabun och fördomar. Nr 4 och 5 har på tidigare arbetsplatser inte vågat berätta om 

sitt mående.  
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Om en företagsledare får välja mellan två stycken, en som inte har psykisk ohälsa och en som har, då 

tar han inte den som har, så är det, om det inte är så att man får bidrag (Nr 5) 

En annan informant berättade att det kan finnas en rädsla för att förlora jobbet om den psykiska 

ohälsan avslöjas. Alla betonade dock vikten av att våga vara öppen med sin psykiska ohälsa. 

4.3.4 Återkoppling från arbetsgivare 

1, 3 och 4 betonade betydelsen av att arbetsgivare och kollegor uttryckligen berömt deras 

arbetsinsatser. Alla informanter lyfte betydelsen av att ha haft tillgång till en arbetsgivare som varit 

lyhörd, öppen, empatisk och en kollegial stämning utan mobbning. 

Sen sa chefen att du har gett oss mycket under de här åren som du har jobbat hos oss och nu ska vi ge 

tillbaka [...] så att jag fick feedback tillbaka och inte bara att han frågade hur det gick utan att de 

tyckte att jag jobbade på bra trots att jag inte var lika aktiv som jag kunde ha varit (Nr 1) 

1, 2, 4, 5 och 6 har haft möjlighet till återkopplande samtal om hur anpassningarna fungerade. De har 

generellt haft en god relation till sin arbetsgivare med löpande feedback på hur arbetet har gått. Nr 2 

lyfte dock att anpassningarna för närvarande inte längre fanns kvar och i dagsläget saknar informanten 

feedback från sin arbetsgivare om varför. Informanten mår dåligt över detta. 

4.4 Hanterbarhet 

Följande underkategorier har utkristalliserats utifrån begreppet hanterbarhet som är kopplat till 

Antonovskys (2005) teori. Nedan presenteras de faktorer i arbetsmiljön som anpassats för 

informanterna och vad som gjorde arbetet hanterbart.  

4.4.1 Arbetsmiljöanpassningar 

Informant nr 1 ansågs för frisk för att vara sjukskriven men ville arbetsträna varav arbetsgivaren 

erbjöd timlön. Arbetsschemat anpassades utifrån informantens prestationsnivå i samråd med ledning 

och arbetsgivare. Arbetsgivaren tänkte på att informanten inte skulle få jobba stora, stressiga helger, 

något informanten själv inte tänkt på. Informanten upplevde att anpassningarna fungerade mycket bra. 

Informant nr 2 arbetade deltid på grund av halv sjukersättning. På arbetsplatsen fick informanten hjälp 

med registrering av arbetstid, reglering av mängden arbetsuppgifter samt antal kunder. 

Själva arbetsuppgifterna vart ju skräddarsydda kan man väl säga egentligen utifrån mig då (Nr 2) 

Informanten fick även ingå i ett annat arbetslag för bättre strukturering av arbetsuppgifter. Informanten 

upplevde inledningsvis sin arbetsgivare som tillmötesgående och att anpassningarna fungerade bra. 

Informant nr 3 lyfte en empatisk, lyhörd och accepterande arbetsgivare som väsentlig för att arbetet 

fungerade. Arbetsplatsen hade god ekonomi, utan risk för nedskärningar vilket bidrog till att resurser 

fanns. Informanten hade möjlighet att arbeta ostört i eget rum och ansåg att arbetets karaktär i sig var 

en anpassning. Informanten var nöjd med anpassningarna men skulle vilja ha större utmaningar. 

Informant nr 4 betonade en omtänksam, öppen och uppmärksam arbetsgivare som såg till sina 

anställda. Gemensamt provade de sig fram om potentiella anpassningar och hade återkommande 

samtal om hur det fungerade. Informanten ansåg att anpassningarna fungerade mycket bra, men skulle 

på sikt vilja bli ännu mer självgående. För informant nr 5 bidrog Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan ekonomiskt till att deltidsarbete blev möjligt. På arbetsplatsen fanns tillgång till 

ostört vilorum samt tydliga riktlinjer som möjliggjorde självgående arbete. Ingen vikarie behövdes tas 

in om informanten var frånvarande, vilket informanten uttryckte minskade stress och press. 

Informanten ansåg att anpassningarna fungerade mycket bra. Informant nr 6 lyfte fram att 
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arbetsgivaren var tillmötesgående. Informanten hade möjlighet till dialog med arbetsgivaren vid risk 

för överbelastning. På arbetsplatsen hade informanten möjlighet att prioritera om eller ta bort 

arbetsuppgifter på eget ansvar samt med hjälp av samarbete i arbetsgruppen. Arbetsplatsen hade 

tillgång till ”tysta rum”. Arbetsmängd, tid och svårighetsgrad ökade allt eftersom utifrån informantens 

villkor. Informanten ansåg att anpassningarna fungerade bra, bland annat för att företaget arbetade 

hälsofrämjande och hade en fungerande arbetspolicy. Medarbetarenkäter som behandlade frågor om 

sömn och distansering till arbetet följde upp de anställda med jämna mellanrum. Informanten skulle 

vilja gå ner i tjänst utan att bli sjukskriven.  

[…] och den här, tryggare miljön eller... möjliggörande miljön på jobbet, så har jag inte behövt va 

sjukskriven alls [...]. I våran arbetsgrupp så har vi ett arbetssätt som jag tycker också gör att det här 

inte bara handlar om mig utan att vi har en miljö som är bra för många (Nr 6) 

4.4.2 Inflytande och delaktighet 

Informant nr 1 fick bestämma tidsomfattningen på arbetet själv samt ge förslag på de avdelningar som 

kändes trygga och hanterbara. Informanten ville på begäran inte ha något ansvar samt fick arbeta i 

egen takt för att minska sin prestationsångest. Informanten hade möjlighet att bestämma över raster 

och pauser och kunde på så vis undvika sociala delar på arbetsplatsen som ibland kändes 

ansträngande. Arbetsgivaren menade att informanten skulle bestämma mycket själv så att det skulle bli 

så bra som möjligt. Informant nr 2 berättade om sin problematik och arbetsgivaren tog sedan beslut 

om vilka anpassningar som skulle göras och hur avcheckningsmöten skulle läggas upp. Informant nr 3 

gjorde alla arbetsuppgifter i egen takt och hade stor tidsmässig flexibilitet. Informanten fick själv välja 

sina arbetstider. Fanns behovet att vara hemma under en dag menade informanten att ledningen litade 

på att informanten kom tillbaka och accepterade den ojämna prestationsförmågan. Informant nr 4 

bestämde själv över sina tider och gjorde sitt eget schema utifrån rimliga gränser och eget mående. 

Informanten kunde kompensera sin tid genom att komma in senare eller gå tidigare från arbetsplatsen 

om det fanns behov. Informant nr 5 bestämde själv över hur och när arbetsuppgifterna skulle utföras. 

Vid eventuell övertid bestämde informanten när detta skulle kompenseras. Informanten hade möjligt 

att komma in sent utan att det gav konsekvenser:  

Alltså om att det nu är så att jag är så jävla dålig på morgonen, av ångest, då är det ju att jag kan börja 

lite senare i så fall. […] Ja, eller eventuellt säga att jag kommer inte idag. Det är ingen som 

halshugger en (Nr 5) 

Informant nr 6 hade möjligheten att påverka mängden arbete genom att samarbeta med sin arbetsgrupp 

och arbetsgivare. Informanten upplevde stor flexibilitet och frihet i sitt arbete och hade möjlighet att 

arbeta hemifrån. Detta gällde alla anställda på arbetsplatsen. 

4.4.3 Kommunikation 

De flesta informanter hade en kontinuerlig kommunikation med sin arbetsgivare om hur det gick på 

arbetsplatsen och vad som behövdes för att det skulle fortsätta fungera. Arbetsgivaren agerade i många 

fall stöttande och som någon informanterna kunde öppna sig inför. Generellt fanns en acceptans inför 

att informanterna kunde tala om när det kände av sin psykiska ohälsa och fick sedan återkoppling på 

detta av arbetsgivaren, till exempel genom rådet att de skulle ta det lugnare. Alla informanter lyfte 

fram att de själva hade ansvar att berätta för sin arbetsgivare om de började må dåligt.   

Ibland glömmer chefen att hon lägger på mig för mycket och [...] då måste jag säga ifrån och det 

förstår hon men skulle jag inte säga det då skulle jag gå in i väggen […] det är ingen enkel situation 

men då är det ju upp till mig att faktiskt säga nej (Nr 4) 
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Några av informanterna hade föreläst om sina psykiska problem för kollegor eller bidragit med 

kunskap om diagnosen för sin arbetsgivare. För vissa informanter brast dock kommunikationen med 

arbetsgivaren till exempel genom bristfällig återkoppling och uppföljning. En informant har inte en 

fungerande kommunikation med arbetsgivaren. 

[…] det är litegrann som att prata med en vägg på nått sätt, jag försöker att säga vilka behov jag har 

[…] jag har haft de här möjligheterna förut och varför är det så här nu och så får jag liksom inga 

riktiga svar faktiskt (Nr 2)  

4.4.4 Ökad styrka 

Genom att planera arbetet i egen takt och få rum till tidsmässig flexibilitet så har de flesta 

informanterna fått verktyg för att orka fortsätta arbeta. Några informanter trodde sig aldrig kunna vara 

arbetsföra igen efter långa sjukskrivningsperioder, men har på grund av arbetsmiljöanpassningarna 

kunnat arbeta igen. Dock på andra arbetsplatser. 

Det är en lång procedur emellan i och med att man får slussas ut på det ordinarie jobb som man är 

fast anställd på […] och sen börja här, det är en lång procedur men sen, jag visste ju vad jag ville göra 

och vad jag klarade av (Nr 5) 

4.5 Meningsfullhet  

Följande underkategorier har utkristalliserats utifrån begreppet meningsfullhet som är kopplat till 

Antonovskys (2005) teori. Nedan presenteras hur informanterna själva upplevde att anpassningarna 

fungerade och meningsfullheten av detta.   

4.5.1 Drivkrafter 

En anledning till att informanterna motiverades till att arbeta trots sin psykiska ohälsa var det 

inkomstmässiga, till exempel att sjukförsäkringsbidraget inte godkändes för en informant. En annan 

informant lyfte sjukförsäkringen som en trygghet för att kunna arbeta. De flesta informanter ville även 

arbeta eftersom arbetet fick dem att utvecklas, såväl personligt som yrkesmässigt. 

Jag har också fått tillbaka tron på att jag passar väldigt bra i arbetslivet, att jag gör väldigt mycket 

nytta och sådär (Nr 6) 

Andra motivationsfaktorer var trygghet, uppskattning och ett öppet arbetsklimat. Alla lyfte sin 

kompetens som värdefull.  

[…] många hamnar i den där stigmatiseringen att jag är sjuk och jag kommer alltid att vara sjuk och 

det kommer aldrig att bli något med mig och jag vill ju liksom visa att det går att komma ur. […] Det 

är, det är min drivkraft (Nr 4) 

Några av informanterna hade som mål att klara av större utmaningar på arbetsplatsen. Andra hade som 

mål att lära känna sina egna begränsningar. En hade som mål att anpassningarna skulle återinföras så 

informanten skulle klara av arbetet och må bättre.  

4.5.2 Anpassningens effekter 

De flesta informanter var till stor del nöjda med sina anpassningar. En informant kunde ibland känna 

att denne blev förminskad. 

Ibland kan jag känna att det är lite för mycket […] klappa på huvudet […] jag kan känna att det är 

nästan lite diskriminering va (Nr 4) 
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En annan informant misstänkte att arbetsgivaren egentligen inte ville anpassa arbetsmiljön på grund av 

vilja att inte särbehandla informanten från resten av medarbetarna. Alla informanter lyfte vikten av att 

prata om sin psykiska ohälsa för att överbrygga tabun: 

jag tror att ett stort problem vi har när människor går in i väggen eller mår psykiskt dåligt i stort, det 

är att omgivningen tappar tron på att de här människorna, ska kunna komma tillbaka (Nr 6) 

4.5.3 Arbetets betydelse  

Alla informanter betonade arbetsgivarens öppenhet, omtänksamhet och lyhördhet som en viktig 

motivationsfaktor för att arbeta. Nr 1:s arbetsgivare tog sig särskilt tid att lyssna och undrade om 

arbetsplatsen i sig hade bidragit till informantens psykiska ohälsa. Nr 1, 3 och 5 arbetade på en mindre 

arbetsplats där de flesta kände alla och månade om varandra, vilket gjorde arbetet lättare. Flera 

informanter kände uppskattning av kunder och kollegor. Nr 2 upplevde att det skulle sänka 

självförtroendet mer att inte arbeta eftersom informanten kände ett stort engagemang i sitt yrke. Dock 

fick informanten känslan av att arbetsgivaren förbisåg de behov som informanten hade. 

[...] men ibland känns det lite grann som att jag är, det låter kanske jättedumt, ett bipolärt paket (Nr 2) 

Nr 3 kände sig delaktig på arbetet och blev inbjuden till möten och konferenser utanför informantens 

egentliga arbetsområde. Informanten hade möjlighet till social kontakt på eget initiativ där 

informanten kände sig välkommen och uppskattad, vilket ökade trygghetskänslan. Både 3, 4, 5 och 6 

uttryckte att deras psykiska ohälsa var en tillgång på arbetsplatsen som gjorde att de andra 

medarbetarna kanske hade möjlighet att acceptera sina egna brister i högre grad. 

 […] att det också på nått vis sänker garden lite hos dom själva, att man inte behöver [...] vara 100 

procent eller 150 procent presterande hela tiden” (Nr 6) 

Nr 4 tyckte om att ge känsla av hopp hos människor genom att visa på att informanten inte bara var sin 

diagnos och nr 5 lyfte fram att det på arbetsplatsen inte ansågs som problematiskt att anställa någon 

med viss psykisk ohälsa eftersom det inte hämmade arbetet i sig. 

4.6 Sammanfattning av resultatet  

Det övergripande resultatet från intervjuerna visar att det är arbetsgivarna som har haft en stor 

påverkningsgrad för genomförandet av anpassningar på arbetsplatsen. Informanterna hade stor 

kunskap och erfarenhet av hur deras ångest och depression påverkade arbetsförmågan. Informanterna 

hade ansvaret att själva berätta för arbetsgivarna om sin ångest- och depressionsproblematik för att 

anpassningarna skulle förverkligas. Dock visste inte informanterna specifikt vilka anpassningar som 

kunde genomföras. Individerna har olika hög grad fått påverka anpassningarnas utformning. En öppen 

och lyhörd kommunikation med arbetsgivaren upplevdes väsentligt för möjliggörandet av 

anpassningarna. Vidare var det viktigt med empatiskt och tillåtande arbetsklimat för att 

arbetsmiljöanpassningarna skulle fungera. I de flesta fall utformades anpassningarna gemensamt 

mellan informant och arbetsgivare. För en av informanterna hade anpassningarna tagits bort. Att få 

genomföra arbetet i sin egen takt, ha flexibilitet över arbetstider och arbetsbörda samt tillgång till tysta 

rum/vilorum var några gemensamma psykiska- och fysiska anpassningar som genomförts i 

arbetsmiljön för informanterna. Utvecklings- och inkomstmässiga faktorer var för vissa av 

informanterna en motivationsfaktor för att arbeta trots sin psykiska ohälsa. De flesta informanterna var 

tillfredsställda med sina anpassningar och kände sig uppskattade av kollegor och arbetsgivare. 
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5 Analys 

Nedan presenteras analysen utifrån studiens forskningsfrågor. Dessa relateras till Antonovskys (2005) 

begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för en problematisering av hur dessa tre 

begrepp samverkade för att arbetsmiljön kunde anpassas utifrån den anställdes förutsättningar. Under 

varje forskningsfråga har tre påverkansnivåer urskilts: individ-, organisations- och samhällsnivå. 

Dessa fungerar som underkategorier till respektive forskningsfråga.  

 

 

 Figur 4. Påverkanspyramiden. Författarnas illustration. 

 

5.1 Vad påverkade att anpassningarna 

genomfördes för de anställda med ångest- och 

depressionssyndrom?  

Utifrån Antonovskys (2005) teori fungerar begreppet begriplighet som en förklaringsfaktor för att 

närmre förstå vilka faktorer som påverkade att anpassningarna kunde genomföras. Om individen 

förmår sätta sitt psykiska mående i ett sammanhang, ökar förståelsen för vad i arbetet som påverkar 

måendet till det bättre eller sämre. Genom att individen begriper och något sånär kan förklara sin 

depression och ångest ökar möjligheten för individen att förutsäga vad denne behöver för att kunna 

hantera detta i arbetet. På organisationsnivå syftar begriplighet till att ha insikt om företagets 

förutsättningar, lagar och föreskrifter för att kunna förstå och vara lyhörd inför vilka anpassningar som 

är möjliga eller som arbetsgivaren är skyldig till. Arbetsgivaren bör därmed också vara medveten om 

sin roll som grindvakt i möjliggörandet av anpassningar på arbetsplatsen (Lexén, 2014). På 

samhällsnivå omfattar begriplighet att ha kunskap om förekomst, omfattning och konsekvenser av 

psykisk ohälsa. Denna nivå har även stort inflytande över diskursen, det vill säga hur media och andra 

samhällsinstitutioner förhåller sig och talar om psykisk ohälsa. Detta har effekt för vilken kunskap 

som finns gällande psykisk ohälsa, på alla samhällsnivåer, vilket ger konsekvenser för möjligheten till 

arbetsmiljöanpassningar. 

Meningsfullhet 

Hanterbarhet Begriplighet 

Mikronivå 

Mesonivå 

Makronivå 
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5.1.1 Individnivå 

Under intervjuerna framkom således att alla sex informanter hade stor begriplighet om sitt 

hälsotillstånd samt erfarenhet av hur deras ångest- och depressionssyndrom påverkade arbetsförmågan. 

Resultatet visar att desto mer begriplighet informanterna hade om sig själva desto större möjligheter 

till fungerande anpassningar. Informanternas självkännedom var dock något som hade utvecklats över 

tid. Flera informanter uttryckte att de känt sig annorlunda under barndomen och ingen hade fått stöd 

eller verktyg under uppväxten för att hantera sitt mående. Begripligheten om deras individuella behov 

i arbetslivet hade varit en process som vuxit fram, ofta med hjälp av till exempel terapi, 

sjukskrivningsperioder eller rehabilitering. Gustavsson (red., 2003) uppmärksammar att det är viktigt 

att fånga upp barn och unga i ett tidigt skede när de mår dåligt. Hallerstedt red., (2006) lyfter också att 

vägen till en diagnos idag kan vara lång och diffus, men att en diagnos också kan bidra till en känsla 

av sammanhang. Resultatet visar att informanternas begriplighet om sin diagnos fungerade som ett 

stöd för att få möjligheter till anpassning. Diagnosen ökade informanternas självkännedom. Informant 

nr 6 beskrev det som att “pusselbitarna föll på plats”. Om informanternas ångest- och 

depressionssyndrom hade uppmärksammats i ett tidigare skede, kan det diskuterats om detta hade 

bidragit till en högre grad av begriplighet tidigare i livet och om informanterna därför tidigare kunnat 

formulera sina behov i arbetslivet. Informanterna betonade nämligen det egna ansvaret att själv berätta 

om sitt mående för att anpassningar på arbetsplatsen skulle kunna genomföras. Detta kan kopplas till 

Allvin et al. (2006) som också betonar att nutidens individualistiska samhälle kräver individer som tar 

ansvar för sin egen roll på arbetsmarknaden. Informanterna visste inte själva vilka specifika 

anpassningar som kunde genomföras, de hade alltså låg begriplighet om detta. Däremot hade de 

tillägnat sig kunskap om vilka situationer som tidigare fungerat sämre. Informant nr 1 och 6 hade 

sedan även stor kunskap om arbetsplatsen vilket underlättade för anpassningar genom hög begriplighet 

om arbetsmiljö, arbetsuppgifter och arbetsklimat. För informant nr 4 och 5 var diagnosen en 

förutsättning för anställning vilket också underlättade för att anpassningar kom att genomföras. Detta 

indikerar att hög begriplighet hos individ och organisation bidrar till möjliggörandet av en fungerande, 

anpassad arbetsmiljö.   

5.1.2 Organisationsnivå 

Informanterna betonade dock att förutsättningen för att överhuvudtaget kunna berätta om sin diagnos 

förutsatte en arbetsplats med ett öppet och tillåtande arbetsklimat. För att anpassningar ska kunna 

genomföras har arbetsgivaren därför ett mycket stort ansvar i att verka för en tillmötesgående och 

accepterande arbetsmiljö. Gustavsson red., (2003) lyfter också fram att ledningen är den faktor som till 

största grad kan påverka arbetsmiljön på arbetsplatsen. Desto högre begriplighet ledningen således har 

angående vad som påverkar arbetsmiljön till det bättre, desto bättre möjligheter till ett öppet 

arbetsklimat. Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) också skyldighet att anpassa 

arbetstagarens arbetsförhållanden. Strategier och riktlinjer för när en anställd har psykisk ohälsa 

underlättar för att uppfylla Arbetsmiljölagens krav (Nordén red., 2011). På informant nr 6:s arbetsplats 

fanns övergripande strategier och en hälsofrämjande policy som gällde alla anställda. Informant nr 6 

menade att hen heller inte behövt vara sjukskriven igen tack vare detta. Detta stärks av Menckel och 

Österblom (2000) som betonar att när arbetsgivare arbetar hälsofrämjande och förebyggande ökar 

möjligheten till en välmående personal. När arbetsgivaren har hög begriplighet om företagets 

förutsättningar, skyldigheter och arbetsmiljö ökar detta möjligheten för att utforma hanterbara 

strategier.  
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Resultatet visar att en god samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare var det väsentligaste för 

informanternas möjligheter till fungerande anpassningar. En god samverkan och kommunikation 

bidrar till att arbetsgivare och anställda kan förstå varandra, det vill säga att de innehar en hög 

begriplighet om varandras roller. Alla informanter betonade arbetsgivarens vilja till kommunikation 

och samarbete som väsentligt för möjligheten till anpassningar. Egenskaper som informanterna 

uppskattade hos arbetsgivaren var omtänksamhet, lyhördhet och öppenhet. Detta gynnande en 

fungerande kommunikation. Dessa kvaliteter hos arbetsgivare är också något Nordén red., (2011) 

betonar som viktiga. Informanternas arbetsgivare var mer eller mindre styrande över vilka 

arbetsmiljöanpassningar som genomfördes. Informant nr 2:s arbetsgivare var mer styrande genom att 

ta beslut om vilka delar av arbetet som skulle anpassas, till skillnad från informant nr 1 som i högre 

grad fick ge egna förslag till anpassningar. I informant nr 2:s fall hade anpassningarna sedan brustit i 

sitt genomförande. Detta kan vara ett resultat av att arbetsgivaren hade en låg grad av begriplighet 

angående informantens behov, trots att dessa behov uttrycktes av informanten. Informanten och 

arbetsgivaren hade bristfällig uppföljning och kommunikation bidrog således till en låg begriplighet 

om varandra. Till skillnad från informant nr 1 som hade en fungerande kommunikation med sin 

arbetsgivare vilket gav högre begriplighet hos arbetsgivaren om informantens behov. Detta styrker 

vikten av att ha en uppmärksam, lyhörd och kommunikativ arbetsgivare för att anpassningarna ska 

genomföras (Nordén red., 2011). Det är ett förhållningssätt som arbetsgivaren också kontinuerligt 

måste upprätthålla för att arbetsmiljön ska fortsätta att fungera för individen på sikt. Att 

arbetsförmågan ibland kan variera hos någon som har psykiska ohälsa, betyder inte att arbetsförmåga 

inte finns (Bertilsson, 2013). Arbetsgivaren bör se till den arbetsförmåga och kompetens som finns, 

inte till det som saknas (Gilbride et al., 2003). När anställda mår bra ökar också produktiviteten 

(Zanderin red., 2005). Om arbetsgivaren har hög begriplighet om detta, ökar möjligheten till att 

anpassningar kan genomföras, inte bara för de med ångest- och depressionsproblematik, utan för alla 

anställda. Alla informanter betonade ett tryggt och accepterande arbetsklimat som betydelsefullt för att 

anpassningarna kom att genomföras. Informant nr 3, 4, 5 och 6 använde sin erfarenhet av att leva med 

ångest och depression i sin yrkesroll. För några informanter var detta ett av rekryteringskraven vid 

anställning, andra föreläste på arbetsplatsen för att vidga kollegor och arbetsgivares kunskap. 

Organisationens begriplighet om psykisk ohälsa kan således öka om de arbetar för att vara mer öppna 

för detta.  

5.1.3 Samhällsnivå 

Samhället är dock den övergripande aktör som måste ta ett ansvar för ökad begriplighet hos 

organisation och individ om arbetsmiljöanpassningar vid psykisk ohälsa. Med ökad kunskap ökar 

möjligheten till goda förutsättningar för alla individers olika behov, vilket poängteras av Gustavsson 

red., (2003). Detta kan göras genom till exempel politiska satsningar. Att öppet integrera individer 

med psykisk ohälsa på arbetsplatser är således ett medel i sig för att motverka föreställningar och 

verka för företagets mångfald. Detta bekräftas också av Socialdepartementets (2012) plan för riktade 

insatser inom psykisk ohälsa, PRIO. Motverkan av stigmatisering måste alltså ske på samhällsnivå. 

Till exempel genom hur media framställer ångest och depression. 

Flera informanter hade tidigare inte vågat berätta om sina psykiska besvär av rädsla för till exempel 

uppsägning. Rädsla för sanktioner eller uppsägning är något både Boardman et al. (2003) och Lexén 

(2014) betonar. Detta kan ses som ett resultat av att många samhällsaktörer har för låg begriplighet om 

psykisk ohälsa. Okunskap bidrar till förutfattade meningar om individer med ångest och depression, 

till exempel föreställningen om att de inte kan klara av ett arbete (Lexén, 2014). Låg begriplighet leder 

således till stigmatisering och kan försämra arbetsmöjligheter för de med psykisk ohälsa. Ett öppet och 
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tryggt arbetsklimat bidrar dock istället till att individer med psykisk ohälsa släpps in på 

arbetsmarknaden, eftersom detta resulterar i att individer vågar yttra sig om sin hälsa i större 

utsträckning. Detta styrker också Zanderin red., (2005) och Nordén red., (2011).  

5.2 Vilka faktorer i arbetsmiljön har anpassats till 

de anställda med ångest- och 

depressionssyndrom? 

Utifrån Antonovskys (2005) teori fungerar begreppet hanterbarhet som ett verktyg för att förklara på 

vilket sätt arbetsmiljön anpassats för informanterna. På individnivå bidrar hög begriplighet om 

självkännedom och arbetsförmåga till att skapa bättre förutsättningar för att kunna förstå hur 

arbetsmiljön kan hanteras. Genom kommunikativ förmåga kan informanten uttrycka eller formulera 

vad denne eftersträvar eller motsäger sig vilket ökar graden av hanterbarhet. På organisationsnivå rör 

hanterbarhet till exempel strategier och handlingsplaner för när anställda har psykisk ohälsa. 

Fungerande handlingsplaner fordrar att ledningen besitter den begriplig som krävs. Ledningen bör 

också ha förmåga att tolka lagar och anamma ett förhållningssätt om vad som främjar hälsa eller 

förebygger ohälsa på arbetsplatsen. På samhällsnivå handlar hanterbarhet om att placera rätt 

kompetens på rätt plats samt fördela resurser mellan institutioner såsom till exempel försäkringskassa, 

arbetsmarknadsprogram och rehabiliteringsinstanser.  

5.2.1 Individnivå  

Informant nr 1, 3, 4, 5 och 6 hade alla tidsmässig flexibilitet och möjlighet att strukturera och 

organisera sina arbetsuppgifter. De kunde i olika grad bestämma över sin egen arbetstid, arbetsmängd 

och arbetstakt. Detta ökade således hanterbarheten av arbetsmiljön. Informant nr 6 hade en fysisk 

lokalanpassning på arbetsplatsen i form av tillgång till “tyst rum”. Denna resurs fanns till för alla 

anställda på informantens arbetsplats. Informant nr 2 fick framför allt stöd i att strukturera 

arbetsuppgifter och administrativa uppgifter, men hade i hög grad en styrande arbetsgivare och relativt 

små påverkansmöjligheter. Arbetsgivaren tog också bort anpassningarna efter en tid, mot informantens 

vilja. Således har informant nr 2 fått en lägre grad av hanterbarhet. 

Genom att få planera arbetet i egen takt och få rum till tidsmässig flexibilitet, fick de flesta 

informanterna hanterande verktyg för att fortsätta arbeta. Flera informanter beskrev att de upplevde en 

ökad trygghet när påverkansmöjligheterna var stora. Av detta kan det indikeras att ökad trygghet och 

stora påverkansmöjligheter ger bättre känsla av att kunna hantera sin arbetssituation. Påverkan, 

delaktighet och inflytande är också huvudkomponenter för en god, trygg och gynnande arbetsmiljö 

vilket betonas av såväl Theorell (2003) som Nordén red., (2011). Det är faktorer som bidrar till att alla 

anställda bättre kan hantera sin arbetsmiljö, inte bara de anställda som har ångest och depression. Flera 

informanter lyfte även fram att deras självkänsla och tro på sig själva ökade när anpassningarna bidrog 

till att arbetet kunde hanteras. Detta är något som även Lexén (2014) och Boardman et al. (2003) 

redogör för i sina respektive studier. Förmåga att hantera arbetet ökar således när anpassningarna 

fungerade.  

5.2.2 Organisationsnivå 

Informant nr 3 lyfte fram arbetsgivarens tilltro till informantens arbetsprestation, trots en ibland ojämn 

prestationsförmåga. Denna tilltro bidrog till att arbetet kändes ännu mer hanterbart eftersom pressen 
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att prestera minskade. Även informant nr 1 kunde lättare hantera sin prestationsångest när 

arbetsgivaren inte ställde för höga krav. Informant nr 5 kände sig heller inte längre stressad inför 

risken att må psykiskt dåligt eftersom “Det är ingen som halshugger en” (Nr 5). Informant nr 1 

betonade att denne inte presterade lika hårt på arbetet som tidigare men att arbetsgivaren ändå 

berömde dennes arbetsprestation. Även nr 3 och 4 betonade att de fått beröm för sina arbetsinsatser. 

Detta visar att hanterbarheten av arbetet ökar vid beröm och uppmärksamhet från arbetsgivare och 

organisation. 

Detta indikerar också på att när arbetsgivaren hade stor tilltro till prestationsförmågan men ställde få 

krav ökade informanternas hanteringsmöjligheter. Allvin et al. (2006) bekräftar att ett flexibelt arbete 

kan ses som ett tecken på arbetsgivarens förtroende. Att ha ett stort handlingsutrymme i sin yrkesroll 

ökar möjligheten till att känna sig kompetent och i kontroll varav individens empowerment stärks 

(Menckel & Österblom, 2000). Informant nr 1, 3, 4, 5, 6 hade arbetsgivare som främjade stort 

inflytande och möjlighet till påverkan. De betonade också att de kände sig allt mer stärkta på såväl ett 

yrkesmässigt som personligt plan. Informant nr 6 beskrev att hen återfick tron på att passa in i 

arbetslivet. 

Informant nr 2 upplevde bristfällig kommunikation och uppföljning från arbetsgivaren efter att 

anpassningarna tagits bort. Informanten mådde dåligt över detta. När återkoppling och kommunikation 

brister leder detta således till uppgivenhet och osäkerhet (Bertilsson, 2013). Detta leder till minskad 

förmåga i att hantera arbetsuppgifterna. När arbetsklimatet inte är öppet och tillåtande blir modet att be 

om hjälp också ännu lägre. Resultatet blir att individen kan få ännu svårare att klara av sina 

arbetsuppgifter och uppfattar sig själv som en arbetsbörda (Bertilsson, 2013). Informant nr 2 upplevde 

också sig själv som ett “bipolärt paket” (Nr 2) sedan anpassningarna tagits bort. Boardman et al. 

(2003) poängterar också att en individ vid exkludering kan uppleva sin diagnos som sitt främsta 

kännetecken. Kontentan av detta kan bli att individen arbetar mer än vad som förmås för att besvara 

förväntningarna hos arbetsgivaren och kompensera för sitt mående (Bertilsson et al., 2015). Flera 

informanter hade denna erfarenhet sedan tidigare vilket resulterade i att de inte kunde hantera sitt 

arbete på ett givande sätt. Till skillnad från arbetsgivaren till informant nr 2, bromsade informant nr 

4:s arbetsgivare informanten, när denne tog på sig för stor arbetsbörda. Arbetsgivarens begriplighet 

om informantens prestationsförmåga bidrog till att underlätta för hanteringen av arbetsuppgifterna, när 

informantens egen begriplighet var låg. Informanternas berättelser visar således att den viktigaste 

faktorn att anpassa i arbetet var möjligheten att påverka och känna inflytande över sin arbetssituation, 

med en arbetsgivare som möjliggör detta. Detta visar på att det väsentligaste för hantering av 

arbetsmiljön inte är att arbetsgivare och anställd vet exakt vilka faktorer i arbetsmiljön som kan 

anpassas, utan att de snarare har ett förhållningssätt som möjliggör olika former av anpassningar. 

Ömsesidigt samarbete och flexibla företagsstrategier underlättar för att faktorer anpassas utifrån 

individers enskilda förutsättningar. Detta bidrar till större hanterbarhet. 

5.2.3 Samhällsnivå  

En annan aspekt som underlättade för att anpassningarna kunde hanteras är utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Minskad tjänsteomfattning på grund av sjukförsäkring möjliggjorde 

arbete för informant nr 2, 3, 4, och 5. Informant nr 4 lyfte tryggheten i att kunna arbeta deltid med 

sjukersättning. På grund av sitt psykiska mående kunde dessa informanter inte arbeta heltid, däremot 

berättigade deras tillstånd till bidrag. Detta underlättade för att ekonomiskt kunna arbeta utifrån 

informantens förutsättningar och på grund av detta även hantera balansen bättre mellan arbetsliv, hem 

och mående. Bertilsson et al. (2015) poängterar att individer med psykisk ohälsa kan må ännu sämre 
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när de misslyckas med att upprätthålla krav från privatliv och arbetsliv, där energin inte förmår räcka 

till åt båda. Genom att ha en begriplighet om den egna psykiska orken samt tillgång till ekonomiska 

resurser som tillåter en bättre balans mellan arbete och privatliv, kan arbetet bättre hanteras.  

Utomstående resurser utanför organisation och individnivå bidrar således till att arbetsmiljön kan 

anpassas. 

Detta kan relateras till den ekonomiska stress som samhället bidrar till när arbetsförmågan inte lever 

upp till arbetsmarknadens krav. Att ha psykisk problematik eller andra funktionsnedsättningar 

begränsar möjlighet och påverkan till att leva upp till de förväntningar arbetsmarknaden har (Allvin et 

al., 2006). Att ha sjukersättning kan alltså bidra till att individer förmår prestera utifrån sin nivå på 

arbetet utan att känna ekonomisk stress av att inte kunna arbeta heltid. Informant nr 6 som arbetade 

100 % med fungerande arbetsmiljöanpassningar, lyfte dock fram att hen skulle vilja gå ner i arbetstid 

utan att vara sjukskriven. Informant nr 5 betonade oro över att arbetsgivare inte vill anställa någon 

med psykisk ohälsa som inte har sjukförsäkringsbidrag. Arbetsgivaren till informant nr 1 var dock 

villig till detta när informanten önskade att arbetsträna, utan bidrag från försäkringskassan. 

Sjukförsäkringsbidrag kan således vara en ekonomisk faktor som både underlättar och stjälper 

hanteringen av arbetet.  

Samhällsnivån formulerar således lagar och föreskrifter, organisationsnivån realiserar dessa och 

individen drabbas av följderna. För att kunna hantera arbetsmiljöanpassningar för individer med 

ångest- och depressionsproblematik måste det finnas en begriplighet om betydelsen av påverkan, 

delaktighet och inflytande.  

5.3 Hur upplever de anställda med ångest- och 

depressionssyndrom själva att anpassningarna 

fungerade och varför? 

Utifrån Antonovskys (2005) teori fungerar begreppet meningsfullhet som ett verktyg för att förstå hur 

den anställde själv upplevde att anpassningarna fungerade och varför. När informanterna upplevde att 

anpassningarna fungerande tillfredställande ökade meningen med att arbeta. När arbetet blev 

meningsfullt blev det också lättare att hantera arbetet, trots ångest- och depressionsproblematik.   

5.3.1 Individnivå 

Vad som kan urskiljas från informanternas svar är att när arbetsgivare främjade informanternas 

möjlighet till påverkan, uppföljning och delaktighet, upplevdes anpassningarna som fungerande. 

Varför detta fungerade berodde främst på att anpassningarna bidrog till en arbetsmiljö som för 

informanten upplevdes som trygg och givande med ett uppskattande och tillmötesgående arbetsklimat. 

Detta bidrog till meningsfullhet. Theorell (2003) betonar att en arbetsmiljö som genomsyras av 

delaktighet och inflytande ökar möjligheten till en bättre arbetsprestation. Att arbeta trots ångest- och 

depressionsproblematik kan således fungera som såväl ett medel som mål i sig. När informanterna 

upplevde en fungerande arbetsmiljö utifrån deras förutsättningar blev arbetet också mer meningsfullt. 

Informant nr 6 fick tillbaka tron på sig själv i arbetslivet. Informant nr 5 trodde sig aldrig vara 

arbetsför igen men fick med hjälp av en anpassad arbetsmiljö tillbaka arbetsförmågan. Informant nr 4:s 

drivkraft var att bevisa för andra att det är möjligt att arbeta igen efter sjukskrivning på grund av 

psykisk ohälsa. Informant nr 3 befann sig för första gången i sitt liv i en arbetsmiljö som fungerade 

utifrån informantens förutsättningar. Informant nr 2 hanterade sitt arbete väl så länge 
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arbetsanpassningarna fanns att tillgå. Informant nr 1 utvecklades och mådde bättre tack vare 

arbetsmiljöanpassningarna. Detta visar på att anpassningarna fungerade meningsfullt för 

informanternas förmåga att arbeta. 

5.3.2 Organisationsnivå  

En stor bidragande anledning till att anpassningarna fungerade för informanterna relaterade till på 

vilket sätt ledningen förhöll sig till sina anställda. Detta indikerar på att företag som arbetar för en 

arbetsmiljö som värnar om alla anställdas mående och trivsel, har en ökad möjlighet att genomföra 

fungerande, meningsfulla anpassningar. Detta betonas också av Nordén red., (2011). Men för att 

fungerande anpassningar ska kunna äga rum krävs engagemang och kunskap hos såväl organisation 

som individ. Genom att arbetsgivare engagerar sig i sina anställda och prioriterar resurser i 

arbetsmiljön kan arbetsmiljön fungera meningsfullt för alla på arbetsplatsen (Hjärnkoll, 2012). På så 

vis behöver det inte specifikt vara individens ångest- och depressionsproblematik som anpassas till, 

utan snarare alla anställdas generella behov och förutsättningar för att kunna arbeta. Informant nr 2 

misstänkte att arbetsgivaren tagit bort arbetsmiljöanpassningar som var betydelsefulla för informanten, 

för att inte särskilja informanten från övriga medarbetare. Detta kan indikera på att arbetsgivaren såg 

en låg grad av meningsfullhet i att investera i informantens anpassningar. Informant nr 3, 4, 5, och 6 

uttryckte att deras ångest- och depressionsproblematik var en tillgång på arbetsplatsen som bidrog till 

att deras kolleger och arbetsgivare kanske hade lättare att vidga sina föreställningar om vad som är 

normalt/avvikande. Således såg informanterna sin psykiska ohälsa som meningsfull för arbetsplatsen. 

På informant nr 6:s arbetsplats anpassades istället arbetsmiljön för alla anställda med hjälp av 

organiserad tillgång till påverkan, inflytande och delaktighet över sin arbetssituation. Informant nr 6 

förmådde också att arbeta 100 %. Det kan indikera att informant nr 6:s arbetsgivare såg det som 

meningsfullt i att investera i arbetsmiljön för sina anställda genom organisatoriskt hälsofrämjande 

arbete. Att ett kompetent och hjälpsamt arbetsklimat kan leda till en mer välmående personal som 

upplever meningsfullhet i sitt arbete bekräftar också Theorell (2003) och Menckel och Österblom 

(2000). 

5.3.3 Samhällsnivå  

På en samhällsnivå kan informanternas fungerande anpassningar betraktas som meningsfulla utifrån 

ett såväl ekonomiskt som humanistiskt perspektiv. Johrén (2013) poängterar att tidiga, förebyggande 

och främjande insatser vid psykisk ohälsa är mer kostnadseffektivt än långa rehabiliteringar och 

sjukskrivningar. Gustavsson red., (2003) betonar vikten av att fånga upp barn och unga med psykisk 

ohälsa redan i tidiga år. Hjärnkoll (2012) lyfter fram att tidiga satsningar inom psykisk ohälsa 

resulterar i positiva effekter för såväl samhälle, som organisation och individ. Genom att samhället ser 

en meningsfullhet i att tidigt investera i förebyggande insatser och utökat stöd för människor med 

psykisk ohälsa minskar risken för kostsamma sjukskrivningar och rehabiliteringsperioder, och gynnar 

Sveriges arbetskraft. Många kvaliteter och kompetenser hos individer med depression och ångest kan 

därför tas tillvara på, något också CEPI (2012) betonar. Ur ett humanistiskt perspektiv handlar 

meningsfullhet om att investera i psykisk ohälsa för att ta tillvara på människors mångfald. Genom att 

samhället verkar för att arbetsmiljön kan anpassas för individer med ångest och depression, ökar 

möjligheten till att fler kan känna sig värdefulla.  
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5.4 Sammanfattning av analys 

Slutligen kan Antonovskys (2005) begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet även 

appliceras på makro- meso-, och mikronivå. På makronivå relaterar begriplighet till samhällets ansvar 

att förmedla kunskap om psykisk ohälsa samt formulera policys och värderingsmål, för att kunna 

påverka övriga nivåer. Samhällsaktörer fördelar resurser vilket påverkar grad av hanterbarhet. Att ta 

tillvara på alla människors lika värde är en ekonomisk och humanistisk vinst som är meningsfull. På 

mesonivå relaterar begreppet begriplighet till organisationens förmåga att förstå lagar, företagets 

förutsättningar och ha kunskap om sina anställda. Hanterbarhet relateras till organisationens ansvar att 

implementera policys och värderingar på arbetsplatsen. Genom att företag investerar i sina anställdas 

mående förbättras prestationen och mångfalden ökar, vilket blir meningsfullt för organisationerna. På 

mikronivå relaterar begreppet begriplighet till individens kunskap om sig själv och sitt ansvar att 

själva berätta om sina behov. Individens hanterbarhet relateras till möjligheten av delaktighet och 

inflytande för att påverka sina anpassningar. Individens meningsfullhet relateras till vilken verkan 

anpassningarna har för individen själv.  

Kirsh (2000) poängterar att det saknas omfattande forskning gällande upplevelsen av 

arbetsmiljöanpassningar hos individer med psykisk ohälsa. Analysen bidrar således med ett perspektiv 

på hur arbetsmiljöanpassningar har upplevts av de anställda själva. De flesta av informanterna har 

tillsammans med arbetsgivare initierat sina egna arbetsmiljöanpassningar utan hjälp från något 

arbetsmarknadsprogram. Utifrån detta framkommer det essentiella av att individen vågar berätta om 

sin ångest- och depressionsproblematik för sin arbetsgivare, vilket förutsätter en arbetsgivare som har 

ett öppet arbetsklimat och förhållningssätt.  
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6 Slutsatser 

6.1 Vad påverkade att anpassningarna 

genomfördes för de anställda med ångest- och 

depressionssyndrom? 

Resultatet visar att den anställde bär ett ansvar för att berätta vad som fungerar eller inte fungerar i 

arbetsmiljön, för att anpassningar ska kunna genomföras. Därför måste den anställde också ha 

begriplighet om vilka behov som behövs tillgodoses. Detta betyder att den anställde måste våga 

berätta om sina behov för sin arbetsgivare samt ha ork och kommunikativ förmåga att göra detta. 

Allvin et al. (2006) betonar också att individen har eget ansvar för sin situation på arbetsmarknaden. 

Med hjälp av Antonovskys (2005) begrepp begriplighet visar studien på att om individen kan relatera 

sin ångest- och depressionsproblematik till ett kontextuellt sammanhang, ökar individens förståelse om 

vad som behöver anpassas. 

Resultatet pekar också på att det inte minst är arbetsgivarens förhållningssätt och kunskap som har en 

stor påverkan över att anpassningar genomförs på arbetsplatsen. Detta förhållningssätt måste vara 

öppet, lyhört och tillmötesgående. Med hjälp av Antonovskys (2005) begrepp begriplighet visar 

studien på att arbetsgivaren också måste ha kunskap om företagets möjligheter till anpassning samt 

vikten av att den anställde har påverkan över sin arbetsmiljö. När arbetsgivaren är öppen, empatisk och 

omtänksam ökar de anställdas möjligheter till en individuellt anpassad arbetsmiljö, vilket också 

bekräftas av Gustavsson red., (2003) och Nordén red., (2011).  

Samhället påverkade också möjligheten till att anpassningarna genomfördes. Politiska aktörer 

formulerar lagar om arbetsmiljö som arbetsgivare måste följa. Andra samhällsaktörer påverkar 

diskursen om psykisk ohälsa och har inflytande över till exempel förutfattade meningar. Detta 

påverkar i sin tur att anpassningarna kom att genomföras genom att en begriplighet om psykiska 

besvär bidrog till att individen vågade berätta för sin arbetsgivare om sin ångest- och depression. 

Gustavsson red., (2003) poängterar också vikten av att samhället tar ett ansvar för att arbetsmarknaden 

ska vara tillgänglig för en mångfald av människor, oavsett kön, klass, etnicitet eller psykisk hälsa. 

6.2 Vilka faktorer i arbetsmiljön har anpassats till 

de anställda med ångest- och 

depressionssyndrom? 

Faktorer som anpassades i arbetsmiljön för de anställda var främst den ökade möjligheten till påverkan 

och inflytande över den egna arbetssituationen. Fysiska och psykosociala faktorer som anpassades 

efter den anställdes förutsättningar var möjligheten att få påverka sin arbetstid, arbetsmängd och 

arbetstakt, till exempel genom att bestämma över raster, schema och arbetsstruktur. För vissa av de 

anställda fanns det också tillgång till fysiska anpassningar i form av ”tysta rum”. Andra faktorer som 

anpassades var en ökad kommunikationsmöjlighet med arbetsgivaren till exempel genom 

återkommande möten eller uppföljning. En ytterligare aspekt av de anställdas arbetsmiljöanpassningar 

var minskad tjänsteomfattning. I dessa fall bidrog samhällsnivån i form av sjukersättning, till att 
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möjliggöra ekonomiskt för detta. Utifrån Antonovskys (2005) begrepp hanterbarhet fungerar dessa 

faktorer som främjande för en fungerande arbetsmiljö. 

6.3 Hur upplever de anställda med ångest- och 

depressionssyndrom själva att anpassningarna 

fungerade och varför?  

De anställda upplevde att anpassningarna fungerade bra när det fanns egna möjligheter att påverka 

arbetsmiljön. Fungerande anpassningar i samband med uppskattande och tillmötesgående arbetsklimat 

bidrog till känsla av sammanhang för de anställda. De anställda upplevde att arbetsmiljön fungerade 

eftersom anpassningarna gav dem möjligheten att fortsätta arbeta, bättre förmåga att klara av sina 

arbetsuppgifter och känslan av större tilltro till sin egen förmåga. Detta kan enligt Antonovsky (2005) 

bidra till ökad meningsfullhet. Theorell (2003) bekräftar också att goda påverkansmöjligheter kan 

förbättra arbetskapaciteten. De anställda betonade också hur betydelsefullt det var med en arbetsgivare 

som engagerade sig i att anpassningarna skulle fungera för dem. Hjärnkoll (2012) betonar också att 

arbetsmiljön bättre kan fungera för alla när arbetsgivare prioriterar och engagerar sig i sina anställda.   
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7 Diskussion 

Nedan följer en diskussion om studiens resultat, metod samt förslag på framtida forskning. Kapitlet 

avslutas med ett slutord från författarna. 

7.1 Resultat 

Med hjälp av Antonovskys (2005) teori KASAM med begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet bidrar denna studie till en ökad förståelse för på vilket sätt anpassningar har 

genomförts och fungerat för individer med ångest och depression. Genom att illustrera hur de tre 

begreppen interagerar med varandra vidgas perspektivet på hur anpassningar kan förbättra 

arbetsmiljön för individer med psykisk ohälsa. Hur anpassningar i arbetsmiljön fungerar för individer 

med ångest- och depressionsproblematik är ett sedan tidigare relativt obeforskat område. Tidigare 

forskning finns om vad som påverkar en god arbetsmiljö och betydelsen av ledningens 

förhållningssätt. Att individer med ångest- och depressionsproblematik till exempel mår bättre av 

möjlighet till stor påverkan och inflytande över arbetsmängd och arbetstid samt har tillgång till en 

öppen och lyhörd arbetsgivare, är faktorer som Nordén red., (2011) kommit fram till. Vår studie 

framhäver dock de faktorer som gör att anpassningen faktiskt genomförs, och uppmärksammar 

sambandet mellan organisation, individ och samhälle. Vad som kan ses är att när anpassningarna 

fungerade ökade också förmågan att arbeta. Denna studie styrker betydelsen av att ha flexibla 

arbetsplatser med möjlighet till individuella anpassningar för alla anställda, med en organisation som 

implementerar en värdegrund som bygger på tillit, uppmuntran och tillgänglighet. Studien stärker 

därför befintlig forskning som hävdar att företag som värnar om sina anställdas mående också 

presterar bättre. 

Individ, arbetsgivare och samhälle måste ur ett vidare perspektiv oundvikligen förhålla sig till den 

ökande förekomsten av depression och ångest som WHO (2001) förutspår. Hjärnkoll (2012) 

konstaterar dock att många arbetsgivare fortfarande har för liten kunskap samt är ovetande om dess 

utbredning. Utan en ledning som förstår vikten av att anpassningar kan behövas, är möjligheten till 

anpassningar också mycket små. Att små påverkningsmöjligheter påverkar måendet hos de anställda 

till de sämre bekräftas av denna studie tillsammans med Theorell (2003) och Nordén red., (2011). Om 

organisationens ledning har bristande kunskap och vilja att anpassa arbetsmiljön spelar det även 

mindre roll hur hög grad av begriplighet den anställde med ångest och depression själv har om sina 

styrkor, förmågor och svagheter. Arbetsgivare innehar en maktposition som därmed också kan avgöra 

och bedöma huruvida en individs arbetsförmåga är tillräcklig eller inte för företaget. Hjärnkoll (2012) 

betonar att flera arbetsgivare tvekade inför att anställa de med psykisk ohälsa på grund av förutfattade 

meningar. Men som Bertilsson (2013) påpekar är arbetsförmågan hos personer med psykisk ohälsa ett 

svårfångat fenomen att mäta. När arbetsgivare har bristande kunskap om detta, kan deras roll som 

grindvakt bli förödande för möjligheterna på arbetsmarknaden. Samhället i stort har därför ett ytterst 

ansvar för att dels öka arbetsgivares kunskap, och dels stärka individer med psykisk ohälsas 

empowerment. Arbetsgivare behöver få bättre kunskap om att ångest- och depression inte behöver 

betyda att individen är oförmögen till att arbeta, och individer i riskzon för långvarig psykisk ohälsa 

behöver få stöd och hjälpande verktyg tidigt i livet. Gustavsson red., (2003) bekräftar också vikten av 

att uppmärksamma psykisk ohälsa i ett tidigt skede och att generellt arbeta förebyggande genom hela 

arbetslivet. Menckel och Österblom (2000) lyfter dock fram en komplex aspekt av begreppet 
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förebyggande och främjande hälsoarbete, där detta kan resultera i att det blir individens enskilda 

ansvar att hålla sig frisk. Kan detta således få konsekvensen att företag utvecklar hälsostrategiska 

policys endast i avsikten att mäta en så stor andel långtidsfrisk personal som möjligt? Av detta uppstår 

risken att det fortfarande inte är önskvärt med ångest, depression eller andra psykiska problem i 

företaget. Allvin et al. (2006) redogör för att psykisk ohälsa har funnits i samhället under en mycket 

lång tid. Mål och strävan hos organisationer som arbetar förebyggande och främjande kan således inte 

vara att eliminera psykisk ohälsa helt. Målet bör snarare vara att möjliggöra arbetsmiljön för många 

olika typer av människor, så att den ideala arbetstagaren inte begränsas till att vara en foglig 

prestationsmaskin utan psykiska tillkortakommanden. Att mångfald och större integration av individer 

med psykisk ohälsa på arbetsmarknaden behövs, argumenterar också Socialdepartementet (2012) för.   

Gustavsson red., (2003) uppger att det är relativt vanligt att återkommande drabbas av depression, om 

en individ har drabbats förut. Således behövs det fungerande, långsiktiga strategier för hur individer 

med depression ska finna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet mellan relationen arbetsliv, 

privatliv och mående. Detta betonades också av studiens informanter. Informant nr 6 lyfte att denne 

skulle vilja minska sin heltidstjänst utan att behöva bli sjukskriven. Detta kan i sin tur föda en 

diskussion om normer: vad är det som säger att heltidstjänst är det optimala? Varför ses ångest och 

depression som en begränsning i arbetslivet när ångest och depression för många av informanterna 

många gånger varit en konsekvens av att vilja prestera alldeles för hårt? Flera informanter nämnde att 

de hade haft såväl prestationsångest som mycket högt engagemang i sitt arbete. Detta står i kontrast till 

att Hjärnkoll (2012) betonar att många arbetsgivare inte tror att individer med psykisk ohälsa vill ha ett 

arbete. Arbetsgivare borde på så vis också begripa att det finns en stor meningsfullhet i att anställa och 

anpassa arbetsmiljön för någon med ångest och depression. Arbetsförmågan må variera men kan 

stundtals även vara mycket stark. Antonovsky (2005) lyfter dock också att risken för utbrändhet kan 

öka när känslan av meningsfullhet är allt för hög. Om arbetsgivare och arbetstagare tillsammans kan 

kommunicera, underlättar detta för att hitta en fungerande balans i arbetslivet för den anställde.  

Nordén red., (2011) betonar att psykiska sjukdomar måste beaktas på samma sätt som fysiska. Ångest- 

och depressionsproblematik syns sällan utanpå. Således är detta något som måste diskuteras och 

uppmärksammas för att öka begripligheten om att det är ett tillstånd som kräver att 

arbetsmiljöanpassningar kan behövas. Alla informanter i studien har haft återkommande ångest- och 

depressionsproblematik genom livet, för vissa kommer problematiken trots stödverktyg och medicin 

också att återkomma. Eftersom psykisk ohälsa inte syns utanpå är det inte heller självklart att andra på 

arbetsplatsen förstår att anpassningarna behövs, och att det kontinuerligt kan behövas ett långvarigt 

engagemang från arbetsgivarens sida.  

För ännu bättre tillförlitlighet i studien kunde fler individer med ångest- och depressionssyndrom ha 

intervjuats. Fler informanter skulle kunna bidragit med ytterligare perspektiv på vad som påverkar att 

anpassningarna genomförts och på vilket sätt detta upplevts. Detta hade dock erfordrat en större 

tidsram för studien. Utifrån studiens sex informanter nåddes en mättnadseffekt där liknande tendenser 

kunde urskiljas om vad som påverkade att anpassningarna genomfördes. Genom att anpassningarna 

tagits bort för en av informanterna vidgades också perspektivet på vad som sker när kommunikationen 

mellan individ och ledning inte fungerar. Då fungerar inte heller anpassningarna. Studiens giltighet 

stärks också av att tidigare forskning av Theorell (2003) och Nordén red., (2011) bekräftar betydelsen 

av inflytande, påverkan och delaktighet på arbetsplatsen med ett öppet, tillmötesgående arbetsklimat. 

Denna studie visar således på att såväl individ som organisation vinner på att göra anpassningar i 

arbetsmiljön. För att skapa ett meningsfullt samhälle för alla individer måste anställda få möjlighet att 

i högre grad verka utifrån sina förutsättningar. Detta bekräftar Antonovskys (2005) tankar om att 
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meningsfullhet är det viktigaste begreppet av de alla tre. När samhälle, organisation och individ ser en 

mening i anpassningarna, blir det begripligare varför arbetsmiljön behövs hanteras. Denna studie 

betonar detta samband. 

7.2 Metod  

Kvalitativ forskningsintervju kräver mycket av såväl forskare som informanter gällande 

kommunikation och ömsesidigt förtroende: forskare och deltagare måste förstå varandra genom att 

kunna tolka varandra i en intervju på det sätt båda ämnar. Den kvalitativa intervjuns fördel är dock att 

forskare och informant har möjlighet att korrigera missuppfattningar i intervjun, till skillnad från 

kvantitativa forskningsmetoder. Tack vare studie- och yrkesvägledarprogrammets samtalsmetodiska 

kurser underlättade det för författarna att lyssna aktivt, omformulera och sammanfatta det informanten 

berättade. Detta gav också informanten möjlighet att revidera sina svar.  

En kvantitativ metod skulle kunna bidragit till en större generaliserbarhet gällande varför 

arbetsmiljöanpassningarna kunde genomföras. Genom kvalitativa forskningsintervjuer syns däremot 

unika orsakssamband i individens berättelse i högre grad, med en närhet som inte kan nås på samma 

sätt i kvantitativ metod. Fördelen med kvantitativa metoder kan dock vara distansen till forskaren. Det 

kan vara lättare att svara på frågor som kan upplevas som känsliga eller besvärande via ett 

frågeformulär. Genom att intervjuerna genomfördes via telefon i fem av sex fall kan detta ändå ha 

bidragit till en känsla av större distans till författarna. Telefonintervjuer/Skype resulterar i ett 

personligt samtal men där det kan finnas en trygghet i att inte behöva blotta sitt fysiska utseende. Vid 

telefonintervjuer syns inte kroppsliga uttryck såsom nickningar, axelryckningar och huvudskakningar 

et cetera. Dessa yttringar måste uttryckas verbalt. Detta kan i sin tur dock vara såväl positivt som 

negativt eftersom att författarna omsorgsfullt och noggrant måste tolka och vara uppmärksam på 

informantens verbala uttrycksförmåga. Intervjun som genomfördes på ett kafé innebar att informanten 

befann sig i en offentlig miljö med risk för faktorer som skulle kunna påverkat intervjusvaren, till 

exempel andra människor eller störande ljud. Författarna frågade informanten själv om platsen kändes 

lämplig och valde en sittplats i lokalen som låg avskilt från andra besökare. Detta var med 

förhoppningen om att informanten skulle känna sig mer bekväm. 

Utifrån en etisk diskussion kan det resoneras kring om det till exempel fanns en möjlighet att 

intervjupersonerna i efterhand kan ha uppfattat det nonchalant vid författarnas ringa kunskap om vissa 

diagnoser och psykiska tillstånd. Utifrån författarnas perspektiv var det en balansgång mellan att visa 

empati för individens situation och samtidigt fokusera till studiens syfte. Till exempel när informanten 

lyfte personliga problem som inte innefattades av studiens syfte och som därför inte 

uppmärksammades mer av författarna. I efterhand skulle det kunna påpekats tydligare för 

informanterna att viss personlig bakgrundsfakta inte skulle tas med i studien utan snarare var till för 

forskarens förståelse av sammanhang. 

I studien fokuserades Antonovskys (2005) teori KASAM till de tre begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre begrepp ansågs mest relevanta för att analysera hur 

arbetsmiljön har anpassats utifrån individens förutsättningar. Andra perspektiv på studien skulle kunna 

upptäckts om andra analysverktyg från KASAM också hade tillämpats.  



 

 

43 

 

7.3 Framtid 

Mer forskning om hur anpassningar i olika sektorer och branscher behövs för att undersöka om det 

finns särskilda branschområden som behöver förbättras. Hur ser det till exempel ut inom 

industriföretag? För ytterligare perspektiv skulle arbetsgivares förhållningssätt behöva lyftas fram i 

högre utsträckning. Vilken förekomst av strategier och riktlinjer (”en psykisk förbandslåda”) finns 

egentligen för psykisk ohälsa ute på arbetsplatser?  Ett annat relaterande forskningsområde är att 

undersöka hur arbetssituationen för andra individer med dolda tabubelagda funktionsnedsättningar ser 

ut. På så vis kan det utkristalliseras fenomen som kan visa på områden där resurser behövs riktas för 

att gynna såväl samhälle, organisation som individ.  

7.4 Slutord 

Uppsatsförfattarna har båda medverkat i samtliga delar av uppsatsen men har haft olika 

ansvarsområden. Elin har haft ansvar för genomförandet av intervjuerna. Emelie har haft ansvar för att 

språkligt utforma uppsatsen i sin helhet för ett sammanhängande språk.  

Slutligen kan det reflekteras kring vilken studie- och yrkesvägledarens roll är i att stärka 

förutsättningar på arbetsmarknaden för individer i psykisk ohälsa. Denna studie indikerar att kunskap 

om arbetsmiljöanpassningar behövs på alla samhällsnivåer för att öka möjligheten till fungerande 

anpassningar. Således har även studie- och yrkesvägledare ett ansvar i att vara medveten om detta för 

att kunna tillgodose individers behov i vägledningssituationer. För att medverka till att tidigt fånga upp 

unga individer med psykisk ohälsa kan exempelvis ett samarbete mellan elevhälsa, arbetsmarknad och 

intresseorganisationer som sprider kunskap om psykiska ohälsa, etableras i högre grad.  
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I 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Skulle du kunna börja med att berätta lite kortfattat om dig själv… 

 Ålder 

 Nuvarande sysselsättning 

 Bakgrund gällande yrken och sysselsättning 

 

Begriplighet 

 Kan du tänka dig att ge en kort beskrivning av din bakgrund gällande din ångest och/eller 

depression? (hur länge, upplevelsen omkring)  

 Skulle du kunna beskriva arbetsplatsen, arbetsuppgifter och den yrkesroll du har/hade på 

arbetsplatsen där anpassningarna genomfördes/pågår?  

 Visste du själv vilka anpassningar som behövdes/kunde göras? 

 Fick du någon återkoppling/uppföljning på hur anpassningarna fungerade för dig? (t.ex. chef)  

 

Hanterbarhet 

 På vilket sätt anpassades arbetsmiljön för dig?  

Ex. faktorer: fysiska och psykosociala (tid, uppgifter, mängd, sociala åtaganden, förväntningar 

från andra, stöd/feedback, återhämtning)  

 Upplever du att du har/hade möjlighet att påverka anpassningarna?  

 Vill du beskriva när/hur arbetsgivaren fick reda på att din depression/ångest påverkade dig i 

ditt arbete?  

 Hur kom det sig att anpassningarna utfördes? 

När? Vem/vilka? 

 Hur upplever du att arbetsgivaren samt andra på arbetsplatsen såg på anpassningarna samt din 

depression/ångest? (intresse, åsikter)  

 Fanns det fler anpassningar som skulle kunna genomförts?  

 Kände du någon gång att anpassningarna inte fungerade/behövde ändras? 

 

Meningsfullhet 

 Hur upplevde du att anpassningarna fungerade? (vilka, om inte, varför, variation/dagsform)  

 Kan du nämna faktorer som var viktiga för dig som gjorde att du kunde fortsätta arbeta, trots 

att du hade ångest/depression?   

 Vad gjorde det betydelsefullt eller nödvändigt för dig att arbeta trots ångest/depression? 



 

 

II 

 

Emelie Hedlund 

Mobil: xxx xxxxxxx 

Email: xxxx@student.su.se 

 

Bilaga 2: Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter, Elin Granath och Emelie Hedlund, från Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 

Stockholms universitet. Vi studerar nu vår sjätte och sista termin och ska genomföra ett 

examensarbete. Det valda ämnet är att belysa fysiska och psykosociala anpassningar i arbetsmiljön 

som den anställde har varit med om.  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur arbetsmiljön för anställda med ångest eller 

depressionssyndrom har anpassats utifrån individens förutsättningar. Vi vill ta reda på vilka faktorer 

som har anpassats i arbetsmiljön samt undersöka hur den anställde upplever att anpassningarna 

fungerade och varför. Därför är det väsentligt att du som deltagare ska ha upplevt anpassningar i 

arbetsmiljön på en arbetsplats till följd av egenupplevd ångest eller depression.  

Andra önskemål för studien är att du ska vara över 20 år samt ha möjlighet att intervjuas under april 

eller maj månad, v.16-18. Intervjun kan genomföras i Uppsala-Stockholmsområdet, eller via 

Skype/telefon. Intervjun beräknas ta cirka 30-45 minuter. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

deltagandet är frivilligt och att dina svar kommer vara anonyma. Du kan om du vill avbryta din 

medverkan i intervjun och dina svar kommer enbart att användas i studiesyfte. Vi önskar att få spela in 

intervjun, och svaren kommer förstöras efter genomförd studie. Om du så önskar, kan du få frågorna i 

förväg via email.  

Vi hoppas att du vill delta i vår studie och får gärna kontakta oss snarast för bokning av en intervju. 

Om du har några frågor eller funderingar är du även välkommen att kontakta oss för mer information. 

Tack för ditt deltagande! 

  

Med vänliga hälsningar,  

Elin Granat och Emelie Hedlund  

 

 

Elin Granat 

Mobil: xxx xxxxxxx 

Email: xxxx@hotmail.com 

 

 

Handledare: 

Inger Heimdahl 

Mobil: xxx xxxxxxx 
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Emelie Hedlund 

Mobil: xxx xxxxxxx 

Email: xxxx@student.su.se 

 

Bilaga 3: E-post till organisationerna 

 

Hej!  

Vi är två studenter, Elin Granat och Emelie Hedlund, från Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 

Stockholms universitet. Vi studerar nu vår sjätte och sista termin och ska genomföra ett 

examensarbete. 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetsmiljön för individer med ångest eller 

depressionssyndrom kan anpassas utifrån individens förutsättningar. Vi undersöker även hur den 

anställde upplever att anpassningarna fungerade och varför.  

 

Vi söker därför personer att intervjua efter följande kriterier: 

 Deltagaren ska ha/haft ångest eller depressionssyndrom 

 Till följd av individens ångest eller depression ska anpassningar på arbetsplatsen ha utförts  

 Den anställde ska vara minst 20 år och ha möjlighet att intervjuas i Uppsala-

Stockholmsområdet eller via Skype/telefon 

 

Vi kontaktar er organisation med förhoppning om att ni kan förmedla kontakten vidare till personer 

som uppfyller ovanstående kriterier. Vi bifogar ett missivbrev som är tänkt till deltagarna. Deltagarna 

kan sedan kontakta oss direkt. 

Medverkan i studien är frivilligt, konfidentiellt och deltagarna kan när som helst avbryta sitt 

deltagande. Resultatet kommer enbart att användas i forskningssyfte. Intervjun kommer ta cirka 30-45 

minuter och ska genomföras under v. 16-18. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller handledaren för 

examensarbetet för mer information.  

   

Med vänliga hälsningar,  

Elin Granat och Emelie Hedlund  

 

 

Elin Granat 

Mobil: xxx xxxxxxx 

Email: xxxx@hotmail.com 

 

Handledare: 

Inger Heimdahl 

Mobil: xxx xxxxxxx 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


