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Abstrakt 
Syftet var att undersöka i vilken omfattning långtidssjukskrivna haft kontakt med 
arbetsplatsen/arbetskamraterna/arbetsledaren och om de haft någon stödperson på 
arbetsplatsen under sjukskrivningen samt ifall de sjukskrivna anser att det påverkat 
möjligheterna till återgång i arbete. Studien baserade sig på en enkätundersökning med 
36 långtidssjukskrivna som haft en sjukskrivningstid på minst 90 dagar i följd och vid 
sjukskrivningstillfället haft en anställning. Studien visade att kontakten varit gles, trots 
det ansåg ett lika stort antal att kontakten varit tillräcklig som otillräcklig. Endast ett 
fåtal hade haft någon stödperson på arbetet. Hypotesen ”att fortsatt kontakt med 
arbetsplatsen under långtidssjukskrivning har en positiv påverkan på möjligheterna till 
återgång i arbete” fick endast delvis stöd. Endast när det gällde grad av kontakt med 
arbetsledare/chef och utfall, visade sig vara signifikant på 5 % nivån. När det gällde 
graden av kontakten med arbetskamrater, facklig företrädare och ”Annan” kunde ingen 
signifikans påvisas. Studiens konklusion var att arbetsledare/chef var den viktigaste 
kontakten och att arbetskamraterna och fackliga företrädarna var en outnyttjad potential, 
som skulle kunna stärka det sociala stödet.  
 
 
Sökord: rehabilitering; sjukskrivning; socialt stöd; stödperson; återgång i arbete; 
              return to work; sick-leave; social support; vocational rehabilitation  
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Inledning 
Utgångspunkten för studien var vår B-uppsats den bestod av en litteraturstudie kring 

motivationens betydelse för rehabilitering och återgång i arbete. Undersökningen väckte 

ett intresse för att gå vidare med några av faktorerna som kan påverka motivationen. 

Dessa faktorer var ”Att känna sig behövd”, ”meningsfullhet” och ”socialt stöd”. Vi 

valde därför att titta närmare på hur kontakten med arbetsplatsen under långtids-

sjukskrivning kan se ut och vilken betydelse den kan ha för återgång i arbete.  

    Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet har antalet sjukskrivningar ökat 

kraftigt i Sverige. Inte minst har personer som är sjukskrivna under lång tid blivit 

alltfler. Det fanns 2001 mer än 100 000 personer som varit sjukskrivna längre än ett år.  

Sjukskrivningarna innebär stora kostnader för vårt samhälle och ett personligt lidande 

för individen. Det saknas till stor del kunskap om hur de långtidssjukskrivna ska 

rehabiliteras och hur man kan underlätta återgång i arbete (Hovmark & Cederblom 

2004).    

    Sjukskrivningens användning är av betydelse och den påverkas av patientens, 

läkarens, Försäkringskassans och arbetsgivarens agerande. Passivitet under sjukskriv-

ningen har visat sig kunna leda till depression, social isolering och risk för utslagning 

från arbetslivet. Det är inte bara sjukdomen som är av betydelse för sjukfrånvaron även 

sociala, psykologiska och arbetsrelaterade faktorer, försäkringssystemets uppbyggnad 

och arbetsmarknadsläget har stor inverkan. Gemenskapen på arbetsplatsen är för de 

flesta en betydelsefull del i tillvaron (AFS 1994:1; Socialstyrelsens allmänna råd om 

sjukskrivning).  

    Det finns erfarenhet av att det går fort att tappa kontakten vid sjukskrivning. 

Arbetsmotivationen sjunker snabbt, den minskar med 25 % under 3 månaders 

sjukskrivning och med 60-70 % under sex månaders frånvaro (Den farliga sjuk-

skrivningen Social medicinsk tidskrift 1989 av Öberg (1989) refererade i Gerner U 

2005). Rehabiliteringspotentialen sjunker snabbt, en tidig rehabilitering har större 

chanser att lyckas och är mer ekonomisk än om insatserna sätts in senare (Aronsson & 

Malmquist 2002; Marnetoft et al 2001). Det finns också forskning som visat på att det 

inte alltid är lyckosamt med tidig rehabilitering (Ekberg & Linton 1994 refererad i 

Gerner 2005).  
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Den rätta tidpunkten varierar sannolikt från fall till fall. I Ekberg & Linton 1994 

refererad i Gerner 2005 påtalas också att rehabiliteringsbegreppet fått en annan innebörd 

än det rent fysiologiska, man bör även beakta de sociala, emotionella och kognitiva 

aspekter.  

 
Arbetslinjen – socialförsäkringen 
Vår välfärd bygger på arbetslinjen där alla i yrkesverksam ålder förväntas bidra till 

samhällsbygget och våra gemensamma trygghetssystem genom ett aktivt arbetsliv (SOU 

2000:78).   

    Arbetet betyder också mycket för hälsa och välbefinnande. Arbetet tillfredställer ett 

flertal grundläggande behov hos individen. Såsom social gemenskap, arbetstillfreds-

ställelse, självkänsla, självbild, identitet, förmåga till egen försörjning och oberoende är 

exempel på detta. Att vara delaktig står i motsats till det som idag används som ett 

utryck för mänskligt nederlag, nämligen utanförskap. Ett förlorat arbete rankas i 

undersökningar ofta som en av de största faktorerna till negativ stress (SOU 2000:78).  

Arbetslinjen har dock ifrågasatts eftersom för vissa personer befrämjas hälsa och 

livskvalité inte i första hand av återgång i arbete (Marklund 1995).  

    Trots att arbetet på många sätt orsakat mycket ohälsa genom dåliga arbetsmiljöer så 

har alltså arbetet en hälsobringande och läkande effekt. Studier har visat på att det är 

svårare att rehabilitera arbetslösa än personer med anställning (Selander et al 1998; 

Marnetoft et al 2001). Detta kan bero på att de arbetslösa har ett sämre socialt stöd 

eftersom det saknar arbetsgivare och arbetskamrater. 

    Arbetslinjen har länge varit styrande för den svenska arbetsmarknadspolitiken och 

infördes i socialförsäkringen i samband med rehabiliteringsreformen 1992. Tanken är 

att man inom sjukförsäkringen ska tillämpa arbetslinjen, den betonar arbetets värde och 

välbefinnande. I korthet innebär det att man ska sträva efter aktiva åtgärder framför 

passiv utbetalning av bidrag. Det har sin grund i utslagningsprocessen. Vid långtids-

sjukskrivning är det lätt att tappa fotfästet, man förlorar det sociala umgänget på arbetet 

och tillslut riskerar man att förlora självkänslan (Günzel & Zanderin 2003; SOU 

2000:78).   
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Socialförsäkringens syfte är att skydda individen från otrygghet vid sjukdom/skada. 

Först på 1990-talet blev man på allvar medveten om vilka destruktiva konsekvenser 

långtidssjukskrivning kan ge. Detta har gett kunskap om vikten av tidiga insatser och 

arbetsplatsens betydelse för en framgångsrik rehabilitering (Günzel & Zanderin 2003).   

 
Attraktion eller utstötningsmodellen 
Sjukfrånvaron kan ses ur både ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. 

Socialförsäkringen har underlättat för den enskilde individen att undgå stora kostnader 

samt möjliggjort för den enskilde att kunna slippa ifrån förvärvsarbete vid 

sjukdom/skada. En långsiktig värderingsförändring har skett när det gäller synen på 

arbete och sjukdom, vilket innebär att flera tillstånd tolereras som sjukdomar.  Sett ur ett 

annat perspektiv är ökad sjukfrånvaro ett uttryck för ett alltmer krävande arbetsliv där 

anställda slits ut i förtid. De som inte klarar av arbetsbelastningen stöts ut från arbets-

marknaden med sjukskrivning och förtidspension som följd (Marklund 1995).  

    Utifrån den så kallade attraktionsmodellen ses ökad frånvaro som en följd av ökad 

generositet av socialförsäkringen. Av detta kan det konstateras att synen på sjukdom 

och generösare ersättningsregler gör att individer, har större möjlighet och råd att vara 

borta från arbetet. Attraktionsmodellen får stöd av att socialförsäkringen stegvis fått en 

allt vidare syn på vilka tillstånd som kan betraktas som sjukdomar och lovliga frånvaro-

anledningar. Vilket också ytterligare stärks av att kravet på läkarintyg vid kortare 

sjukfrånvaro avskaffades. Samtidigt förbättrades ersättningarna långsiktigt, detta trots 

att restriktiviteten ökat under de senare åren (Marklund 1995). 

    Ett annat perspektiv är utstötningsmodellen, här anses orsakerna till sjukfrånvaro vara 

faktorer knutna till arbete och arbetsmarknaden. Uppfattningen är att tunga arbeten och 

dålig arbetsmiljö skapar sjukdom och andra påfrestningar för individen. Till detta hör att 

kraven på arbetsförmågan ökar i fråga om kvalifikationer och anpassning till nya 

arbetsuppgifter, det leder till att de individer som inte klarar dessa krav hamnar utanför. 

Sjukskrivning och förtidspension blir då en lösning på dessa problem. Utstötnings-

modellen får delvis stöd av känd fakta (Marklund 1995).  

    Långvarig sjukfrånvaro och förtidspensionering är vanligt bland yrkesgrupper som 

upplever fysisk eller psykosociala påfrestningar i arbetsmiljön. Det samband som finns 

mellan ekonomiska konjunkturer och sjukfrånvaro kan även tolkas som stöd för utstöt-

ningsmodellen (Marklund 1995).  
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Vilken av modellerna som är mer eller mindre korrekt går det inte att avgöra. De 

verkliga orsaksförhållandena är komplexa och innebär att aspekterna ur båda 

modellerna bör beaktas (Marklund 1995). 

 
Arbetsgivarens ansvar 
Arbetsgivaren har en central roll och huvudansvar när det gäller de anställdas 

arbetsmiljö och rehabilitering. Ansvaret för arbetsanpassning och rehabilitering finns 

främst reglerat genom bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter, 

främst i AFL 22 kap och AML 3 kap. Kompletterande föreskrifter är i första hand AFS 

1994:1; AFS 2001:1 och AFS 1980:14.  

I AFL 22 kap 3§ 1st står: 
 

”Den försäkrades arbetsgivare skall i samråd med den 
  försäkrade svara för att dennes behov av rehabilitering   
 snarast klarläggs och för att de åtgärder vidtas som behövs  
 för en effektiv rehabilitering”. 

 
och i AML 3 kap 2a § 3 st följande: 
 

”Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på 
lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 
för fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 22 kap. 
lagen (1962:381) om allmän försäkring vilar på honom.” 

 

Det är inte bara arbetsgivarens ansvar att bidra till ett bra arbetsmiljöarbete på 

arbetsplatsen. Även arbetstagaren har ett ansvar (Angelöw 2002). 

 
Arbetsmiljö 
Syftet med innehållet i arbetsmiljölagen AML 2 kap 1 § är att påvisa den roll som 

”arbetets innehåll och möjligheterna till inflytande över det egna arbetet” (Günzel & 

Zanderin 2003 s. 35) spelar inom dagens arbetsliv. Bland annat spelar den psykosociala 

faktorn in för olika former av arbetsrelaterade sjukdomar. Brister i socialt stöd och 

kamratskap och olika typer av psykisk belastning och stress är några riskfaktorer som 

kan förekomma i arbetslivet. Det är därför viktigt med en aktiv medverkan och dialog i 

arbetsmiljöarbetet, där arbetstagarna har en viktig funktion att fylla. Genom att främja 

till dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare gör det att alla blir delaktiga i arbets-

miljöarbetet (Günzel & Zanderin 2003). 
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 Att samverka och integrera arbetsmiljöfrågor är en ständig process som arbetsgivaren, 

arbetstagaren och skyddsombud tillsammans ska delta i för att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska bli optimalt. Det ”goda arbetet” har alltmer kommit i fokus både 

generellt och konkret, fast i olika former. Inom arbetslivet förekommer risker av olika 

slag, dessa ska presenteras för arbetstagaren och arbetsgivaren ska genomföra särskilda 

riskanalyser för att så tidigt som möjligt upptäcka risker som ännu ej visat sig i 

arbetsskador (Günzel & Zanderin 2003). 

I propositionen (1990/91:140:40) säger statsrådet. 

”Sådana riskanalyser bör göras systematiskt och även omfatta de 

psykosociala faktorerna. Företags- och förvaltningsledning, 

linjeorganisationens chefer, företagshälsovård, personalavdelning och de 

anställda och deras fackliga företrädare måste lära sig att upptäcka och 

reagera på förhållanden och mänskliga reaktioner som utgör tidiga 

varningstecken, t ex hög sjukfrånvaro, vantrivsel, hög personalomsättning, 

relationsproblem etc. även de anställdas egna bedömningar av 

arbetsbelastningar och deras uppfattning om problem i den egna 

arbetssituationen måste beaktas”  

 
Arbetsanpassning och rehabilitering 
Det är av vikt att arbetsanpassning och rehabilitering sätts in i ett så tidigt skede som 

möjligt. Förutsättningarna för rehabiliteringen minskar kraftigt redan efter en kort tids 

inaktivitet eller frånvaro. Tidig och regelbunden kontakt mellan den sjukskrivne och 

arbetskamrater/arbetsgivare har visat sig förkorta sjukskrivningstiden. Därför bör det i 

arbetsgivarens rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering vara inskrivet hur 

kontakten ska skötas vid långtidssjukskrivning (AFS 1994:1 Allmänna råd). 

    Vid utformningen av rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering tar AFS 1994:1 i 

de allmänna råden upp ett antal punkter som bör beaktas däribland, kontakter med de 

sjukskrivna och kamratstöd, fadderverksamhet. Man betonar att det är särskilt viktigt att 

det finns rutiner för hur kontakten med de sjukskrivna ska tas.  

    Eftersom känslan av att vara isolerad från arbetskamrater och arbetsuppgifter är en 

faktor som kraftigt kan försvåra återgången i arbete, är det viktigt att arbetsplatsen hör 

av sig så tidigt som möjligt och därefter håller tät kontakt under hela sjukskrivningen 

(AFS 1994:1). 
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 Det är dock lämpligt att göra en avvägning när det är lämpligt att ta kontakt så att den 

sjukskrivne upplever åtgärden meningsfull. Målsättningen är att den sjukskrivne ska 

komma tillbaka till arbetet utan onödiga dröjsmål (AFS 1994:1). 

 
Livsrytmen 
Vid långtidssjukskrivning störs livsrytmen. Arbetet styr många av vardagens rutiner, när 

man stiger upp, dagens sysslor, när man äter, kvällsrutiner och sömn. Utan arbetets 

referensramar är det lätt att mathållning och sömnrytm störs. Skuldkänslor, ensamhet, 

tristess och utanförskap smyger sig på. När det inte längre finns några tider att passa är 

det lätt att tidsuppfattningen störs (Günzel & Zanderin 2003). 

    Att vara aktiv under sjukskrivningen kan bland annat motverka detta. Fritiden vid 

sidan av förvärvsarbete är värdefull just för att den är begränsad. Vid långtidssjuks-

krivning blir fritiden obegränsad och flyter lätt iväg, det är ovanligt att långtidssjuk-

skrivna använder tiden till att utveckla nya intressen eller ägnar sig åt sina tidigare 

hobbys. Det är vanligt att man känner sig trött, håglös och har dålig initiativförmåga 

detta är en konsekvens av att livsrytmen satts ur spel (Günzel & Zanderin 2003).   

    Tröttheten vid insjuknandets första fas kan i olika fall variera, från någon månad till 

upp emot ett år. Krafterna kan i vissa fall påverkas av olika anledningar, ibland kan 

medicinering ge biverkningar som ökar tröttheten under den första sjukdomstiden. I 

sådana fall kan bara tanken på att kontakta sin arbetsplats under sjukdomstiden upplevas 

som jobbig och kännas som ett ytterligare krav på den sjukskrivne. Har den sjukskrivne 

begränsade krafter, kan kontakt med arbetsplatsen, ge negativa känslor och utgöra ett 

skäl till att den sjukskrivne är avvaktande med att själv ta kontakt (Hovmark & 

Cederblom 2004).   

    Att förlora självkänslan i samband med sjukskrivning är inte ovanligt. Den sjuk-

skrivne kan uppfatta sig själv som psykisk instabil, eftersom hon/han upplever sig vara 

mer sårbara för negativa kommentarer, vilket kan uppfattas som ifrågasättande eller lite 

negativt. Sådana kommentarer kan göra att den sjukskrivne känner sig sårad, ledsen och 

påverka självkänslan negativt, på ett sätt som inte var vanligt före insjuknandet 

(Hovmark & Cederblom 2004).  
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Relationer och identitet 
Alla har en viss ställning, på arbete, fritid, bland vänner/grannar och i familjen, denna 

position bygger ofta på arbete och prestation. Sjukskrivning kan få till följd att man 

varken kan prestera på arbetet eller på fritiden. Det påverkar till viss del våra relationer 

med andra men framför allt kanske hur vi ser på oss själva. Det egna värdet är ofta 

baserat på arbetsprestationer, att synas och bli uppmärksammad (Günzel & Zanderin 

2003).  

Behovet att ses av andra och av uppskattning är ett av de starkaste mänskliga behoven. 

Många får detta behov tillfredställt på arbetsplatsen andra genom olika fritidsaktiviteter.  

Kan man då inte på grund av sjukdom prestera något är det lätt att förstå att självkänslan 

är hotad (Günzel & Zanderin 2003).  

    Många människor tillbringar mycket tid på arbetsplatsen och arbetsplatsens sociala 

relationer har en viktig roll för individens självbild och identitet. Att ha sociala 

relationer och känna medlemskap i en grupp kan därmed bidra till att tillfredställa 

individens behov av att veta vem hon är. Långa sjukskrivningsperioder medför 

passivitet, isolering och dålig självkänsla. Behov av aktivitet är stort. (Baron & Pfeffer 

1994). 

     Arbete kräver struktur och många sjukskrivna saknar detta i sin tillvaro (Ekberg 

2000). 
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Teoretiska modeller 
 

Krav- kontrollmodellen 
 
 

   ”Ideal” 

”Iso-spänd” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Karaseks Krav- kontrollmodell. 
 
Denna modell beskriver relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till 

beslutsutrymme och stöd människorna får i sin miljö. Att kunna utöva kontroll över sitt 

liv innebär att man kan hantera de flesta vardagssituationer som uppstår, detta gäller 

även oväntade situationer (Theorell red. 2003).  

    Stöd och kontroll är nästan oskiljaktiga faktorer. Stress är nära förknippat med 

kontroll, när man riskerar att förlora kontrollen mobiliseras stressreaktionerna.  

    Vid långvarig påverkan kan det påverka hälsan negativt. I modellen kan vi se att det 

finns ett ”ideal läge” med låga krav, högt beslutsutrymme med ett högt stöd och ett 

extrem läge ”Iso-spänd” där förhållandena är de motsatta. Att befinna sig i den ”Iso-

spända” situationen en längre tid ökar väsentligt risken för sjukdom.  Vår studie hade 

fokus på stödets betydelse, har man ett bra stöd från arbetskamrater och arbetsledare 

minskar risken för sjukdom enligt många vetenskapliga undersökningar. Stödet kan vara 

både praktiskt och känslomässigt (Theorell red. 2003; Tansey et al 2004). 
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Modellen om mänskligt stöd 
I den teoretiska modellen om mänskligt stöd skiljer man mellan tre empiriskt olika 

dimensioner.  

Esteem support – Det djupa känslomässiga stödet är ett grundläggande mänskligt 

behov. Ges oftast av livspartner eller ett fåtal nära vänner. Det stärker självkänslan och 

hjälper individen att skapa sin egen identitet. 

Appraisal support – Det informativa stödet ger råd och hjälp att värdera och uppfatta 

problem i tillvaron samt att finna lösningar kring problem. Detta stöd kommer oftast 

från arbetskamrater, kollegor och vänner i den större bekantskapskretsen. Det 

informativa stödet är starkt beroende av sociala skikt och socioekonomisk status. 

Tangible support – Det praktiska konkreta stödet innebär olika former av direkt hjälp, 

tjänster, lån av pengar, gåvor etc. Ges av grannar, arbetskamrater och alla de människor 

om man dagligen möter (Theorell red. 2003). 

Betydelsen av socialt stöd är sedan länge ett etablerat och bekräftat fenomen inom 

forskningen. Den visar ett starkt samband mellan socialt stöd och psykisk hälsa. Detta 

ingår även som en central del i krav/kontroll modellen (Theorell red. 2003).  

    Arbetsledarens sätt att stötta har ofta en stor och avgörande betydelse för hur lång, 

eller kort en anställds sjukskrivningsperiod blir. Alla har behov av att känna sig behövd 

på jobbet (Åberg 1996). 

     Det kan redan före sjukskrivningen finnas faktorer i arbetsmiljön och arbetets 

organisation som visar på hur lång eller kort sjukskrivningsperioden blir Ex, 

arbetsuppgifter som upplevs som mer eller mindre meningslösa, gör att risken är större 

att man sjukskriver sig lite längre och om chef/arbetskamratandan är dålig kan även 

detta bidra till längre sjukskrivning (Åberg 1996). 

 
Socialt stöd 
Stöd och relationer 
 En omfattande svensk undersökning vars syfte var att studera arbetsoförmåga på grund 

av rygg- och nackbesvär har genomförts. Den svenska undersökningen ingick i ett 

internationellt projekt, Work Incapacity and Reintegration, som genomförs i Sverige, 

Danmark, Israel, Nederländerna, Tyskland och USA.   
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Undersökningen genomförs i Sverige i samarbete med Yrkesortopediska enheten på 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset vid Göteborgs universitet samt försäkringskassorna 

Göteborg och i Stockholms, Kristianstads, Västmanlands och Västernorrlands län. Den 

femte delen av studien skriven av Pia Carlberg (1999) tar upp ”Att återgå i arbete efter 

sjukskrivning. - Vilken roll spelar den psykiska och sociala miljön?”. 

     Huvudsyftet med denna rapport var att studera om en god psykosocial arbetsmiljö 

bidrar till återgång i arbete i större utsträckning än en dålig miljö. Man ville också 

undersöka om bra socialt stöd från överordnade och arbetskamrater motverkar en 

eventuell negativ inverkan av en för övrigt dålig psykosocial miljö. Samt om dåligt stöd 

ytterligare kan förstärka inverkan av en sådan miljö. Ett av resultaten i delstudien visade 

att det fanns signifikanta skillnader mellan graden av socialt stöd på arbetet och utfall. 

Av de som hade ett lågt stöd på arbetet åter gick 44 % och av dem med högt stöd 

återgick 61 % i samma arbete inom ett år.  

    Studier från arbetslivet har visat på att ett svagt stöd från arbetskamrater och chefer är 

kritiskt för hälsan. Detta gäller framförallt ur stressynpunkt, vid konflikter och vid 

ansvarskrävande arbete med ansvar för andra (Angelöw 2002). 

 

Stödets betydelse 
Deltagarna i en studie av Holmgren & Dahlin Ivanoff (2004) var besvikna över att 

varken arbetskamrater eller arbetsledare hade tagit/hållit kontakt under sjukfrånvaron. 

De tvivlade på om arbetsgivaren värnade om deras unika kompetens och på arbets-

givarens support för att komma tillbaka i arbete.  

     Man hade förlorat förtroendet för arbetskamrater och arbetsledare och det kändes 

omöjligt att återgå till arbetsplatsen. Att hålla en kontinuerlig kontakt med arbetsledare 

och arbetskamraterna betydde mycket för deltagarna i studien.  

    Att ha en representant för arbetsgivare som lyssnade och som gav stöd medförde till 

att stärka tron på den egna förmågan och självaktning. Arbetsgivarens sympati och 

engagemang för förslag till förändring underlättade arbetstagarens möjligheter till 

återgång i arbete. Arbetskamrater som uppmuntrade och som var angelägna om att den 

sjukskrivne skulle komma tillbaka stärkte självförtroendet (Holmgren & Dahlin Ivanoff 

2004). 
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 Psykiska och sociala förhållanden vid en arbetsplats präglas till stor del av människorna 

på arbetsplatsen och hur samspelet mellan dem sker.  De sociala kontakterna på 

arbetsplatsen kan se olika ut beroende av hur arbetets fysiskt, tekniskt och 

organisatoriskt är utformat. Den sociala kontakten kan vara ett ytligt formellt umgänge 

mellan individer, till arbetsformer där de anställda är helt beroende av en gemensam 

samlad ansträngning för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter (AFS 1980:14).   

 

Kontaktens utseende på arbetsplatsen har betydelse för möjligheten att känna trygghet 

och gemenskap och för att nå uppskattning. Möjligheterna att tillfredsställa behoven av 

trygghet och gemenskap är beroende av vilka former för social kontakt som 

arbetsförhållandena har möjlighet att ge. Gemenskapen med arbetskamraterna är viktigt 

för de allra flesta människor. Därför bör detta vara med i bedömningen vid 

utformningen av organisationen av ett arbete (AFS 1980:14). 

    För att stödet ska bli bra bör det individualiseras, det innebär att det är utformat för att 

passa individens aktuella behov och förhoppningar. Ett bra stöd som är rätt utformat och 

erbjuds från någon på arbetsplatsen som känner personen och har personens förtroende 

(Åberg 1996).  

    En arbetsledare har i sitt yrke ett stort rehabiliteringsansvar som enligt lag åvilar 

denne, men utöver detta ansvar finns det naturliga möjligheter att göra betydligt mer än 

så, både vad det gäller den humana som den ekonomiska situationen (Åberg 1996).  

 
Kontakt med chef/arbetsledare 
Hovmark & Cederbloms studie (2004) visade att de sjukskrivna uppskattade att chefen 

regelbundet ringde för att höra hur de mådde och hur tillfrisknandet förlöpte. Det är 

dock viktigt att ta i beaktning att den sjukskrivne inte alltid orkar med samtal som berör 

arbetet och eventuell återgång etc. det gäller framförallt de med stressrelaterade 

åkommor och fall där konflikter och motsättningar är en del av problematiken.  

    Det är därför viktigt att vara ett allmänt stöd och i första hand visa att man tänker på 

personen så han/hon känner sig som en del i gemenskapen på arbetsplatsen trots från-

varon. Kontakten med arbetsgivaren upplevs olika av olika individer, för en del är 

kontakten positiv medan andra känner en press att måsta återgå innan de är redo. Vissa 

upplever kontakten som otillräcklig och känner sig bortglömda och övergivna 

(Hovmark & Cederblom 2004).  
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Kontakt med arbetskamrater 
Kontakten med arbetskamraterna är ett viktigt komplement till kontakten med 

chef/arbetsledare. I de fall som sådan kontakt förekommer är det ofta spontant på grund 

av vänskap. Det är som regel bra för den sjukskrivne att ha någon att dela bekymren 

med, att kunna prata med någon om känslor och sådant som känns svårt (Hovmark & 

Cederblom 2004).  

    Studien visade också på att kontakter med arbetskamrater ofta var en outnyttjad 

potential, sådana kontakter skulle kunna bidra till ett snabbare återfrisknande. Många 

skulle uppskatta om att man hörde av sig oftare från arbetsplatsen med ett ”krya på dig” 

budskap. 

     I början av sjukskrivningen kanske den som är sjuk inte orkar med så långa samtal, 

vilket kan få till följd att de som ringer känner sig avvisad. Man bör ändå fortsätta att 

hålla kontakten eftersom den fyller en viktig funktion genom att visa att den sjukskrivne 

inte är bortglömd. När arbetskamraten mår bättre brukar det bli lättare att hålla 

kontakten och intresset för vad som sker på arbetsplatsen ökar. Men det är viktigt att 

den som håller kontakt är lyhörd för vad den sjuke orkar och vill samtala om (Hovmark 

& Cederblom 2004).  

    Flera av intervjupersonerna ansåg att det var bra att bjuda in sjukskrivna till olika 

möten av allmän karaktär, fester och andra aktiviteter på och utanför arbetet. Det är 

viktigt att den som är sjuk själv får avgöra om han/hon vill delta. Men det är viktigt att 

återkomma med nya erbjudande även om personen tackar nej. Det viktiga är inte om 

personen deltar eller inte utan att denne känner att han/hon inte är bortglömd och 

utanför, utan som en del av arbetslaget (Hovmark & Cederblom 2004).  

 
Kontaktperson 
De flesta av intervjupersonerna i Hovmarks/Cederbloms studie ansåg att det skulle vara 

bra för den sjukskrivne att ha en arbetskamrat eventuell ett par, utsedd att vara 

kontaktperson och att de andra i gruppen skulle veta vem/vilka de är.  

    Uppgiften ska vara frivillig och kontaktpersonen ska utses i samtycke med den som 

är sjukskriven och det ska vara en person som den som är sjuk känner förtroende för.  

Kontaktpersonen blir en länk mellan den sjukskrivne och arbetsplatsen. Uppgifterna 

varierar från fall till fall och ska ha sin grund i den sjukskrivnes önskningar och behov 

(Hovmark & Cederblom 2004).  
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    I dag har många arbetsgivare i enlighet med de allmänna råden i AFS 1994:1 i sina 

rutiner kring sjukskrivning och rehabilitering skrivit in vikten av fortsatt kontakt med 

arbetsplatsen och rutiner kring hur det ska gå till. Samt att en stöd-/kontaktperson ska 

tillsättas vid långtidssjukskrivning.  

    Utifrån den bakgrunden tyckte vi att det skulle vara av intresse att undersöka hur det 

kan se ut i verkligheten. Detta genom undersöka i vilken omfattning ett antal långtids-

sjukskrivna haft kontakt med arbetsplatsen, arbetskamraterna, och arbetsledaren och 

ifall de sjukskrivna anser att kontakten påverkat möjligheterna till återgång i arbete. 

Samt i fall det har funnits någon stödperson och om stödpersonen påverkat 

möjligheterna till återgång i arbete Efterlevs den kunskap som redan finns? 

Syfte  

Syftet var att undersöka i vilken omfattning långtidssjukskrivna haft kontakt med 

arbetsplatsen/arbetskamraterna/arbetsledaren och om de haft någon stödperson på 

arbetsplatsen under sjukskrivningen samt ifall de sjukskrivna anser att det påverkat 

möjligheterna till återgång i arbete. 

 

Frågeställningar  
• Hur har kontakten sett ut? 

- Hur ofta 

- Med vilka 

- På vems initiativ 

- På vilket sätt 

• Har kontakten/brist på kontakt påverkat möjligheterna till återgång i arbete? 

• Har det funnits någon stödperson på arbetsplatsen? 

            - har stödpersonen påverkat möjligheterna till återgång i arbete. 

 

Hypotes 
Vår hypotes var att fortsatt kontakt med arbetsplatsen under långsjukskrivning har en 

positiv påverkan på möjligheterna till återgång i arbete. 
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Metod  
För att få svar på vårt syfte om vilken omfattning långtidssjukskrivna haft kontakt med 

arbetsplats/arbetskamrater/arbetsledare och i fall de sjukskrivna anser att kontakten 

påverkat möjligheterna till återgång i arbete, valde vi att använda en kvantitativ 

deskriptiv (beskrivande) metod i form av en enkätstudie (Olsson & Sörensen 2001). 

 
Hur ofta? 

 
Med vem? 

Kontaktens  
På vems initiativ? omfattning och form    
Vilken typ av kontakt? 

 
Stödperson? 

 

Stödperson = En person på arbetsplatsen som den sjukskrivne kan vända sig till för att 

få råd, hjälp och stöd. Och som också kan vidarebefordra information om vad som sker 

på arbetsplatsen. Stödpersonen skall utses av chefen/arbetsledaren och den sjukskrivne 

tillsammans och vara någon som den sjukskrivne känner förtroende för. 

 

Kvantitativ forskning utgår i de flesta fall ifrån en teori grundad på tidigare forsknings-

resultat genom att formulera prövningsbara hypoteser eller klart definierade syften 

(Olsson & Sörensen 2001). Vår studie utgick från Karaseks teoretiska modell, krav-

kontroll-stöd, med tyngdpunkten på stödets betydelse (Theorell red. 2003).  

Vi har även sökt och tagit del av relevant litteratur inom ämnet. 

 

Datainsamling 
Datainsamlingen skedde via enkäter.  

Material 
Enkäten (se bilaga1) konstruerade vi utifrån syftet och frågeställningarna och de 

forskningsresultat som vi tillägnat oss vid inläsningen på ämnet. Den består av totalt 13 

frågor varav 3 stycken är bakgrundsfrågor (kön, ålder & arbetsgivare).  

Den sista frågan är öppen, de övriga har fasta svarsalternativ. Enkäten testades först på 

några personer i bekantskapskretsen för att undersöka begripligheten och kvaliteten på 

frågorna samt om frågorna täckte undersökningsområdet. Därefter gjordes en mindre 

justering innan utlämning skedde. 
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Urval 
Urvalet bestod av att vi gick ut till tre olika verksamheter i Mellanorrland som på olika 

sätt arbetar med långtidssjukskrivna. Eftersom deltagarna från respektive verksamhet 

var relativt få valde vi i samråd med våra kontaktpersoner att verksamheterna med 

hänsyn till deltagarna skulle vara anonyma. Två av verksamheterna (Grupp A, och 

grupp B) arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och genomför program inom 

livsstilsförändring, stresshantering och rehabilitering. Upplägg, metod och upptagning- 

sätt/område skiljer väsentligt mellan de olika verksamheterna.  

    Den tredje instansen (Grupp C) är ett projekt som arbetar med "aktivitetsgrupper" 

som träffas regelbundet en gång i veckan i 12 veckor, under studiecirkelliknade former 

(Gruppbeskrivningar se bilaga 4). Efter första insamlingen kunde vi konstatera att det 

var övervägande kvinnor som besvarat enkäten. För att få en jämnare könsfördelning 

valde vi därför att bilda ytterligare en grupp, grupp D genom att handplocka 10 st män i 

vår närmiljö. I grupp A lämnades 5 stycken enkäter ut, i grupp B 11 enkäter, i grupp C 

10 enkäter och i grupp D 10 enkäter. Sammanlagt lämnades 36 stycken enkäter ut. 

 
Bortfall 
Två av 36 enkäter fick sorteras bort vilket gav en svarsfrekvensen var 94 %. I grupp C 

fick två enkäter uteslutas på grund av att respondenterna inte uppfyllde kriteriet med 

anställning, då en var studerande och en var studerande/barnledig vid sjukdomstillfället. 

Detta fick till följd att de endast kunde besvara ett fåtal av frågorna, så enkäterna 

sorterades ut som bortfall. Detta kan ha berott på en missuppfattning, då informationen 

till respondenterna inte kom från oss personligen utan i andra hand från gruppledaren. 

 
Avgränsning 
Avgränsningen var att deltagarna i studien skulle ha haft en sjukskrivningstid på  

minst 90 dagar i följd och vid sjukskrivningstillfället haft en anställning.  
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Procedur 
Telefonkontakt togs i planeringsskedet med ansvariga för respektive verksamhet. Även 

männen i grupp D kontaktades via telefon innan enkätutlämningen skedde. Enkäterna 

till grupp A, B och C överlämnades i omärkta svarskuvert till våra kontaktpersoner på 

respektive verksamhet. Som sedan stod för utlämning, insamling och överlämnande av 

de slutna kuverten till oss.  

Utlämning och insamling skedde vid ett och samma tillfälle i anslutning till 

verksamheternas ordinarie träffar. Enkäterna till grupp D lämnades ut av oss 

personligen, även dessa lämnades ut och togs in vid ett och samma tillfälle. 

 

Etiska aspekter 
Deltagarna informerades i förväg om studiens syfte, grupp D av oss personligen, grupp 

A, B och C av ansvariga för respektive grupp och genom ett missivbrev (se bilaga 2) 

som medföljde enkäten. Deltagarna underrättades om att deltagandet sker frivilligt och 

att avhopp kan ske. De enskilda svaren sågs och behandlades enbart av oss och inga 

enskilda svar kommer att kunna identifieras.  

    Eftersom utlämning och insamling av enkäterna skett av de gruppansvariga är 

samtliga respondenter i grupp A, B och C anonyma för oss. Genom att varje deltagare 

själv stoppat ner den besvarade enkäten i ett omärkt svarskuvert och själv förslutit det så 

har de gruppansvariga inte haft någon insyn på de enskilda svaren.  

    I grupp D var personerna kända av den av oss som skötte utlämning/insamling. De 

besvarade enkäterna stoppades av respondenterna själva av ner i omärkta svarskuvert 

som de sedan förslöt. Efter insamling på var sitt håll träffades vi och bytte kuvert, innan 

vi tog del av de enskilda svaren för att vi inte skulle kunna identifiera de enskilda 

individerna.  

    Vi har erbjudit oss att redovisa slutresultatet för intresserade. 
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Dataanalys 
Det insamlade materialet bearbetades utifrån en kvantitativ analys med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS 14.0. Resultatet har redovisats i löpande text samt beskrivits 

och organiserats i form av frekvenstabeller och korstabeller.  

    Fisher´s exakta test har genomförts för att undersöka om det fanns stöd för vår 

hypotes att fortsatt kontakt med arbetsplatsen under långsjukskrivning har en positiv 

påverkan på möjligheterna till återgång i arbete. 

      Fisher´s test är ett vanligt test om man vill jämföra procentuella fördelningar. 

Används företrädesvis vid små material. Vid större material ger det samma värde som 

CHI2 –test. Detta test ger ett mer tillförlitligt resultat vid material med ett fåtal individer. 

Fishers exakta test fungerar inte om det finns fler än två möjligheter, utan endast på  

2 x 2 – tabeller (Gunnarsson 2006). 

Innan signifikanstestet genomfördes gjordes en omkodning av nedanstående variabler 

enligt följande för att skapa 2 x 2 tabeller: 

 

Variabel: Påverkan på möjligheterna till återgång i arbete 

Ursprunglig variabel Ny variabel 

Positiv Positiv 

Negativ + Inte alls Negativ 

Vet ej Var oviktig för vår studie 

och uteslöts för att skapa en 

2 x 2 tabell. 

 

 

Variabel: Omfattning av kontakt 

Ursprunglig variabel Ny variabel 

Flera gånger i veckan  

+ någon gång i veckan  

+ någon gång per månad  

 

Ofta  

Mer sällan än så/aldrig Sällan 

    

Fråga 6, 12 och 13 har behandlats manuellt. Fråga 6 och 12 matades sedan in i 

Microsoft Excel 2000 för konstruktion av tabeller. Fråga 13 sammanställdes manuellt 

under gemensamma rubriker och redovisas i en översiktstabell.  
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Resultat 
 
Bakgrunds fakta 
 
Tabell 1: Könsfördelning  

 
 
 

 
 

Kön n % 
Man 15 44,1 
Kvinna 19 55,9 
Totalt 34 100 

 
I urvalet ingick totalt 34 personer, varav 55,9 % var kvinnor och 44,1 % män   

(Se tabell 1). 
 
Tabell 2: Fördelning över  
åldersgrupper 
Åldersgrupper n % 
30-40 11 32,4 
41-51 10 29,4 
52-62 12 35,3 
63-73 1 2,9 
Totalt 34 100 
 
Åldersfördelningen var jämt fördelad över grupperna 30-40 år, 41-51 år och 52-62 år. 

Endast 1 person var över 62 år (Se tabell 2). 

 

 
 
Tabell 3: Huvudsaklig arbetsgivare  
vid sjukskrivningstillfället 
Arbetsgivare n % 
Privat 13 38,2 
Statlig 4 11,8 
Landsting 2 5,9 
Kommunal 15 44,1 
Total 34 100 
 
Respondenterna var vid sjukskrivningsstillfället övervägande kommunalt anställda  

44,1 % och privat anställda 38,2 %. Övriga var statligt och landstings/regions anställda 

(Se tabell 3). 
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Kontaktens omfattning 
När det gäller kontakt med arbetsledare/chef angav 28 stycken (82,4 %) att de haft 

kontakt någon gång/månad, mer sällan än så eller aldrig Fem personer (14,7 %) angav 

att de inte haft någon kontakt alls med arbetsledare/chef. Kontakten med arbetskamrat 

angav 22 stycken (64,7 %) skett någon gång/månad, mer sällan än så eller aldrig Med 

facklig företrädare angav 32 stycken (94,1 %) att de haft kontakt någon gång/månad, 

mer sällan än så eller aldrig Arton respondenter (52,9 %) hade inte haft någon kontakt. 

En av respondenterna har gett följande kommentar till kontakten med fackliga 

företrädare:  
 

”Facket företräder inte vid sjukskrivning. Svar som jag fick” 

 

En majoritet hade inte haft någon kontakt med ”Annan” De befattningar/yrkesroller som 

angavs var, personalansvarig, rehabansvarig, VD, läkare, psykolog, terapeut, socionom, 

sjukgymnast, psykoterapeut, företagshälsovård, Försäkringskassa, resurs, projektet 

respondenten deltagit i. 

 
Tabell 4: Respondenternas syn på hur de anser att  
omfattningen av kontakten med arbetsplatsen varit  

 
 
 
 
 
 
 

 

Kontaktens omfattning n % 
Tillräcklig 16 47,1 
Otillräcklig 16 47,1 
                Totalt 32 94,1 
Uppgift saknas 2 5,9 
Total 34 100 

Ett lika stort antal ansåg att kontakten varit tillräcklig som ansåg att den varit 
otillräcklig (Se tabell 4). 
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Viktigaste kontakt 
 
Tabell 5: Den kontakt respondenterna anser vara viktigast1  

 

Yrkesroll/Befattning 
1 = 

Viktigast 
2 = Näst 
viktigast 

3 = 3:e 
viktigaste 

4 = Minst  
viktig Summa: 

Arbetsledare/Chef 14 13 2 1 30 
Arbetskamrater 13 14 1 2 30 
Fackliga företrädare 1 2 19 5 27 
Annan2 2 1 7 10 20 
Summa: 30 30 29 18 107 

 
1Frågan bestod i att rangordna vilken kontakt på arbetsplatsen man ansåg vara viktigast. 
 

2 Som ”Annan” angavs följande yrkesroller/befattningar: Personalutvecklare,  
   Rehabansvarig, Doktor, Psykolog, Personalansvarig, Terapeut, Försäkringskassa,  
   Kompetent lyssnare, Socionom. 
 
 
Som viktigaste kontakt angav respondenterna arbetsledare/chef och arbetskamrater (Se 
tabell 5). 
 
 
Initiativ till kontakt 
Initiativ till kontakt med arbetsledare/chef skedde i 14 fall (41,2 %) av bägge parter och 

8 personer (23,5 %) angav att initiativet tagits av arbetsledare/chef.  

    När det gällde arbetskamraterna angav 15 personer (44,1 %) att initiativet till kontakt 

togs av bägge parter. 

     Med fackliga företrädare skedde initiativet i endast 2 fall (5,9 %) av fackliga 

företrädare, 52,9 % angav att de inte haft någon kontakt med fackliga företrädare.  

    Av dem som besvarade frågan angående kontakt med ”Annan” yrkesroll/befattning 

angav 4 personer (11,8 %) att ”Annan” tagit initiativ till kontakt.  

    De yrkesroller/befattningar som angavs var, personalansvarig, rehabansvarig, VD, 

läkare, psykolog, terapeut, socionom, sjukgymnast, psykoterapeut, företagshälsovård, 

Försäkringskassa, resurs, projektet respondenten deltagit i, team, distriktssköterska. 
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Kontaktform 
 
Tabell 6: På vilket sätt har kontakt skett   

 
 
 
 
 
 
 

Kontaktform Antal* 
Besök på arbetsplatsen 14 
Telefon 22 
Mail 6 
Besök i hemmet 5 
Ingen uppgift 10 

* Flera kryss kunde sättas på frågan. 
 
Det vanligaste sättet att hålla kontakt med arbetsplatsen var via telefon följt av besök på 

arbetsplatsen (Se tabell 6). 

 
Stödperson 
 
Tabell 7: Förekomst av stödperson 
 på arbetsplatsen under sjukskrivningen 
Stödperson n % 
Ja 9 26,5 
Nej 25 73,5 
Totalt 34 100 
 
Endast ett fåtal 9 av 34 personer har haft en stödperson på arbetet (Se tabell 7).  

 
 
Tabell 8: Respondenternas syn på om de anser att  
en stödperson skulle kunna underlätta återgång i arbete  
Stödperson/återgång             n % 
Ja 16 47,1 
Nej 3 8,8 
Vet ej 15 44,1 
Totalt 34 100 
 
På frågan om respondenterna ansåg att en stödperson skulle kunna underlätta återgång i 

arbete svarade 16 personer (47,1 %) att de ansåg att en stödperson skulle kunna 

underlätta återgång i arbete. 15 stycken av respondenterna (44,1 %) angav svaret ”Vet 

ej” (Se tabell 8). 

 
Som lämplig stödperson angavs arbetskamrater av 10 personer (29,4 %), bortfallet på 

frågan var stort 18 personer (52,9 %) besvarade inte frågan. 
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Samband mellan kontaktens omfattning och möjligheterna till återgång 
 
Tabell 9: Respondenternas syn på hur de anser att kontakten med arbetsplatsen 
påverkat möjligheterna till återgång i arbete  
Kontaktens påverkan på återgång n % 
Positivt 8 23,5 
Negativt 17 50,0 
Ingen uppgift 9 26,5 
Totalt 34 100,0
 
Åtta av respondenterna (23,5 %) ansåg att kontakten med arbetsplatsen haft positiv 

påverkan på återgång i arbete medan 17 personer (50 %) angav att kontakten haft 

negativ påverkan (Se tabell 9).  

 
Tabell 10: Samband mellan kontaktens omfattning och hur respondenterna anser att den  
påverkat möjligheterna till återgång i arbete 

     (n=34) 

  Positivt Negativt Totalt Fisher´s 
exakta 

test 

 n % n     % n %  

 
Arbetsledare 

  

         
P = 0,000 

 Ofta 7 100,0 3 17,6 10 41,7  

 Sällan 0 0 14 82,4 14 58,3  
  Totalt 7 100 17 100 24 100  
Arbetskamrater          ns 
 Ofta 4 80,0 5 31,3 9 42,9  

 Sällan 1 20,0 11 68,8 12 57,1  
  Totalt 5 100 16 100 21 100   

Fackliga företrädare          ns 
 Ofta 3 37,5 4 23,5 7 28,0  
 Sällan 5 62,5 13 76,5 18 72,0  
  Totalt 8 100 17 100 25 100   

”Annan” 
befattning/yrkesroll  

        
ns 

 Ofta 2 50,0 4 57,1 6 54,5  
 Sällan 2 50,0 3 42,9 5 45,5  
  Totalt 4 100 7 100 11 100   

 
 

Endast graden av kontakt med arbetsledare/chef och utfall var signifikant på 5 % nivå 

(Se tabell 10). 
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Viktiga faktorer för att underlätta återgång i arbete 
Svaren på fråga 13 i enkäten ”Vilka faktorer på arbetsplatsen anser du skulle kunna 

underlätta återgång i arbete vid långtidssjukskrivning”?  har sammanfattats under tio 

gemensamma rubriker, som exemplifieras med några citat, övriga svar på frågan finns i 

bilaga 3. 

Viktiga faktorer Citat 
 
 

 

Arbetsmiljö/Arbetsanpassning 
 

 

”Möjlighet till andra uppgifter 

(meningsfulla).” 
”Anpassning av arbetet med hänsyn till 

problemen” 

”Att få jobba i egen takt” 
 

 

 

 Bra arbetsledning 
 

 

”En ledning som ställer upp.”  

”Att chefen bryr sig” 
 

 

 

 Bra relationer 
 
 

 

”Bra chef och arbetskamrater”. 

” bra relationer med företagsledningen” 

”Kontakt” 
 

 
 

 Stöd/Någon som lyssnar 
 

 

”Att man får stöttning att åter(ta) komma 

till sin arbetsplats bland kollegor”. 

”Att någon lyssnar till hur det går för en”. 

 

 26 



 

Viktiga faktorer Citat 
 

 

 
 

Förståelse/Lyhördhet/Respekt

 

”Om chef + arbetskamrater har en 

förståelse för min situation skulle detta 

underlätta.” 

 ”Att man inte ska behöva känna sig som en 

belastning” 

    ”Förståelse, respekt” 

 ”Respekt för den sjukes perspektiv.” 
 

 

 

 Gemenskap/Att vara   

 välkommen 
 

 

”Bra gemenskap.”  

”att få vara välkommen på olika aktiviteter 

som förekommer på arbetsplatsen.” 

”Ge positiv feedback till den sjukskrivne att 

bli hågkommen vid föreläsningar, fester” 

”Att man får tillbaka sin arbetsplats (rum).” 
 

 Samordning/Samarbete 

 

”Samarbete mellan läkare, chef, 

rehabilitering och försäkringskassa” 

 

 

 

 Utomstående resurser 

 

”Bra företagshälsovård”  

”terapeut/sjukgymnast” 

”En utomstående som kan visa på de 

faktorer som spelar in och därefter ta det 

beslut som behöver tas” 
 

 

 Ekonomi 
 

 

”Får kosta pengar” 

”lön” 
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Viktiga faktorer Citat 

 
 
 
 
 
 Behov av avskildhet 

 

”Att bränna ut sig är att ”dö”. Att bränna ut 

sig är ett heltidsjobb. Om jag pratar utifrån 

mig själv, (vilket är det enda jag kan göra) 

så skulle jag inte ha varit hjälpt med en 

kontinuerlig kontakt med jobbet. Det skulle 

bara ha stört min process, mitt på nytt 

födande. I min värld är det tid, lugn, 

eftertanke som behövts. Inte kontakt med 

jobbet som ”stör” de nya tankebanorna.” 
 

 
 Personliga resurser 

  

  ”Men problemet ligger hos mig. Det är jag 

som måste ändra på mitt sätt att vara. Att 

kunna säga nej. Att inte ta på mig uppgifter 

om jag redan har fullt upp. Att inte ha ett 

behov av att känna mig duktig, jag duger 

ändå.” 

 
 
Tre personer har angett ”vet ej” och tio personer har ej besvarat frågan. 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
För att göra urvalet så varierat och representativt som möjligt försökte vi finna res-

pondenter med olika ålder, kön och arbetsgivare. Vi valde att gå ut till tre olika typer av 

verksamheter (Grupp A, B och C) som arbetar med långtidssjukskrivna. Detta för att 

undvika att det är en viss kategori människor som söker sig till en viss verksamhet.   

    Efter den första insamlingen upptäckte vi att det var övervägande kvinnor som 

besvarat enkäterna. Orsaken kan vara att de verksamheter vi vänt oss till lockar fler 

kvinnor än män. Det kan också bero på att fler kvinnor än män valde att delta i 

undersökningen. Eftersom vi inte själva delade ut enkäterna till Grupp A, B och C så 

kan vi inte avgöra hur antalet kvinnor och män som erbjöds delta i studien var fördelat 

och ifall det var fler män än kvinnor som valde att inte delta. För att få en jämnare 

könsfördelning valde vi att plocka ut 10 stycken män i vår närmiljö (Grupp D). Endast 

ett fåtal av männen var bekanta med varandra, de kom från olika orter och har haft olika 

arbetsgivare (statlig, kommunal, och privat). Samtliga enkäterna lämnades ut och 

samlades in vid samma tillfälle för att slippa problem med påminnelser och bortfall. 

Enkäterna till grupp A, B och C lämnades ut och samlades in av respektive 

gruppansvariga medan enkäterna till grupp D delades ut av oss personligen. Det visade 

sig vara en fördel att dela ut enkäterna personligen eftersom vissa missförstånd uppstod 

då informationen lämnades i andra hand av gruppansvariga för grupp A, B och C. 

    I inledningsskedet hade vi problem med att få tag i de personer som kunde 

avgöra/besluta om de ville/kunde delta i undersökningen. Vi möttes av telefonsvarare 

med besked om tjänsteresor, semester, sjukdom etc. När vi äntligen kom fram 

hänvisades vi ofta till andra personer och allt sökande började om. Vi lämnade 

meddelanden och telefonnummer enligt anvisningar om att personerna skulle ringa upp 

när de fick tid, vilket ofta aldrig skedde. Detta ledde till att utlämningen av enkäterna 

drog ut på tiden. Även hämtningen av enkäterna försenades på grund av att vi vid ett 

tillfälle inte fick tag i kontaktpersonen på grund av sjukdom.  
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Vår lärdom blev att det är bra om det är flera i arbetsgruppen som känner till vad som är 

överenskommet och att det finns fler än en person man kan vända sig till vid behov.    

    Vi stötte på problem med att få in tillräckligt många enkäter på grund av att många av 

de långtidssjukskrivna saknade anställning. Det hade varit en fördel om vi kunna nå 

respondenterna via deras arbetsgivare. Detta stötte dock på problem då arbetsgivarna, 

angav tidsbrist och sekretesskäl och på att vi hade en begränsad tid för 

uppsatsskrivandet, eftersom att utlämningen och insamlingen skulle ha tagit längre tid.  

 

 Minnesfaktorn kan ha påverkat svaren. Om tillfället för insjuknandet ligger långt 

tillbaka i tiden är risken att man inte minns korrekt. Ofta kommer man ihåg det som 

varit extra bra eller extra dåligt. En fördel med att de flesta respondenterna var 

sjukskrivna vid undersökningstillfället, kan vara att frågorna gällande kontakten med 

arbetsplatsen var aktuella för dessa medan det kan ha varit en nackdel att de inte återgått 

i arbete när det gällde frågorna som rörde vad som kan underlätta återgång i arbete. Hur 

vida deltagarna någon gång återgått i arbete och sedan återinsjuknat har vi ingen uppgift 

om. Fördelarna/nackdelarna hade varit omvända om vi valt att vända oss till dem som 

redan återgått i arbete. 

     Nackdelen med enkäter är att oavsett hur noggrant man konstruerar frågorna så finns 

det alltid ett visst utrymme för respondenterna att tolka frågorna på olika sätt.  Trots att 

vi försökte formulera enkla frågor med tydliga instruktioner och att vi gjorde ett test av 

enkäten innan utlämning så har vissa frågor missuppfattats eller fyllts i felaktigt. Både 

fråga 4 och 5 gällande ”Annan” har tolkats på olika sätt av respondenterna, vissa som ej 

haft kontakt med ”Annan” har kryssat för” ingen kontakt förekom” andra har hoppat 

över frågan. Fråga 12 där rangordning skulle göras, har i vissa fall bara gjorts endast i 

tre steg av fyra, andra har skrivit samma rangordnings siffra på två befattningar och 

någon har enbart kryssat för alla möjligheterna. Detta gjorde att det var svårt att se några 

tendenser i svaren och att dra några slutsatser på dessa frågor. 

    Att deltagarantalet varit relativt litet kan ha haft betydelse vid signifikansprövningen. 

Med ett större antal respondenter, kanske även graden av kontakt med arbetskamrater 

och utfall visat sig vara signifikant. Sambandet mellan huruvida en stödperson på 

arbetsplatsen skulle kunna underlätta återgång i arbete, kunde inte signifikansprövas. 

Detta på grund av att underlaget var för litet. Det fick till följd att frågan fick mindre 

utrymme i uppsatsen än övriga frågeställningar. 

 30 



    Undersökning gav en bild av kontaktens omfattning vilket var syftet, men den saknar 

djup och förståelse. En kompletterande intervjustudie skulle vara av intresse. 

 
Resultatdiskussion 
Vår hypotes, ”att fortsatt kontakt med arbetsplatsen under långsjukskrivning har en 

positiv påverkan på möjligheterna till återgång i arbete” fick endast delvis stöd. Endast 

grad av kontakt med arbetsledare/chef och utfall visade sig vara signifikant på 5 % nivå. 

När det gällde graden av kontakten med arbetskamrater, facklig företrädare, ”Annan” 

och positiv påverkan på återgång i arbete kunde ingen signifikans påvisas.  

    Arbetsledaren/chefen är en nyckelperson både i det förebyggande arbetet och vid 

rehabilitering. Han/hon ska arbeta för att förebygga ohälsa och uppkomst av 

sjukfrånvaro. Det är viktigt att skapa förtroende mellan arbetsledare/chef och den 

sjukskrivne. För att åstadkomma detta krävs en regelbunden kontakt mellan 

arbetsledare/chef och den sjukskrivne. Det kan ske genom att bland annat bjuda in till 

möten, kurser och andra sociala aktiviteter. Att etablera ett förtroende på ett tidigt 

stadium när anställda mår dåligt och gemensamt försöka finna lösningar på problemen 

är bra för att förebygga långtidssjukskrivning (Holmgren & Ivanoff 2007; Heijbel 2005; 

Åberg 1998).  

    Det är angeläget att arbetsledare/chefen är ett stöd genom hela rehabiliterings-

processen samt att denne har förståelse för den sjukskrivnes hela situation både arbete 

och privatliv. Det krävs flexibilitet och kreativitet vid problemlösningen. Det är också 

viktigt att stödja individen i relationen med arbetskamraterna och att skapa en 

välkomnande atmosfär på arbetsplatsen. Arbetskamraterna ska uppmuntras till att hålla 

kontakt med den sjukskrivne (Holmgren & Ivanoff 2007; Renee & Westmorland 2002).  

    Det är nödvändigt att arbetsledaren/chefen håller en regelbunden social kontakt med 

sina anställda för att kunna tillgodose varje individs behov och önskningar. 

Arbetsledaren/chefen måste också ställa krav på den sjukskrivne att denne följer 

reglerna och tar ansvar för sin egen rehabilitering. När krav och överenskommelse 

delges den sjukskrivne är det av betydelse att informationen är klar och tydlig, den bör 

vara både vara muntlig och skriftlig (Holmgren & Ivanoff 2007).  
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Av undersökningen kan man utläsa att kontakten med arbetsplatsen, arbetskamraterna, 

arbetsledare/chef, fackliga företrädare och andra resurser varit relativt gles. En majoritet 

har angett att dom haft kontakt någon gång/månad, mer sällan än så, eller aldrig. Detta 

finner vi förvånande då man i dag vet att ett starkt socialt stöd, minskar stress och risken 

för sjukdom samt ökar möjligheterna till återgång i arbete.  Snabb och regelbunden 

kontakt mellan arbetskamrater och arbetsledare/chef förkortar sjukskrivningstiderna 

(RFV Analyserar 2003:3; AFS 1994:1) 

    Det är särskilt viktigt att det finns rutiner kring hur kontakten med sjukskrivna ska 

ske. Man påtalar vikten av att höra ifrån sig så tidigt som möjligt från arbetet och 

upprätthålla tät kontakt under hela sjukskrivningsperioden. Det är även angeläget att ta 

hänsyn till individens behov, så att relationen blir god och kontakten blir värdefull för 

den sjukskrivne (AFS 1994:1; Nordqvist et al 2003).  

    Trots att kontakten varit ganska gles så har lika många angett att kontakten med 

arbetsplatsen varit tillräcklig som angett att den varit otillräcklig. Orsaken till det kan 

vara att en del av deltagarna tillhör en av de grupperna av sjukskrivna som man som 

man bör ta extra hänsyn till, de med stressrelaterade åkommor och de där konflikter och 

motsättningar är en del av problematiken. 

    Utformningen av stödet till dessa grupper måste särskilt uppmärksammas. De har ett 

extra stort behov av empati från arbetsledare/chef och arbetskamrater. Eftersom arbetet 

är en del av sjukdomsorsaken, är det viktigt att vara ett allmänt stöd. Dessa personer 

upplever det som jobbigt och ångestfyllt att beröra ämnen och frågor som rör 

arbete/arbetsplatsen. Den sjukskrivne önskar i första hand medkänsla och omtanke. När 

det gäller personer med konflikter och motsättningar med i problembilden är det extra 

viktigt att tänka på vem/vilka som tar kontakt. Det ska vara en person som inte är 

inblandad i konflikten och som den sjukskrivne känner förtroende för, ofta krävs en 

utomstående resurs (Hovmark & Cederblom 2004). 

    En överraskande upptäckt var att så få haft kontakt med fackliga företrädare. Vår 

uppfattning var, att dessa bör ha en central roll i rehabiliteringsprocessen. Det var även 

fem respondenter som angav att det inte haft någon kontakt alls med arbetsledare/chef.  

 32 



Ett av dessa fall kan förklaras med att en av deltagarna var egenföretagare och därmed 

inte hade någon överordnad, övriga fall är för oss okända. 

    Eftersom rehabiliteringsutredningens syfte bland annat är att den anställde så tidigt 

som möjligt ska få igång en diskussion med arbetsgivare och fack om rehabilitering. 

Samt för att facket ska kunna driva arbetsmiljöarbetet, formulera sina krav och ta 

tillvara medlemmarnas intresse (Günzel & Zanderin 2003), finner vi detta förvånande. 

 

  När det gäller initiativ till kontakt hade kontakten i de flesta fall skett på initiativ av 

bägge parter. Detta överrensstämmer inte med en tidigare studie av (Gerner 1999) där 

hon uppger att 73 % av deltagarna i studien, själva tagit initiativet till den första 

kontakten. Det kan bero på att vi i vår studie avsett kontakten som helhet, inte enbart 

den första kontakten vilket Gerner (1999) gjort i sin studie. 

     Kontakten hade främst skett genom telefonkontakt och besök på arbetsplatsen. En 

tanke kring detta är att det ibland kanske skulle vara bättre att mötas på en neutral plats t 

ex på ett café, i hemmiljö etc. där det skulle vara naturligare att prata om andra saker än 

arbete och sjukdom. Det kan för vissa grupper kan upplevas jobbigt att tala om 

arbetsrelaterade frågor. Det är dock viktigt att den sjukskrivne känner gemenskap och 

grupptillhörighet för att minska känslan för utanförskap. Det gör också att den 

sjukskrivne behåller den informella kompetensen. Så småningom kan man successivt 

övergå till att även tala om arbetet, vidare befordra information etc. detta för att 

individen inte skall förlora sin formella kompetens. 

    Som ny på en arbetsplats är man ofta osäker, denna osäkerhet grundar sig till stor del 

på att man saknar den informella kompetensen, kunskaper om historia, informella 

grupper, regler etc. helt enkelt vad som gäller på just den här arbetsplatsen. Samma 

problem uppstår för en person vid längre sjukfrånvaro, man förlorar efter en tid den 

informella kompetensen, även yrkeskompetensen förloras snabbt, nya produkter, 

arbetsuppgifter och teknik introduceras. Utvecklingen går snabbt och den sjukskrivne 

deltar sällan i utbildningar och får sällan information. Dessutom har man kanske blivit 

ersatt av någon annan, det kan skapa oro och rädsla hos de sjukskrivna för att ersättaren 

ska anses bättre. Individen hamnar snabbt utanför (Günzel & Zanderin 2003).   

    Endast ett fåtal av deltagarna hade haft någon stödperson. Av deltagarna ansåg  

47,1 % att en stödperson skulle kunna underlätta återgång i arbete. En majoritet av dem 

som besvarat frågan ansåg att en arbetskamrat i första hand skulle var lämplig som 

stödperson.  
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Som den viktigaste kontakt på arbetsplatsen för att underlätta återgång i arbete efter en 

tids sjukdom ansåg en majoritet vara arbetsledare/chef och arbetskamraterna. 

    Vi finner det förvånande att så få hade haft någon stödperson på arbetet, då detta idag 

rekommenderas och finns inskrivet i många organisationers rutiner kring rehabilitering. 

 

Vems som lämpar sig bäst som stödperson anser vi varierar. Lämpligheten är inte 

beroende av befattning/yrkesroll utan det viktigaste är att personen är en ”god lyssnare” 

med respekt och lyhördhet för den sjukskrivnes behov och önskningar. Vilket också 

påtalades i vår studie. 

    Vår uppfattning är att om man har en god relation med sin arbetsledare/chef kan 

denne säkert utgöra en utmärkt stödperson. Nackdelen är att den sjukskrivne befinner 

sig i beroendeställning och att stödet i första hand blir formellt och i huvudsak omfattar 

arbete och rehabiliteringen. 

    Fördelen med en arbetskamrat som stödperson är att relationen blir mer jämbördig 

och kännetecknas av det emotionella stödet. Samtalen kan kanske utgå mer från 

vänskap och gemenskap, än att kretsa kring arbetet. En arbetskamrat kan motverka 

utanförskap genom att bjuda in till aktiviteter utanför arbetet, fester etc. samt delge den 

sjukskrivne lite ”positivt skvaller” från arbetsplatsen. 

    I Hovmark & Cederbloms (2004) studie framkom ett antal viktiga rehabiliterings-

faktorer: Arbetsplatsen - Aktiviteter; Arbetsplatsen - Bemötande; Arbetsplatsen – Övrigt 

och Privata faktorer. Exempel på faktorer som förekom flest gånger var 

arbetsuppgifter, arbetstid, arbetsträning, stöd från chef och arbetskamrater och 

arbetstrivsel. Oförståelse angavs påverka rehabiliteringen negativt. Under övrigt 

redovisades terapi (bekostad av arbetsgivaren), företagshälsovård och arbetsplatsens 

utformning. Som privat faktorer angavs familjen, träning och självkänsla. Detta 

överensstämde väl med de faktorer som framkom i vår studie. 
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Enligt Karaseks modell utgör krav – kontroll – stöd en central dimension i den 

psykosociala arbetsmiljön. Framför allt är det en kombination av dessa faktorer och inte 

den enskilda variabelns betydelse. Framför allt är det svårt att skilja på kontroll och stöd 

då dessa är beroende av varandra. Ökar stödet minskar möjligheterna till kontroll och 

tvärt om (Gerner 1999; RFV Analyserar 2003:3; Tansey et al 2004). 

    Detta stämmer väl överens med att deltagarna i vår studie förutom stödets betydelse 

betonat en mängd andra viktiga faktorer för att underlätta återgång i arbete. En 

återkommande faktor var just möjligheten att kunna påverka och kontrollera sin 

arbetssituation. 

Konklusion 
    Vår studie påvisade i första hand att kontakten med arbetsledare/chef var den viktig-

aste förbindelsen. Vid rangordning framkom att även arbetskamrater var en viktig 

kontakt. När det gäller de fackliga företrädarna anser vi att de bör ha en god kompetens 

inom arbetsrätt och rehabilitering som borde kunna utnyttjas bättre. Utifrån detta anser 

vi att arbetskamraterna och de fackliga företrädarna är en outnyttjad potential som 

skulle kunna stärka det sociala stödet. 
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Bilaga 1 
Enkätfrågor 
Kryssa för ett alternativ, om ej annat anges. 
 
1. Kön 
[  ]  Man [  ]  Kvinna 
 
 
2. Ålder 
[  ] 19-29 år          [  ] 30-40 år          [  ] 41-51 år          [  ] 52-62 år    [  ] 63-73 år 
 
 

3. Vilken var din huvudsakliga arbetsgivare vid sjukskrivningstillfället? 
[  ]  Privatägt företag 
[  ]  Statlig myndighet/statligt ägt företag/affärsdrivande verk 
[  ]  Region/landsting/region- eller landstingsägt bolag 
[  ]  Kommun/kommunägt 
 
 
4. Hur ofta har du under sjukskrivningen i genomsnitt haft kontakt med:  
 
chef/arbetsledare 
[  ]  Flera gånger i veckan 
[  ]  Någon gång per vecka  
[  ]  Någon gång per månad 
[  ]  Mera sällan än så eller aldrig 
 
Arbetskamrater 
[  ]  Flera gånger i veckan 
[  ]  Någon gång per vecka  
[  ]  Någon gång per månad 
[  ]  Mera sällan än så eller aldrig 
 
Fackliga företrädare 
[  ]  Flera gånger i veckan 
[  ]  Någon gång per vecka  
[  ]  Någon gång per månad 
[  ]  Mera sällan än så eller aldrig 
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Har kontakt skett med annan, ange 
yrkesroll/befattning:___________________________ 
(Om inte fortsätt till fråga 5) 
[  ]  Flera gånger i veckan 
[  ]  Någon gång per vecka  
[  ]  Någon gång per månad 
[  ]  Mera sällan än så eller aldrig 
 
5. På vems initiativ skedde kontakten?  
 
Kontakten med Arbetsledaren/chefen skedde främst på initiativ av: 
[  ]  Chefen/arbetsledare 
[  ]  Mig själv 
[  ]  Båda parter 
[  ]  Ingen kontakt förekom 
 
Kontakten med Arbetskamraterna skedde främst på initiativ av: 
[  ]  Arbetskamraterna 
[  ]  Mig själv 
[  ]  Båda parter 
[  ]  Ingen kontakt förekom 
 
Kontakten med Facklig företrädare skedde främst på initiativ av: 
[  ]  Facklig företrädare 
[  ]  Mig själv 
[  ]  Båda 
[  ]  Ingen kontakt förekom 
 
Kontakt med annan, ange yrkesroll/befattning: ______________________ skedde 
främst på initiativ av: 
[  ]  Annan: __________________________ 
[  ]  Mig själv 
[  ]  Båda 
[  ]  Ingen kontakt förekom 
 
 
6. På vilket sätt har kontakten skett? (Obs! Flera kryss kan sättas) 
[  ]  Besök på arbetsplatsen 
[  ]  Telefonkontakt 
[  ]  Mail 
[  ]  Besök i hemmet. 
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7. Hur anser du att kontakten med arbetsplatsen påverkat möjligheten till återgång i 
arbete? 
[  ]  Positivt. 
[  ]  Negativt. 
[  ]  Inte alls. 
[  ]  Vet ej. 
8. Hur anser du att omfattningen av kontakten varit?  
[  ] Tillräcklig [  ] Otillräcklig 
 
 
Vid sjukskrivning under längre tid kan det vara bra att ha en person på arbetsplatsen att 
vända sig till för att få råd, hjälp och stöd och ha någon som vidarebefordrar 
information om vad som sker på arbetsplatsen. Med stödperson menar vi en person som 
utses av chefen/arbetsledaren och den sjukskrivne tillsammans och är någon som den 
sjukskrivne känner förtroende för. 
 
9. Har du haft någon stödperson under sjukskrivningen? 
[  ] Ja. 
[  ] Nej 
 
 
10. Anser du att en stödperson skulle kunna underlätta återgång i arbete? 
[  ] Ja. 
[  ] Nej. 
[  ] Vet ej. 
  
 
Om ja, på fråga 10: 
11. Vem anser du i första hand skulle kunna vara en bra stödperson? 
[  ]  Facklig företrädare 
[  ] Arbetskamrat 
[  ] Chef/arbetsledare 
[  ] Annan, ange yrkesroll/befattning:___________________________ 
 
 
12. Vilken kontakt anser du vara viktigast på arbetsplatsen för återgång i arbete 
efter en tids sjukdom? Rangordna 1 – 4 där 1 = viktigast.  
[  ]  Facklig företrädare 
[  ] Arbetskamrat 
[  ] Chef/arbetsledare 
[  ] Annan, ange yrkesroll/befattning:___________________________  
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13. Vilka faktorer på arbetsplatsen anser du skulle kunna underlätta återgång i arbete vid 
långtidssjukskrivning? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Tack för din medverkan!  
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2007-04-16 

Bilaga 2 
Missivbrev 
 
 
Hej! 
Grunden till vår undersökning är att flera studier visar på att fortsatt kontakt med 
arbetsplatsen under sjukskrivningstiden och att ha en stödperson på arbetsplatsen kan 
underlätta återgång i arbetet. Vi är därför intresserade av att försöka öka kunskapen på 
området ytterligare genom att göra en enkätundersökning bland långtidssjukskrivna. Vi 
vill undersöka i vilken omfattning de haft kontakt med arbetsplatsen, om de haft någon 
stödperson och om de anser att det påverkat möjligheterna till återgång i arbete. 
     Mot bakgrund av detta ber vi DIG fylla i bifogat enkät. Deltagandet är naturligtvis 
frivilligt och avhopp kan när som helst ske, men för att få så hög kvalitet som möjligt är 
det viktigt att ALLA som får frågeformuläret besvarar det.  
    Vi som ska genomföra undersökningen är två studenter Annika Zetterlund och 
Solweig Winroth som nu är inne på vår sista termin på utbildningen 
Rehabiliteringsvetenskap 120 p vid Mittuniversitetet. Målet för utbildningen är att 
utveckla kompetens för att kunna mobilisera och frigöra resurser hos individen och på 
organisations- och samhällsnivå när ohälsa eller handikapp föreligger eller befaras. 
    Personerna kommer att vara avidentifierade. De enskilda svaren kommer endast att 
ses och behandlas av oss. Efter bearbetningen kommer dokumenten att förstöras. 
Resultaten kommer att samman ställas i en rapport, C-uppsats som kommer att finnas 
tillgänglig på Mittuniversitetet. Inga enskilda svar kommer att kunna identifieras. Vi 
erbjuder oss att återkomma senare och redovisa resultatet för er om så önskas. 
 
Om du har några synpunkter eller frågor kan du kontakta oss på E-post eller per telefon. 

 
Tack på förhand för din medverkan! 

 
Annika & Solweig 

 
 

 
             
 
          Annika Zetterlund                                Solweig Winroth 
      
 anze0402@student.miun.se                                           sowi0400@student.miun.se  
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Bilaga 3 
Resultat på fråga 13 
 
Arbetsmiljö/arbetsanpassning 
”Arbeta lite och korta arbetspass.”  

”Att det som gjorde att jag blev sjuk inte finns kvar” 

”Anpassat arbete (lättare)” 

”Att börja arbeta lugnt” 

”Att tillvarata den psykosociala arbetsmiljön och ta den på allvar och att den är viktigare 

än mycket annat. Har varit helt åsidosatt på den arbetsplats där jag blev sjuk.”  

”Att någon bryr sig om den situation som den sjukskrivne befinner sig i och pratar om 

vad som ev. kan ändras så att  skulle kunna fungera bättre vid en ev. arbetsprövning på 

arbetsplatsen” 

”arbetsträning”  

”Ha som målsättning att arbetsbördan ska vara lagom. ” 

” lämplig arbetsmängd analys av negativa arbetssituationer för den sjukskrivne 

underlättande av små steg ökning av arbetsmängd” 

” Öppet samtal om anpassade arbetsuppgifter och hjälpmedel” 

” Omplacering efter gemensamt beslut” 

 
Förståelse/Lyhördhet/Respekt 
”Förståelse. ” 

”Lyhördhet från arbetsgivaren ang. arbetsuppgifter och scheman” 

”En rektor sa att han ville ha mig till en viss tjänst trots att jag tvivlade på min förmåga” 

Gemenskap/Trivsel/Att vara välkommen 
”Trivsamhet.”  

 
Utomstående resurser 
 ”I mitt fall är den försäkringskassan som borde agera/hjälpa mig med ett nätverk. En 

mentor och ett stöd. Det har dom ej gjort” 
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Bilaga 4 
 
Gruppbeskrivningar 
 
Grupp A 

• Genomför arbetslivsinriktad rehabilitering för långtidssjukskrivna kvinnor med 
stressrelaterade åkommor/utbrändhet. 

• Rekrytering sker från arbetsförmedlingen som har visst antal platser reserverade 
övriga kommer från olika arbetsgivare. 

 
Grupp B 

• Genomför arbetslivsinriktad rehabilitering och sekundär prevention för både 
män och kvinnor med hjärt- kärlsjukdomar och stressrelaterade åkommor. 

• Rekrytering sker via läkare, arbetsgivare och företagshälsovård, 
försäkringskassa.  

• Bygger på kognitiv beteende terapi. 
 
Grupp C 

• Är ett projekt som arbetar med "aktivitetsgrupper" som träffas regelbundet en 
gång i veckan i 12 veckor, under studiecirkelliknade former. 

• Samtal i kombination med skapande verksamhet för att skapa struktur och 
trygghet. 

• Minska utanförskap och skapa samhörighet. 
• Information om alternativa rehabiliteringsmöjligheter i samhället för att ge 

individen möjlighet att välja det alternativ som passar bäst 
• Stärka självkänsla och identitet. 
• Mobilisera förmåga att gå vidare. 

 
Grupp D 

• Består av män handplockade i vår när miljö. 
• Både sjukbidragstagare (fd. förtidspensionärer), studerande och de som är åter i 

arbete. 
• Kommer från olika orter och har haft skiftade arbetsgivare. 
• Endast ett fåtal är bekanta med varandra. 
• Flera olika diagnoser finns representerade. 
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