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Sammanfattning 
De senaste årens höga sjukskrivningstal hänger till stor del samman med 
stressrelaterad ohälsa. Specifik kunskap om arbetsträning för individer med 
en stressrelaterad diagnos ur ett individperspektiv saknas. Syftet med denna 
studie var att undersöka upplevelsen av arbetsträning som arbetslivsinriktad 
rehabiliteringsåtgärd hos individer med en stressrelaterad diagnos. En 
kvalitativ studie genomfördes och genom intervjuer med fyra personer som 
varit sjukskrivna längre än sex månader för en stressrelaterad diagnos, som 
arbetstränat och som sedan återgått till arbete har upplevelsen av 
arbetsträning hos dessa fångats. Genom en innehållsanalys analyserades och 
tolkades intervjusvaren. Resultatet visade att individerna upplevde att de 
själva drivit på rehabiliteringsprocessen. De upplevde till viss del att det 
saknas kunskap och kompetens bland berörda aktörer. Några av de faktorer 
som de upplevde vara av betydelse för att arbetsträningen ska bli lyckad var 
byte av arbetsmiljö, ett bra bemötande, förståelse från omgivningen, stöd för 
personlig utveckling och en känsla av att det finns nya möjligheter för 
individen i arbetslivet. Detta är faktorer att beakta vid individers 
arbetsträning efter en stressrelaterad diagnos. Förändringar i organisationen 
kring rehabilitering kan stärka dessa faktorer och kanske öka individers 
möjlighet att återgå till arbete efter en stressrelaterad diagnos. 
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Förord 

Det har varit mycket intressant och lärorikt att arbeta med denna studie. Ett 

stort tack till de personer som ville vara med i vår studie för att delge oss 

sina upplevelser och erfarenheter som har varit till stor hjälp i vårt arbete. 

Vi vill även tacka de rehabiliteringssamordnare som har varit till stor hjälp 

och slutligen vill vi ge ett stort tack till vår handledare Bernt Skoglund som 

gett oss många kloka ord på vägen som varit till stor hjälp.  

Tack! 

 
 
Sundsvall Maj 2006 

 
Anna-Karin Eriksson & Åsa Melander
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Inledning 
De senaste årens höga sjukskrivningstal har medfört att en stor andel av 

Sveriges befolkning i arbetsför ålder är frånvarande från sina arbeten. Denna 

stora ökning av långtidssjukskrivna som skett under senare år hänger till stor 

del samman med stressrelaterad ohälsa (Lindholm, Fredlund, Backhans, 2005, 

Währborg, 2003, Theorell, 2003). 

 

Sjukskrivna med stressrelaterade diagnoser har ofta en komplex symtom- och 

sjukdomsbild vilket kräver mycket insatser under rehabiliteringsprocessen För 

att stödja sjukskrivna med stressrelaterad diagnos att komma tillbaka till 

arbetslivet anser vi att det är viktigt att inhämta kunskaper om hur 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder uppfattas av dem som deltagit i 

någon åtgärd och som återgått till arbete.  

 

Vi har för denna studie funnit det vara av intresse att på ett lite närmre och 

djupare sätt specifikt studera åtgärden arbetsträning som arbetslivsinriktad 

rehabiliteringsåtgärd efter en stressrelaterad diagnos.  

 

Bakgrund 

Innebörden av begreppet rehabilitering har i Sverige förändrats efter hur 

synen på människans skyldighet och människans rätt till arbete, arbetslinjen, 

har förändrats. Begreppet arbetslinje har i den svenska socialpolitiken spelat 

en central roll, det handlar både om tvånget att arbeta och rätten att arbeta. I 

Sverige har utvecklingen gått från en arbetslinje som betonats av 

arbetstvång till att mer lägga fokus på människans rätt till arbete. Under 

senare år har arbetskravet återinförts i den svenska arbetslinjen men i andra 

former såsom arbetslivsinriktad rehabilitering (Lindqvist, Marklund, 1995). 

 

Arbetslinjens nuvarande fas inleddes i slutet av 1980-talet när kostnaderna 

ökade för sjuk- och arbetsskadeförsäkringen och andelen 

förtidspensioneringar ökade. Det genomfördes åtstramningar av sjuk- och 

arbetsskadeförsäkringen men det satsades även på bevakning och åtgärder 

av arbetsmiljöproblem samt att man ville återföra långtidssjukskrivna till 
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arbetslivet. Under denna tid initierades en förstärkning av rehabilitering med 

anknytning till arbetslivet. Dessa åtgärder avsågs sänka samhällskostnaderna 

men även motverka de problem som ansågs skadliga för individen då dessa 

människor ställdes utanför arbetslivet (a.a.). 

 

De intensioner som låg bakom förändringarna för rehabiliteringsarbetet som 

gjordes på 1980-talet grundades i en stor optimism om framtiden, 

efterfrågan på arbetskraft var stor och andelen av långtidssjukfrånvaron var 

relativt låg. Men successivt har det skett förändringar på arbetsmarknaden i 

form av ökad arbetslöshet och en ökning av långtidssjukfrånvaron. Även 

kraven i arbetslivet har ökat och det har gradvis blivit svårare för individer 

med större eller mindre hälsoproblem att behålla sitt arbete. Den 

rehabilitering som bedrivs idag har helt andra förutsättningar än de som 

gällde under den tid då rehabiliteringsstrategin utformades (Eklund, Lidwall, 

Marklund, 2005). 

 

Rehabiliteringsprocessen  

En individs förlopp från sjukdom eller skada till arbetsåtergång benämns 

med begreppet rehabiliteringsprocess.  

 
”Rehabiliteringsprocessen kan ses som en procedur där individens 
arbetskapacitet bedöms, där åtgärder vidtas för att lindra den 
sjukskrivnes medicinska problem och underlätta en återgång till 
arbete” (Marklund, 1995, s. 105). 
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Ekholm et al. (2002) illustrerar rehabiliteringsprocessen med följande figur.  

 

 

 
Figur 1. Processen för en individ mot arbetsåtergång eller förtidspension 

 

Processen börjar när individen är i fullt arbete med eventuellt vissa besvär 

som exempelvis stressrelaterade symtom som oro och sömnsvårigheter (steg 

1). Nästa steg (steg 2) i processen är när individen sjukskriver sig och söker 

sjukvård. De flesta får då den medicinska vård som krävs, blir återställda till 

sin tidigare funktionsnivå (steg 3) och återgår till arbete utan någon form av 

rehabiliteringsåtgärd. Men för en del av de sjukskrivna uppnås inte tidigare 

funktionsnivå och då ska medicinsk rehabilitering sättas in för att hjälpa 

individen att uppnå en godtagbar funktionsnivå (steg 4a). Om 

arbetsförmågan är nedsatt jämfört med tidigare ska arbetslivsinriktad 

rehabilitering sättas in (steg 4b). Målsättningen med detta steg är att hjälpa 

individen att återfå så hög arbetsförmåga så att återgång till arbete kan bli 

möjlig igen. Åtgärderna kan vara såväl medicinska som icke-medicinska. De 

medicinska insatserna sätts ofta in i början av detta steg och de icke-

medicinska rehabiliteringsinsatserna fasas successivt in och dominerar i 

slutet av fasen. Under steg 5 sker ett beslut om individen kan återgå till 

arbete och rehabiliteringsprocessen avslutas (steg 6) när individen antingen 

har återgått till arbete eller fått sjukersättning (sjukpension) (a.a.) 

 

Rehabiliteringsprocessens aktörer 

Försäkringskassan, arbetsgivaren, sjukvården, fackliga representanter och 

individen är några av de rehabiliteringsaktörer som medverkar i en 
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rehabiliteringsprocess vilka var och en verkar inom ett eget fält med gränser 

i förhållande till andra aktörer. Dessa gränser bestäms av olika värdesystem 

och regler hur arbetsträning som åtgärd organiseras inom myndigheterna 

och organisationerna. När flera parter samverkar uppstår ofta konflikter 

kring detta vilket fördröjer rehabiliteringsprocessen (Lindqvist, 1995). 

 

När individens arbetskapacitet ska bedömas och när en rehabiliteringsåtgärd 

som arbetsträning ska vidtas för att underlätta arbetsgång är det flera 

samverkansparter som är inblandade.  

 

Försäkringskassan har en samordnade roll för de olika aktörerna som är 

aktuella vid en sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, Lagen (1962:381) 

om allmän försäkring, 22 kap., reglerar detta ansvar. Försäkringskassans 

handläggare ska utreda och bedöma behovet av lämpliga 

rehabiliteringsåtgärder för varje enskild individ. De har möjlighet att köpa 

rehabiliteringstjänster från andra aktörer som kan vara aktuella för att hjälpa 

människor tillbaka till arbetslivet, det kan vara tjänster som exempelvis 

yrkesvägledning, träning, utbildning och medicinsk behandling. Kontakten 

med individens arbetsgivare är mycket viktig då huvudansvaret för 

individens rehabilitering ansvaras av arbetsgivaren (Günzel, Zanderin, 

2003). 

 

Arbetsgivaren har ett stort ansvar i rehabiliteringsprocessen vilket också 

regleras genom lagstiftning. Arbetsmiljölagen (2000:764), 3 kap 2a § och 

Lagen (1962:381) om allmän försäkring,  22 kap 3 §  reglerar arbetsgivarnas 

rehabiliteringsansvar och dessa båda lagar syftar till att tillsammans ge en 

ram för hur rehabiliteringsarbetet ska bedrivas på arbetsplatserna. Genom 

förarbeten framgår att arbetsgivaren bör vidta de arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder som är möjliga att genomföras inom eller i 

anslutning till arbetsplatsen, det kan handla om utbildning eller arbetsträning 

i syfte att individen ska kunna återgå till arbete (a.a.). 

 

Sjukvården, d.v.s. individens läkare spelar också en betydande roll för 

individen i rehabiliteringsprocessen då läkaren är den medicinskt 
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sakkunniga och har skyldighet att avge ett objektivt yttrande om det 

medicinska förhållandet i relation till arbete till försäkringskassan genom 

sjukintyget (Lindqvist, 1995).  

 

Fackliga representanter kan vara aktiva i rehabiliteringsprocessen som ett 

stöd för individen. Denna form av medlemsvård och 

kamratstödjarverksamhet finns organiserad i vissa fackföreningar men långt 

ifrån i alla (a.a.).  

 

Individens förutsättningar och behov påverkar rehabiliteringsprocessen och 

utredning, planering och genomförande bör därför ske i nära samarbete med 

den sjukskrivne. Genom lagstiftning är individen skyldig att medverka i 

rehabiliteringsprocessen (Günzel, Zanderin, 2003).   

 

”Den försäkrade skall lämna de upplysningar som behövs för att 
klarlägga hans behov av rehabilitering och efter bästa förmåga 
aktivt medverka i rehabiliteringen.” (Lagen (1962:381) om allmän 
försäkring 22 kap 4 §) 

 

Individens resurser 

Inte förrän under sent 1980-tal började man tala om individens perspektiv 

när det gäller rehabilitering och forskning i ämnet har utvecklat ett förändrat 

synsättet kring detta. Från att ha fokuserat på diagnos och symtom i 

rehabiliteringsprocessen fokuseras det alltmer på individen som helhet och 

individens egna förutsättningar och resurser och även i viss mån 

förhållanden som påverkar individens hälsa och resurser. Detta förändrade 

synsätt utvecklas successivt och de nya tankegångarna måste utgå från att 

individen har egna resurser och kapacitet som kan mobiliseras och 

utvecklas. När det talas om en individs resurser är det dels de inre resurserna 

i form av vilja, förmåga eller motivation och dels de yttre förhållandena som 

påverkar individens vilja, förmåga eller motivation (Ekberg, 2000). 

 

I SOU 2000:78 ”Rehabilitering till arbete - En reform med individen i 

centrum” betonar utredaren vikten av individens rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter. För att en individs rehabilitering ska bli lyckad är det viktigt att 
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lyfta fram individens engagemang och behov. Som förklaring till det menar 

han att när individen behöver rehabilitering och stöd är han/hon oftast i en 

utsatt situation. Vid den utsatta situationen ska inte individen enbart behöva 

uttrycka en önskan om hjälp eller vara hänvisad till att vänta på att någon 

aktör avgör om en eventuell utredning.  

 

Individens inre resurser har visat sig genom tidigare forskning ha stor 

betydelse i rehabiliteringsprocessen. (Lazarus, 1984; Karasek, Theorell, 

1990; Millet, 2002) har visat att en individs inre resurser är betydelsefulla 

för hälsa och livskvalitet. Därför måste en framgångsrik 

rehabiliteringsprocess inriktas på att utveckla dessa inre resurser. 

Empowerment 

De inre resurserna är nära relaterade till begreppet empowerment som 

innebär att individen känner sig ha makt över sin livssituation och vågar stå 

emot yttre tryck. Att ha tillgång till information, förmåga att göra val, 

självförtroende och säkerhet är termer som tillsammans utgör delar av 

empowerment. Att utveckla en individs empowerment bygger på en process 

som utgår från individen och individens önskemål i syfte att stärka förmågan 

och motivationen att ta ansvar för sitt liv och utveckla strategier för att 

kunna bemästra omvärlden (Ekberg, 2000). 

 

I Åhrberg, Bergroth, Ekholm (2002) studie framkom att flera 

arbetslivsinriktade åtgärder, där arbetsträning var en, varit det som givit 

sjukskrivna självkänslan tillbaka. De sjukskrivna beskriver det som en 

process som tagit tid och som varit en viktig bearbetningstid för den 

fortsatta processen mot återgång till arbete. De kan se att möjligheten till att 

få arbetsträna var en situation som bidragit till arbetsåtergång. De betonar 

också vikten av att få vara delaktiga i valet av arbetsplats.  

Coping 

En individs copingförmåga är en viktig faktor vid rehabilitering. Med 

coping menas en individs förmåga att hantera yttre och inre krav som är 

påfrestande. För att klara av svåra situationer utvecklar varje individ utifrån 
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sin egen erfarenhet olika copingstrategier för att klara av olika situationer 

(Medin, Alexanderson, 2000). 

Locus of control 

Locus of control handlar om hur en individ upplever en viss situation. Tror 

individen på sig själv och att individen kan påverka en situation talas det om 

att individen har en intern locus of control men tror individen mer på 

utomstående krafter talar man om att individen har en extern locus of 

control. Var individen har sitt locus of control påverkar i hög grad 

rehabiliteringsprocessen för individen. Har individen en extern locus of 

control måste individen motiveras för att nå en intern locus of control 

(Theorell, 2003). 

 

Millets (2002) studie visar att locus of control påverkar rehabiliteringens 

resultat och återgång till arbetet efter en sjukskrivning. Personer som använt 

sig av intern locus har gjort snabbare framsteg i rehabiliteringsprocessen än 

de med extern locus. Personer med en högre uppfattning av egenkontroll 

tillfrisknade fortare än andra. Locus of control är därför en viktig faktor ur 

flera avseenden när det gäller rehabilitering vid arbetsåtergång, det påverkar 

både individens motivation, resursmobilisering, inlärning och anpassning till 

arbetet. 

 

Motivation  

Framgångsrik rehabilitering antas bygga på individens motivation till 

rehabilitering. Det är av stor vikt att diskutera med individen dels 

motivationen att vilja rehabiliteras dels motivationen att återgå till arbete. 

Att vara motiverad till att återgå till arbete behöver inte betyda att individen 

är motiverad att delta i föreslagna rehabiliteringsåtgärder (Ekberg, 2000). 

 

Motivation är en förutsättning för att människor som varit borta från 

arbetslivet på grund av sjukdom ska återgå i arbete. Att de är motiverade till 

rehabiliteringen och till den åtgärd som erbjuds. Motivation handlar mycket 

om en vilja till förändring. Upplevd egen hälsa, den egna tron på återgång i 

arbete, samt egen delaktighet i behandlingen eller åtgärden är viktiga 
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faktorer ur motivationssynpunkt. Det har visat sig att motiverade personer 

oftare återgår i arbete (Gerner, 2005). 

 

Ett vidare perspektiv på motivation hänger inte samman bara med vad 

personen vill eller önskar, utan man tittar också på faktorer som kan vara 

hindrande respektive underlättande, samt till individens förmåga. Om en 

person väldigt gärna vill arbeta och samtidigt inte tycker att det finns något 

lämpligt arbete så kan tanken lätt vara att personen i grund och botten är 

omotiverad, han/hon skulle nog kunna arbeta om han/hon bara ville. Det kan 

istället handla om att personen är okunnig som sina möjligheter på 

arbetsmarknaden (a.a.). 

 

En del människor tror att de kan klara det mesta, medan andra inte tror sig 

klara någonting, de har en mycket låg uppfattning om sin förmåga. En 

människas självförtroende hänger starkt samman med motivationen. Att 

hjälpa en person att bygga upp sitt självförtroende är ett mycket viktigt, men 

samtidigt många gånger ett tidskrävande moment i motivationsarbetet och 

därmed i rehabiliteringen (a.a.). 

 

Synen på individens motivation kan ses på olika sätt av 

rehabiliteringsaktörerna vilket kan medföra negativa konsekvenser för 

individen. Vissa teorier kring motivation utgår ifrån att det är ett 

personlighetsdrag och brist på motivation hänförs till inre faktorer hos 

individen. Med detta synsätt i rehabiliteringsprocessen utesluts möjligheten 

att yttre omständigheter kan förändra motivationen hos individen. Andra 

teorier fokuserar på det sociala sammanhang och de värderingar som 

dominerar i det sammanhang rehabiliteringsprocessen bedrivs. Uppfattar 

inte individen föreslagna rehabiliteringsåtgärder som realistiska minskar 

motivationen hos individen att medverka i dessa. Uppfattas inte individens 

egna synpunkter och förslag som relevanta av de andra 

rehabiliteringsaktörerna upplever individen ingen motivation i detta fall 

heller (Ekberg, 2000). 
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Socialt stöd  

Olika studier kring sjukdomstillstånd och socialt stöd visar att basala 

mänskliga behov av sociala kontakter och medmänskligt stöd måste 

uppfyllas för att en individ ska upprätthålla en god hälsa och livskvalitet 

(Orth-Gomér, 2000).  

Bristande socialt stöd, små möjligheter för individen att vara delaktig i sin 

rehabilitering och att rehabiliteringsaktörerna inte har haft 

överensstämmande mål, är faktorer som gör att individen saknar tillit och 

motivationen att medverka i rehabiliteringsprocessen. Det yttre 

sammanhangets roll, när rehabiliteringsprocessen involverar arbetsplatsen 

och att det i individens omgivning finns en vilja att stödja och medverka i 

förändringsarbetet, har stor betydelse för om rehabiliteringsprocessen ska bli 

framgångsrik (Ekberg, 2000).  

 

Centrala begrepp 

Arbetsförmåga 

Innebörden av begreppen arbete och arbetsförmåga är relativa. Någon direkt 

definition på begreppet arbete finns inte och den engelske sociologen 

Anthony hävdar att ett skäl till detta kan vara att arbetet ses som något 

självklart. Lönearbetet har en dominerande ställning både som 

produktionsform och som fördelningsredskap av samhällets resurser där 

individen ges utvecklingsmöjligheter och materiell trygghet. De flesta vuxna 

individer har ett lönearbete som försörjningskälla och det underbygger 

synen på begreppet arbetsförmåga. Det är nedsättningen av arbetsförmåga 

som kompenseras vid sjukfrånvaro av ersättning genom 

socialförsäkringssystemet. Sjukskrivna kan dock ha viss arbetsförmåga. 

Tillgången på arbete och förmågan att konkurrera om de jobb som finns 

påverkar arbetsförmågan. En individ kan ha arbetsförmåga i en sorts 

verksamhet och inte i en annan (Lindqvist, 1995). 

 
”Tillgången på arbete och möjligheterna att förändra 
arbetsmiljöerna så att de passar arbetshandikappade och samhällets 
värderingar är några faktorer som påverkar arbetsförmågan” (a.a., 
s. 15). 
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Sjukdomsbegreppet  

Det finns ingen entydig definition på sjukdom utan begreppet kan ses som 

relativt och mångtydigt. Sjukdom och ohälsa är inte bara något tillstånd som 

avviker från det normala utan individens egna subjektiva upplevelse av 

sjukdom och ohälsa får en ökad betydelse. Det innebär att det inte är det 

biologiska synsättet kring sjukdom som ligger till grund för diagnos och 

sjukskrivning utan det handlar även om individens personliga och sociala 

förhållanden (a.a.). 

 

Sjukdomsbegreppet har studerats av flera teoretiker utifrån olika perspektiv 

och beroende på vilket synsätt som rehabiliteringsaktörerna har prioriteras 

olika former av rehabilitering. Individens roll i rehabiliteringsprocessen 

påverkas av vilket synsätt som råder. Ser man individen som en aktiv 

varelse med egen handlingskraft eller ser man individen som en passiv 

varelse påverkar det rehabiliteringsarbetet kraftigt (Ekberg, 2000). 

 

Stressrelaterad diagnos 

Våra liv har drastiskt förändrats med globaliseringen och den moderna 

teknologin. I och med det har hälsoriskerna antagit nya skepnader och 

påfrestningarna ser annorlunda ut. Det ställs nya krav på individens 

tillgänglighet och flexibilitet. Hur skall vi då skydda oss mot de 

påfrestningar som uppkommit i den nya kulturen? Är vi biologiskt 

förberedda för att klara detta? I detta sammanhang har begreppen stress och 

utbrändhet vuxit fram. Dessa begrepp definieras ofta som individens 

oförmåga att hantera det liv hon förväntas leva. Förståelsen för framtidens 

sjukdomar kommer därför att till stor del behöva ta fasta på människan i sitt 

sammanhang (Währborg, 2003).  

 

Stress används numera som en slags diagnos, fastän att begreppet inte har 

någon vedertagen definition som på ett objektivt sätt beskriver vad som 

menas med stress. Ofta används begrepp som utbrändhet, depression och 

utmattning för att klargöra vad som menas med stress. Att det inte finns 
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någon vedertagen definition av begreppet är att det är komplicerat och inte 

ett statiskt tillstånd som kan påvisas med objektiva mätmetoder (a.a.). 

 

På senare år har begreppet utbränd blivit nästan lika vanligt förekommande 

som stress (a.a.). Men det förekommer fortfarande ingen samstämmighet om 

vad som avses med begreppet utbrändhet. De viktigaste kriterierna som 

utbrändhet omfattar är: 

� energilöshet och utmattning, prestationerna försämras och man 

drabbas av trötthet som inte går att sova sig fri från. 

� vanliga känslor som förekommer är nedstämdhet, oro och 

uppgivenhet. 

� till omgivningen och den egna personen utvecklas ofta negativa 

attityder. (a.a. s. 168) 

Trots de oklarheter som råder kring utbrändhet är det den diagnos som ökat 

mest under de senaste åren på den svenska arbetsmarknaden. Av samtliga 

långtidssjukskrivningar svarar den för 25 %. För den största ökningen svarar 

kvinnor, huvudsakligen inom offentlig sektor. De som råkar ut för detta 

beskrivs ofta som duktiga, aktiva människor och som ofta ansetts klara av 

mycket, men till slut ”gått in i väggen” (a.a.). 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Rehabilitering definieras på olika sätt och finns i flera olika former såsom 

social rehabilitering, medicinsk rehabilitering och arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Med arbetslivsinriktad rehabilitering, som vi för denna 

uppsats inriktar oss på, avses den rehabilitering som syftar till att återge den 

som drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga tillbaka. I denna form av 

rehabilitering sätts olika åtgärder in i syfte att hjälpa människan tillbaka till 

arbetslivet. Åtgärderna kan dels vara inriktade på att stärka människan i 

form av exempelvis arbetsträning eller utbildning dels kan de 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärderna inriktas på arbetet som t.ex. nya 

arbetsuppgifter eller anpassning på arbetet (Günzel, Zanderin, 2003). 
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Arbetsträning 

När den sjukskrivne som varit sjukskriven en längre period ska återgå till 

arbete ska försäkringskassans handläggare utreda och bedöma om individen 

kan återgå till sitt arbete successivt genom deltidssjukskrivning. Genom 

åtgärden arbetsprövning kan handläggaren få ett underlag för ett lämpligt 

åtgärdsprogram. Arbetsprövning är en utredningsåtgärd som syftar till att ge 

information om vilken funktionsförmåga individen har. Utredningstiden bör 

vara mellan två och fjorton dagar och under denna tid betalas sjukpenning ut 

(Försäkringskassans Vägledning 2004:2). 

 

Om utredningen visar att det inte är möjligt för individen att gå tillbaka till 

ordinarie arbete på deltid kan arbetsträning vara en lämplig åtgärd för att 

återigen komma ut i arbetslivet. Arbetsträning är en arbetslivsinriktad 

rehabiliteringsåtgärd som innebär att individen tränar upp sin förmåga att 

utföra sina tidigare arbetsuppgifter eller nya. Det innebär att under 

arbetsträningen ska någon annan ha ansvaret för att arbetet blir utfört. Under 

arbetsträning utbetalas rehabiliteringsersättning från försäkringskassan.  

 

Åtgärden ska ingå i den rehabiliteringsplan som finns formulerad på 

försäkringskassan och som upprättats tillsammans med arbetsgivare och den 

enskilde individen. Planen ska vara individuellt anpassad efter individens 

förmåga och successivt ställa ökade krav för att återgången till arbetslivets 

krav på prestation ska bli så smidig som möjligt (a.a.) 

 

Individens utveckling under arbetsträningen ska följas upp av 

försäkringskassans handläggare och arbetsgivaren. Om inte individens 

utveckling blir som förväntats bör försäkringskassan kalla till 

avstämningsmöte för att sätta nya mål och förändra i rehabiliteringsplanen. 

Arbetsträning hos samma arbetsgivare begränsas till tre månader. 

Genomförs arbetsträningen hos annan arbetsgivare för att återfå 

arbetsförmågan finns inte denna tidsgräns. Hela rehabiliteringen bör vara 

avslutad efter ca ett år. Hur lång tid arbetsträningen ska fortgå, vilken 

omfattning per dag och i vilken takt tiden för arbetsträningen ska utökas 

bestäms i samråd mellan försäkringskassa, individen själv, arbetsgivaren 
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och behandlande läkare. När individen får arbetsförmågan tillbaka ska lön 

utbetalas (a.a.). 

 

Arnesson (2000) presenterade en studie som visar att arbetsträning är den 

vanligaste arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärden som vidtas av 

försäkringskassan men att det har visat sig att arbetsträning inte är så 

framgångsrik för sjukskrivnas återgång till arbete.  

 

 

Utifrån denna bakgrund tycker vi att det vore av intresse att ta reda på hur 

man skapar förutsättningar för att arbetsträning blir en bra åtgärd för att 

underlätta arbetsåtergång efter en stressrelaterad sjukfrånvaro. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa upplevelsen av arbetsträning hos 

personer som återgått till arbete efter en stressrelaterad sjukfrånvaro.  

 

Metod  

För att nå vårt undersökningssyfte har vi valt en kvalitativ ansats och vi 

utgick från en hermeneutisk grundansats. Denna vetenskapliga tradition 

fokuserar på hur världen uppfattas, eller tolkas om man använder ett 

hermeneutiskt språkbruk. Hermeneutiken  

 

”… handlar om att synliggöra hur det ter sig för enskilda unika 
människor att existera under sina villkor eller att klargöra 
innebörden i unika mänskliga förhållanden och sammanhang” 
 (Sjöström, 1994, s. 73). 

 

Denna form av forskning innebär en närhet till det man vill studera och att 

man som forskare närmar sig problemet inifrån. Det innebär att ansatsen 

kräver en närhet och ett samspel mellan intervjuaren och respondenten. 

Forskaren strävar efter att förstå respondenten utifrån dennes perspektiv 

(Olsson, Sörensen, 2004 ).  
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En stor fördel med den kvalitativa ansatsen att det blir en ”dubbel” tolkning 

av vad exempel intervjupersonen säger. Först skapar forskaren en närhet vid 

intervjun som medför att intervjun går på djupet. Med intervjuresultaten går 

sedan forskaren vidare i sin process genom att återigen tolka resultaten 

(Kvale, 1997). Med den kvalitativa metoden förväntas man få ett djup 

istället för en bredd genom sin datainsamling och genom ett litet urval kan 

forskaren fånga det specifika i en situation.  

Litteratursökning 

Vi har till stor del använt oss av sekundärdata i form av befintlig litteratur 

och vetenskapligt publicerat material. Vi har även använt oss av en 

utredning som vi funnit relevant till vårt ämne.  Vi har sökt litteratur enligt 

snöbollsprincipen som Denscombe (2000) beskriver vilket innebär att en 

funnen litteraturkälla leder till en annan. Vi började söka med sökorden: 

arbetsträning, arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd, coping, locus of 

control och stressrelaterad diagnos på dels vanliga sökmotorer på Internet 

som Google och Yahoo dels på databaser på Mittuniversitetets bibliotek. De 

databaser vi använt är dels MIMA och LIBRIS dels Arbline, SveMed+ och 

PubMed. När vi sökte i de engelskspråkiga databaserna använde vi de 

engelska motsvarigheterna till de svenska sökorden, vocational training, 

vocational rehabilitation, coping, locus of control och stress related 

diagnosis. Sökning har även skett på olika organisationers webbplatser 

såsom arbetslivsinstitutets och försäkringskassans sidor.  Vi har även sökt i 

befintliga källors referenslistor för att finna vägar till relevant litteratur. 

 

Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som valts för denna undersökning är en intervju 

med personer som har varit sjukskrivna längre än sex månader för en 

stressrelaterad diagnos, har arbetstränat och nu återgått till arbete.  

 

En forskningsintervju bygger på vardagens samtal men på en professionell 

nivå. Det är ett mänskligt samspel att möta en annan människa i ett samtal 
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där man lär känna människan om hur han/hon upplever sina erfarenheter i 

den värld de lever i (Kvale, 1997). 

 

Som stöd för intervjun använde vi oss av en intervjuguide (Bil.1) som 

bygger på olika teman som vi berörde under intervjun. Frågorna har varit 

öppna och intervjuerna blev av halvstrukturerad karaktär då intervjuguiden 

låg till grund för frågorna. Intervjun har varit öppen och flexibel vilket 

innebar att det blev möjligt att under intervjun följa nyuppkomna uppslag. 

Intervjun dokumenterades genom bandinspelning.    

Urval och intervjupersoner 

Forskning med kvalitativ ansats utgår ofta från relativt små urval från ett 

speciellt område. Urvalet blir representativt för en speciell kategori men det 

är inget sannolikhetsurval som kan resultera i en precis beskriven slutsats 

som blir representativt för en större population. Sannolikhetsurval är ofta 

orealistiska för mindre och kvalitativa undersökningar (Arber, 2001).  

 

Urval i kvalitativa undersökningar är ofta ändamålsenliga, vilket innebär att 

man vill finna de individer som kan ge den information som man är ute efter 

(Hartman, 2001). Vi ville finna de respondenter som hade den 

informationen vi sökte så vi formulerade kriterier som skulle uppfyllas. De 

skulle ha varit sjukskrivna längre än sex månader för en stressrelaterad 

diagnos, ha arbetstränat och återgått till arbete. För att nå dessa personer 

kontaktade vi slumpmässigt rehabiliteringssamordnare på 5 större företag (> 

50 anställda) inom ett län i mellersta Norrland. Detta tillvägagångssätt 

gjordes för att få en spridning bland respondenterna. Dessa 

rehabiliteringssamordnare har använts som informanter i valet av att föra 

fram information om denna studie (Bil. 2) till personer som varit delaktiga i 

en rehabiliteringsprocess. De fyra första personerna som kontaktade oss har 

deltagit i studien.   

Procedur 

Kvale (1997) beskriver en modell för att ge en ram för en intervju som vi 

valde att följa. Orientering. När vi tog kontakt med intervjupersonerna 

informerade vi om undersökningens syfte och de teman vi tänkte ta upp 
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under intervjun för att intervjupersonerna skulle känna sig förberedda. För 

att kunna vara observant och koncentrerad under intervjun använde vi oss av 

en bandspelare för att banda intervjun vilket informerades till 

intervjupersonerna i förväg så att vi visste att samtycke medgivits.    

 

När vi fick kontakt med intervjupersonerna var de skriftligen informerade 

om studiens syfte genom informationsbrevet. Vi gav dem då även muntlig 

information om syftet och de teman vi tänkt att vi skulle ta upp under 

intervjun. Intervjupersonerna informerades om att deltagandet var helt 

frivillig och kunde avbrytas när som helst, även under själva intervjun.                    

 

Författaren betonar vikten av att det sker en uppföljning efter intervjun för 

att avrunda intervjun. Intervjuaren kan då sammanfatta och lyfta upp det 

som speciellt tagits fasta på under intervjun. Detta resonemang förde vi efter 

att bandspelaren slagits av då denna kan störa då det främst gäller 

upplevelser och erfarenheter som kan upplevas som svåra.  
  

Vi kom överens med varje intervjuperson om en tid och plats som kändes 

bra för dem. Intervjun beräknades ta ca 60 minuter och det var viktigt att vi 

som intervjuare höll den avsatta tiden och avrundade intervjun efter den 

avsedda tiden. Miljön skulle vara så trygg som möjligt för informanten. En 

av intervjuerna genomfördes på en arbetsplats, de övriga intervjuerna 

genomfördes på en neutral plats efter respondenternas önskan. Intervjuerna 

har sedan skrivits ner ordagrant som ett underlag för tolkning och analys. 

Etiska överväganden 

Det är viktigt med samtycke till undersökningen vilket måste införskaffas 

och det är viktigt att intervjupersonerna kan garanteras konfidentialitet. 

Även vår roll som intervjuare måste granskas etiskt och hur vi agerar i 

intervjusituationen (Kvale, 1997). 

 

Etik är en grundläggande känslighet gentemot andra människor som ständigt 

ska beaktas i all social forskning i såväl kvantitativ som kvalitativ. I 

undersökningar som är av kvalitativ form har etiska dilemman en 

framträdande roll då forskaren har en mer fri roll i sitt undersökande arbete 
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och som ökar risken att hamna i etiska dilemman (Bulmer, 2001). Det är av 

stor vikt att etiken följer arbetet från planeringsstadiet fram till 

resultatredovisningen. Det är inte på något särskilt stadium det görs etiska 

avväganden (Kvale, 1997).  

 

Analysmetod  

Miles, Huberman (2004) hävdar att det är av stor vikt att tidigt i studien 

bestämma vilken metod forskaren kommer att välja för sin analys. För 

denna studie valde vi en innehållsanalys för att analysera det insamlade 

materialet vi fick genom intervjuerna.  

 

Vi avsåg att genom en innehållsanalys, analysera Vad säger 

intervjupersonerna? – Vad kan det betyda? Tolkningen av intervjusvaren är 

ett svar eller en förklaring till vad som beskrivits i studiens syfte.  

 

Innehållsanalysen delas in i två delar dels manifest innehållsanalys – som är 

den beskrivande delen av analysen där man strikt håller sig till 

informanternas fraser dels latent innehållsanalys – som är den analytiska 

delen som omtolkar och fångar upp meningen och innebörden i texten 

(Graneheim, Lundman, 2003). 

 

Repstad (1999) beskriver det praktiska analysarbetet med syftet att beskriva 

helhetsbilden av texten och till slut nå en detaljanalys. Det betonas att denna 

process är tidskrävande för att man som analysens genomförare 

tankemässigt ska kunna sätta sig in i materialet. För att få en överblick av 

materialet är det av stor vikt att läsa utskrifterna flera gånger och göra 

anteckningar. Att göra delanalyser av mindre textdelar väver så småningom 

fram till en helhetsanalys, det gäller att finna helheterna och inte enbart 

beskriva delarna. 

 

Genom att ordagrant skriva ner varje intervjutext kunde vi påbörja en 

bearbetning av texterna. Den första fasen av bearbetningen var att läsa 

igenom texterna ett flertal gånger för att få en känsla och en förståelse av 
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texterna. Detta resulterade i en sammanfattande text av varje intervju som 

var relevanta för uppsatsens syfte. 

 

Efter flertalet genomläsningar av materialet påbörjades nästa fas av 

bearbetningen. I texterna sökte vi relevanta begrepp som kategoriserar hela 

materialet utifrån vårt undersökningssyfte. Vi fann fyra kategorier eller 

nyckelområden som vi väljer att kalla dem. Dessa nyckelområden har sin 

utgångspunkt i de teman intervjuerna grundade sig på. Varje nyckelområde 

sammanfattades och presenteras först i resultatdelen. 

 

Varje nyckelområde bearbetades sedan var för sig. I varje nyckelområde 

fann vi citat eller meningsbärande enheter som förtydligade kärnan i 

intervjutexterna utifrån vårt undersökningssyfte. Utifrån vår uppfattning av 

varje meningsbärande enhet omformulerade vi citatet till en kondencerad 

form. Ur dessa meningsbärande enheter formade vi sedan teman som 

uttrycker kärnan av texten vilket bildar en första helhet av materialet. 

Underteman skapas för att precisera analysens kärna som till sist tolkas och 

som visar vad vi tycker oss ”se bakom” själva intervjutexten. Denna 

analysprocess presenteras i matrisform under varje nyckelområde. Miles, 

Huberman, (1994) rekommenderar under analysfasen olika typer av matriser 

eller ”displays” som ger en översiktlig bild av materialet.   

 

Resultat 
Vi har i intervjumaterialet funnit fyra nyckelområden som här sammanfattas och 

strukturerar upp intervjumaterialet där respondenterna beskriver sin upplevelse av 

arbetsträning 

Nyckelområden 

� Planering inför arbetsträning 

� Arbetsplatsens betydelse vid arbetsträning 

� Det sociala stödets betydelse under arbetsträningen 

� Den egna motivationens betydelse under arbetsträningen  
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Sammanfattning av varje nyckelområde 

 

Planering inför arbetsträning 

Respondenterna upplever till stor del att det varit de själva som initierat 

åtgärden arbetsträning och som fört rehabiliteringsprocessen framåt. Övriga 

aktörer som upplevs ha varit aktiva i denna planering är försäkringskassan 

och individernas läkare som hjälpt individerna att möjliggöra arbetsträning. 

Respondenterna upplever inte att arbetsgivarna i lika hög grad medverkat till 

att underlätta för att arbetsträning som en ska bli möjlig.  

 

Dessa individer upplever att de själva drivit på sin egen arbetsträning på 

planeringsstadiet när det gäller kontakt med arbetsgivare, företagshälsovård 

och tänkbara arbetsplatser där arbetsträning skulle kunna ske. 

Planeringsstadiet för en arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd är ett mycket 

viktigt steg för individens rehabilitering. De sjukskrivna individerna går in i 

en ny fas i sin rehabiliteringsprocess då de åter ska ut i arbetslivet som kan 

kännas både skrämmande och krävande.  

 

Det som är gemensamt för alla är att ingen har arbetstränat på sin ordinarie 

arbetsplats. Samtliga har haft en vilja att gå tillbaka men har avråtts av andra 

och samtliga respondenter har fått insikt i efterhand att det varit bra att få 

komma till ett annat ställe. Det handlar mycket om individernas roll på den 

gamla arbetsplatsen och de krav individerna ställs inför både från sig själva 

och från sin omgivning. Att bryta gamla och invanda mönster som delvis 

orsakat sjukdom och den sjukskrivning dessa individer har bakom sig blir 

svårt om inte omöjligt om man utsätts för samma miljö som där man varit 

när man blev sjuk upplever samtliga respondenter. 

 

Arbetsplatsens betydelse vid arbetsträning 

När arbetsträning blev en aktuell åtgärd var det av stor betydelse vilken 

arbetsplats individerna kom till. Denna förståelse har de alla gemensamt 

genom sin erfarenhet av sin arbetsträning. Det var av stor vikt att 

arbetskamraterna och den närmsta chefen var informerade vilken roll 

individen som skulle börja arbetsträna hade så att inte kraven antingen blev 
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för höga eller för låga. För någon var det viktigt att få arbetsuppgifter som 

var lätta och tydliga medan det för andra har varit viktigt att ha egna 

arbetsuppgifter för att känna sig behövd och viktig på arbetsplatsen. Men det 

som varit gemensamt för dem alla är att strukturen och tydligheten kring 

arbetsuppgifterna varit mycket viktig. 

Flera har upplevt att de har haft möjlighet att komma till arbetsplatser där 

man varit van att ta emot individer som arbetstränade och redan hade 

kunskap om denna åtgärd vilket har upplevts som mycket positivt. Att åter 

komma ut i arbetslivet efter att ha varit sjukskriven under en längre period 

för en stressrelaterad diagnos kan innebära så mycket mer än själva arbetet. 

Mycket av andra sociala aktiviteter såsom exempelvis bilkörning, hitta 

parkeringsplats, träffa nya människor kan upplevas som krävande och som 

behöver ta tid. Därför är det viktigt att ha förstående människor runt 

omkring sig. 

 

Arbetskamraternas bemötande på den nya arbetsplatsen hade stor betydelse 

för att dessa individer skulle kunna känna sig välkomna till den nya 

arbetsplatsen. Det var viktigt för dessa individer att under arbetsträningen 

kunna uppleva att de hade en mening på arbetsplatsen med de tilldelade 

arbetsuppgifterna och att de var med i den arbetsgemenskap som fanns på 

arbetsplatsen. Det som är gemensamt för individerna är att alla har känt att 

de kommit till en bra arbetsplats och upplevt ett positivt bemötande av 

arbetskamraterna och att det har varit en central faktor att arbetsträning som 

arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd har lyckats. 

 
     

Det sociala stödets betydelse under arbetsträningen 

Behovet av socialt stöd har sett olika ut för dessa individer. Det som är 

gemensamt för alla är att de har haft någon person på arbetsplatsen som har 

fungerat som en kontaktperson för individerna under arbetsträningen. I vissa 

fall har det funnits en utvald person redan från planeringsstadiet av 

arbetsträningen och i vissa fall har det mer slumpat sig där någon tagit på sig 

den rollen som stödperson. Det har upplevts som viktigt att ha någon på nära 

håll att prata med om upplevelsen av arbetsträning kring frågor som berör 

återgång till arbete.  
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Under sjukskrivningen och arbetsträningen behöver individerna stöttas i sin 

rehabiliteringsprocess. De flesta har upplevt att försäkringskassan och 

kontaktpersonerna på arbetsplatsen varit ett bra stöd under denna tid och att 

det har fått tagit den tid det har behövts. Arbetsgivaren i form av ”den gamla 

chefen” har i några fall även varit ett stort stöd för dessa individer. Även 

individerna läkare har varit ett gott stöd för individerna i detta skede. 

 

Individerna upplever att det har fått tagit den tid som krävts men de upplever 

även att de har pushats, stöttats fram på ett positivt sätt för att våga ta nya 

steg i sin personliga rehabiliteringsprocess. Det som varit positivt i detta är 

att individerna har upplevt att det är för deras egen skull. Någon upplevde 

att när nya steg i rehabiliteringsprocessen skulle göras i form av exempelvis 

utökad tid för arbetsträningen utgick de inte från individens behov utan från 

främst försäkringskassans behov. Detta ledde till att individen backade i sin 

utveckling och det tog längre tid att komma tillbaka. Det förefaller vara av 

stor vikt hur individerna blir bemötta under rehabiliteringsprocessens 

utveckling. Att möta individen där hon/han är just då blir viktigt för att 

individen ska kunna sätta sig in i nya utmaningar som utvecklar personen på 

ett positivt sätt.  

 

Samtalen beskrivs som betydelsefulla. Flera har haft parallella 

samtalskontakter med, förutom rehabiliteringsaktörerna, psykologer och i 

andra forum. Flera har gått i olika stresshanteringsprogram och någon i 

specifik kognitiv beteendeterapi under sjukskrivningstiden och har haft 

möjlighet att samtala och få verktyg att kunna hantera sin livssituation på ett 

annat sätt. Upplevelsen av deltagandet i olika stresshanteringsprogram var 

positivt men att det i de flesta fall utfördes för tidigt under sjukdomsskedet. 

 

Den egna motivationens betydelse under arbetsträningen  

Det som är gemensamt för dessa individer är att de har haft en mycket stark 

drivkraft att komma tillbaka till arbetslivet. Även om 

sjukskrivningsperioden påverkat individernas motivation negativt har de 

haft en stark drivkraft att komma tillbaka till arbetslivet. Flera uttrycker att 



 - 22 - 

de har haft ”för mycket” motivation, de har velat att rehabiliteringsprocessen 

skulle gå fortare än vad det gjort men nu i efterhand ser de att 

rehabiliteringsprocessen måste få ta den tid den behöver och att det är en 

individuell process som beror på livssituationen i sin helhet runt individen. 

När arbetsträningen har kommit igång för dessa individer har de upplevt att 

deras motivation har förändrats positivt. Alla har de varit drivande i sin 

rehabiliteringsprocess på olika sätt och de upplever alla att de har haft 

motivationen att komma tillbaka till arbete men att de har fått lära sig att det 

måste få ta tid. 

 

De flesta initierade åtgärden arbetsträning själva även om självkänslan och 

självförtroende var lågt efter sjukskrivningsperioden. Flera kände en oro 

men såg denna åtgärd som en lösning för att få komma ut i arbetslivet. 

Någon uttrycker en skamkänsla över att ha varit sjukskriven och ville ut och 

arbeta så fort som möjligt igen. Det som är gemensamt för dessa är att det 

viktigt att ha ett arbete att gå till för att känna att de deltar i samhället igen.  

 

Analys 

Ur varje nyckelområde har vi valt ut olika citat eller meningsbärande 

enheter ur texten som tematiserats och som ligger till grund för vår 

slutanalys. Varje tema diskuteras och analyseras var för sig. Hur varje 

nyckelområde har tematiserats finns beskrivet i bilaga 3.  

Tema 1a) Att vara utelämnad 

Det som framstår tydligt i intervjutexterna är att dessa personer upplever att 

de själva till stor del har tagit eget initiativ till att påbörja planeringen för 

arbetsträning som en arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd. De har genom 

vilja och egen motivation själva medverkat aktivt till att arbetsträningen 

kom igång och blev möjlig.  

 

De tycker att de tog själva det största ansvaret för att någon form av 

arbetslivsinriktad rehabilitering blev aktuell. De har upplevt sig utelämnade 

men har genom sin egen drivkraft gjort arbetsträningen möjlig och det har 

troligtvis även påverkat att de idag är tillbaka i arbete.  
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För dessa personer som har haft denna drivkraft har den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen blivit lyckad, de har återgått till arbete, mycket beroende på 

sin starka motivation och initiativförmåga. Citatet:  

 

”Ja, men hela den här processen med rehabilitering det är ju jag 
själv som har styrt upp det så, det var jag själv som tog kontakt. 
Jag kände att på något vis måste jag fångas upp”. 

 

beskriver individernas upplevelse av utsatthet och av utelämnade i 

rehabiliteringsprocessen. 

 

Trots att dessa respondenter har varit sjukskrivna med en stressrelaterad 

diagnos med de symtom som det innebär exempelvis energilöshet, 

utmattning och att prestationerna försämras har de varit drivande i denna 

process. 

 

Tema 1b) Helhetssyn av individen  

Att rehabiliteringsaktörerna ska se individen utifrån en helhet kan verka 

självklart men det framkommer i intervjutexterna att individernas upplevelse 

av detta är varierande. När det berör individer med stressrelaterade 

diagnoser är det av extra stor vikt att aktörerna har en helhetsbild av den 

sjukskrivna upplever respondenterna. Följande citat visar på upplevelsen: 

 

”De (FK) var alldeles för fokuserad på arbetsförmågan, de såg inte så 
mycket till vad som låg bakom sjukskrivningen” 

 

Rehabiliteringsaktörerna är aktiva inom olika organisationer och verkar 

utifrån sina egna organisationers rutiner och värderingar. Det krävs en 

samsyn av individen av de olika aktörerna som alla har olika kunskap om 

individen och kompetens på rehabiliteringsområdet. Denna samlade 

kunskap skulle vara en värdefull kunskapsgrund för att stödja den 

sjukskrivne igenom rehabiliteringsprocessen och hjälpa individerna att åter 

komma i arbete. Av intervjuerna att döma kan vi skönja en viss okunskap 
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kring rehabilitering av individer med stressrelaterade diagnoser bland de 

inblandade aktörerna. 

 

  

Tema 1c) Byte av arbetsmiljö  

Byte av arbetsmiljö vid arbetsträning är något centralt som samtliga 

respondenter upplever vara en mycket central faktor för att arbetsträningen 

blivit en sådan positiv upplevelse och som har haft stor påverkan av att 

personerna idag är tillbaka i arbete. Citatet: 

”Arbetsträning är en bra rehabiliteringsåtgärd om den görs på en 
annan arbetsplats än sin ‘gamla’ där man blivit sjuk” 
 
visar att det är viktigt att bryta ifrån gamla invanda mönster. Den ”gamla” 

arbetsplatsen förknippar respondenterna med tidigare krav och de associerar 

det till insjuknandet och upplevelsen av ohälsa. 

 

Tema 2a) Bemötande 

Att komma tillbaka till arbetslivet, genom att arbetsträna, efter att ha varit 

sjukskriven en längre period kräver en del från arbetsplatserna som tar emot 

individer som ska arbetsträna. Individerna som kommer behöver komma till 

en arbetsplats där arbetskamraterna är informerade om individens roll och 

att de tas emot på ett bra sätt. Att skapa trygghet och trivsel för individen på 

arbetsplatsen beror till stor del hur bemötandet blir av arbetskamraterna. 

Citatet: 

 
”Väldigt bra arbetskamrater, redan från första dagen när jag 
började så kände jag att jag kommer att trivas här, de var ju 
jättesnälla allihopa” 

 
 

visar på vilken stor betydelse detta har. Det handlar om individer som har 

mångårig erfarenhet av arbetslivet på arbetsplatser där de har haft en tydlig 

och klar roll för både sig själv och andra. Arbetsträningen är en omstart på 

något nytt, nya arbetskamrater, ny roll och nya förutsättningar för att åter 

komma tillbaka till arbetslivet. Det är av stor vikt att de under 
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arbetsträningen kan uppleva en gemenskap i det nya för att utvecklas och gå 

vidare i sin individuella rehabiliteringsprocess. 

Tema 2b) Individuella behov när det gäller arbetsuppgifter 

När arbetsträningen inleds är behoven av arbetsuppgifter mycket 

individuella. Vissa har velat ha enkla och tydliga uppgifter som inte kräver 

så mycket medan andra vill ha egna uppgifter som inte skapats just för 

arbetsträningens skull. Detta kräver en lyhördhet och flexibilitet hos 

arbetskamraterna och arbetsledaren på den nya arbetsplatsen för att kunna 

möta just de behov som individen som kommer på arbetsträning har. 

 

Detta kan ha en central betydelse hur arbetsträningen kommer att fungera. 

Antingen så kan arbetsuppgifterna bli för kravfyllda eller för kravlösa. För 

att hitta arbetsuppgifter för varje enskild individ krävs det, förutom att vara 

lyhörd och flexibel, en aktiv kommunikation inom arbetsplatsen för att 

undersöka vad som passar. Det som inte får glömmas bort är att detta är en 

process och individerna utvecklas successivt i sin individuella 

rehabiliteringsprocess. Arbetsuppgifterna kanske också måste ändra karaktär 

allteftersom processen går framåt för individen. 

 

Tema 2c) Nya möjligheter 

Att åter komma ut i arbetslivet betyder mycket för varje enskild individ som 

varit sjukskriven. Arbetet har en central roll för individerna och det är 

viktigt att se att det finns nya möjligheter efter en sjukskrivning vilket 

följande citat visar: 

 

”En positiv känsla när min chefs chef sa: Men absolut, självklart att vi 
har användning för dig här” 

 

Under sjukskrivningsperioden har självkänslan och självförtroendet minskat 

för dessa respondenter och det är viktigt att åter igen få möjligheten att 

känna sig behövd. Eftersom även nedstämdhet och oro följer med en 

stressrelaterad diagnos upplevdes denna chans till nya möjligheter som 

något mycket positivt. 
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Tema 3a) Nära stöd på arbetsplatsen 

Det sociala stödet är viktigt under arbetsträningen och det viktigaste har 

visat sig vara någon person på arbetsplatsen där arbetsträningen gjorts. Det 

har antingen setts ut en kontakt/stöd person under planeringen eller så har 

det varit någon person som tagit på sig den rollen. Det har varit det nära 

stödet i vardagen som har betytt mest under tiden av arbetsträningen. Någon 

person på arbetsplatsen som har varit lättillgänglig för samtal och stöd i 

utvecklingsprocessen på arbetsplatsen. 

 

De personer som haft denna roll har varit mycket betydelsefulla i den 

personliga utvecklingen. Dessa personer har byggt upp en relation till 

individen genom en ödmjukhet och förståelse och de har stöttat individerna 

på ett positivt sätt. De har ställt krav men som genom sin kännedom av 

individerna lyckats förmedla dessa krav till en positiv känsla till individen 

och de har utvecklats i sin individuella rehabiliteringsprocess.  

 

Tema 3b) Stödet för personlig utveckling 

Under rehabiliteringsprocessen sker även en process av personlig utveckling 

hos individen. För att kunna uppnå en personlig utveckling och komma 

vidare i sin rehabiliteringsprocess kan personen behöva ha hjälp med att 

ändra sitt beteende. Förhållningssättet gentemot arbetslivet och privatlivet 

måste förändras. Denna utvecklingsprocess kanske blir ännu tydligare för 

individer som drabbats av någon form av stressrelaterad diagnos. För att få 

hjälp med det har bl.a. kognitiv beteendeterapi varit ett stöd i den processen. 

Det har gjort att personen lättare har kunnat se sina framsteg, vilket lett till 

en större framgång i rehabiliteringsprocessen och en personlig utveckling. 

 

Eftersom beteendet ofta finns kvar under sjukskrivningen är det viktigt att 

sjukskrivningsperioden inte varar för länge. För att klara av att ta steget ut i 

arbetslivet efter en längre sjukskrivning och kanske speciellt efter en 

stressrelaterad diagnos kan någon parallell behandling eller terapi behövas 

som ett komplement. 
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Det har i intervjuerna framkommit upplevelser av skam inför sin 

sjukskrivning och för sin diagnos. För en person som känner skam inför sin 

sjukskrivning blir det svårt att kunna ta emot stöd från sin omgivning. I det 

här fallet har personen undvikit att berätta om sin sjukskrivning och i stället 

valt att vara tyst inför sin omgivning. Följande citat beskriver detta: 

 

”…Jag har ju inte pratat med mina kompisar eller med någon 
över huvudtaget om att jag har varit sjukskriven, jag har 
skämts för det.” 

 

Har arbetet varit en stor del av personens identitet kan en stressrelaterad 

diagnos upplevas som ett misslyckande. Währborg (2003) skriver att det 

ofta handlar om aktiva, duktiga människor som ofta ansetts klara av mycket 

som drabbas av dessa diagnoser. Därför är det viktigt att öka kunskapen om 

dessa sjukdomar och hur det kan upplevas att vara långtidssjukskriven. För 

att få stöd från sin omgivning är det viktigt att personen vågar vara öppen 

och berätta om sin situation samt att omgivningen vågar ”tränga” sig på.  

 

Tema 3c) Förståelse från omgivningen 

Att bli sedd och få stöd från sin omgivning har upplevt vara en viktig del i 

rehabiliteringsprocessen.  Det sociala stödet kan vara från många olika håll i 

personens närhet. De olika rehabiliteringsaktörerna har en viktig roll i att 

stötta personen. Det är viktigt att det finns människor som har kunskap om 

vad en stressrelaterad diagnos innebär, och att rehabilitering tillbaka till 

arbetslivet kan ta tid.  

 

Omtanke från andra kan leda till att personen känner sig tryggare och 

mindre ensam i sin situation. Det kan många gånger räcka med att någon 

ringer och frågar hur personen mår, visar att de finns till hands för att kunna 

hjälpa den sjukskrivne. 
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Tema 4 Viljan att komma ut i arbete 

Motivation och vilja att återgå till arbete har hela tiden funnits hos dessa 

personer. De upplever att den starka viljan och drivkraften har bidragit till 

att sjukskrivningsperioden har blivit kortare. 

 

”Hade jag inte varit en sån människa som drivit på och haft egen 
drivkraft, då hade jag fortfarande varit sjukskriven och fått mina 
intyg och så där det tror jag.” 

 

Det som kan bromsa upp rehabiliteringsprocessen är den egna rädslan och 

oron som uppstår till följd av en längre tids sjukskrivning. Att vara 

sjukskriven länge kan lätt leda till att man lätt tappar självkänslan och 

känner sig värdelös. Arbetsträning kan då vara ett första steg för att våga gå 

vidare in i arbetslivet efter en längre sjukskrivning. För även om 

motivationen finns där, så kan personen känna en stor rädsla och oro för att 

klara av de krav som ställs i arbetslivet vilket följande citat visar: 

 

”Jag var livrädd – men redo – när arbetsträning blev aktuell, jag 
såg det som en lösning för att komma ut i arbetslivet igen” 
 
 

En risk med den starka viljan som dessa personer har haft, kan vara att de 

vill tillbaka i arbete för snabbt. Där har de olika aktörerna en viktig del att 

vara uppmärksam över, var i rehabiliteringsprocessen personen befinner sig. 

 

Dessa personer har varit sjukskrivna för en stressrelaterad diagnos och det är 

påfallande att deras motivation av det de beskriver har både bidragit till att 

de blivit sjukskrivna och till att de idag har återgått till arbete.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Det som är unikt med den kvalitativa metoden är att forskaren vill 

karaktärisera något genom att systematisera kunskap om olika 

karaktärsdrag. Huvudsyftet med metoden är att finna mönster för att 

beskriva ett fenomen i omvärlden (Olsson, Sörensen, 2004).  

 

Detta anser vi har uppnåtts för denna studie genom valet av den kvalitativa 

ansatsen. Vi ville fånga fyra individers upplevelse av arbetsträning för att se 

hur de såg på det utifrån sin livsvärld. Utifrån detta undersökningsresultat 

visar vi hur det kan upplevas hos några personer och gör inget försök till att 

skapa generaliserbar kunskap som kan appliceras på en större population. 

 

Antalet intervjuer hade med fördel kunnat vara fler men vi valde att med den 

begränsade tid vi hade att göra en djupare analys ur dessa fyra respondenters 

intervjusvar. Vi är medvetna att om fler intervjuats hade vi fått ytterligare 

erfarenheter beskrivna men vi upplever ändå att vi fångat flera viktiga 

faktorer som har varit gemensamma för dessa respondenter. 

 

Den insamlingsmetod som vi valde anser vi vara den bästa metoden för att 

få svar på undersökningens syfte. Intervjuerna blev samtal där de olika 

temana vävdes in i samtalet och intervjuguiden blev ett stöd för att 

kontrollera att alla teman berörts.  

 

 Kvale (1997) skriver ”Att intervjua är ett hantverk” vilket vi tycker att vi 

sett - att göra en bra intervju kräver erfarenhet. Även om man är förberedd 

på själva ämnet till intervju är det så mycket som bygger på den mänskliga 

kontakten med intervjupersonen. 

 

Begreppet validitet beskrivs som en kvalitetskontroll som genomförs under 

hela undersökningen, från planeringsstadiet fram till redovisningen av 

resultatet. Det kan sägas vara undersökningens giltighet till sanningen och 

riktigheten hos ett yttrande. Validitet innebär att ställa sig frågan om man 

verkligen undersökt det man avser undersöka (a.a.). 
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Vi har under hela undersökningen haft undersökningssyftet i medvetandet att 

ställa mot undersökningens genomförande. Det är respondenternas upplevelse 

kring arbetsträning vi varit intresserade av och det har varit avgörande vid 

metodval, urval, intervju och analys. 

 

Urvalsproceduren var sådan att vi fick respondenter som var drivande. De 

skulle själva ta kontakt med oss för att delge oss sina erfarenheter. Hade 

urvalet gjorts på ett annat sätt kanske vi fått andra svar som givit oss 

ytterligare spridning på upplevelserna.  

 

Vi har försökt skapa förutsättningar i undersökningens planering för att nå 

en hög validitet exempelvis utformade vi en intervjuguide som hjälpte oss 

att hålla fokus på deras upplevelse kring arbetsträning.  

 

En undersöknings reliabilitet innebär hur tillförlitliga resultaten är. Även det 

är något som bör uppmärksammas under hela forskningsprocessen (a.a.).  

Flera faktorer påverkar reliabiliteten i en undersökning exempelvis 

intervjuaren, miljön där intervjun gjordes, frågorna i en intervju. 

Intervjusituationen är beroende av vilka personer det är, vilken den sociala 

situationen är och vilka upplevelser och erfarenheter som är aktuella för 

intervjuaren och den intervjuade. Därmed påverkas reliabiliteten i studien. Det 

kan bli svårt att få samma svar upprepade vid ett annat intervjutillfälle, även 

om det är samma personer (a.a.).  

 
Under intervjuerna fick vi en god kontakt och vi kände att vi fick en 

förtroendefull relation under intervjuerna. Därför tycker vi oss kunna säga att 

svaren som respondenterna givit oss är tillförlitliga. Intervjuarens roll 

påverkar undersökningens reliabilitet och eftersom vi inte är några vana 

intervjuare kan det till viss del ha påverkat framställandet av våra frågor.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa upplevelsen av arbetsträningens hos 

personer som återgått till arbete efter en stressrelaterad sjukfrånvaro. Analysen 

av de fyra intervjuerna har utmynnat i några framträdande faktorer vilket den 

kommande diskussionen belyser. Vi har valt att föra vår resultatdiskussion 

utifrån de fyra nyckelområden som vi strukturerade upp intervjumaterialet i. 

Planering inför arbetsträning 

Dessa respondenter var till stor del utelämnade men genom eget initiativ bröt 

de tystnaden och initierade en aktiv kontakt med övriga rehabiliteringsaktörer 

själva för att påbörja mer aktiva rehabiliteringsåtgärder. De hade 

empowerment och hade mod att våga driva sin sak själva. Men vad händer 

med de individer som inte har den grunden av inre resurser? Troligtvis blir 

rehabiliteringsprocessen längre och många kanske aldrig kommer tillbaka till 

arbete. Millets (2002) forskning visar att individer med intern locus of control 

snabbare tog sig fram genom rehabiliteringsprocessen för de upplevde att de 

själva hade möjlighet att påverka vilket dessa respondenter har haft. Att inte 

ha denna tro på sig själv utan vänta sig att yttre krafter är de som styr blir 

förödande i denna situation. De blir helt enkelt utelämnade och det blir en 

snårig och svår väg tillbaka till arbetslivet.  

 

Organisationen kring rehabilitering fungerar inte tillfredsställande trots 

mycket lagstiftning och försök till strukturering kring individen i 

rehabiliteringsprocessen. Det är en enorm process hos flera olika aktörer som 

startar vid en sjukskrivning och detta ska samordnas och leda till att individen 

stärks och klarar av att gå tillbaka till arbete.  

 

Behovet av kunskap och kompetens kring rehabiliteringens komplexa bild är 

stora bland de olika aktörerna. Men är det realistiskt att alla har den 

kompetensen? Finns det möjligheter för alla att ha en helhetsbild av 

individen? Det kan också vara så att kunskap och kompetens finns men att det 

är ekonomiska drivkrafter som påverkar negativt. Alla aktörer verkar i olika 

organisationer och alla påverkas av sina egna regler och ”pengapåsar”. En 

gemensam organisation kanske vore en lösning där individen har möjlighet att 

vara i centrum som SOU 2000:78 ”Rehabilitering till arbete - En reform med 
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individen i centrum” lyfter fram. En organisation med en ”pengapåse” och en 

samsyn på individen utifrån en samlad kompetensgrupp med flera 

professioner involverade. 

 

Vem har ansvaret och vem tar ansvaret? Det är frågor vi ständigt kommer 

tillbaka till. Individen är utelämnad och beroende till flera olika aktörer i en 

oformlig röra. När man lite mer ingående studerar arbetslivsinriktade åtgärder 

är inte regelverket kring detta så väl preciserat och det är individen som ofta 

kommer i kläm.  

 

Sjukvårdens roll tycker vi har kommit i skymundan, det är trots allt individens 

läkare som har den medicinska kompetensen kring individens diagnos. 

Sjukvården skulle behöva vara mer delaktig redan på utredningsstadiet av 

rehabiliteringsbehoven. Vilka förutsättningar har individen för att åter komma 

ut i arbete och vad krävs för att det ska bli möjligt? Det kanske krävs en mer 

aktiv kommunikation och samverkan mellan sjukvård, försäkringskassa, 

arbetsgivare och individ än vad som görs idag. En samlad kunskap kring 

individen där olika professioner får komma till tals vore att föredra för att få 

samsyn kring individen. Det finns svårigheter kring detta och ett exempel på 

det är sjukvårdens allt sämre läkarkontinuitet. Många patienter inom 

sjukvården idag träffar stafettläkare som kanske saknar en helhetsbild av 

individen, det är ingen bra förutsättning för att nå en samsyn av individen, tror 

vi. 

 

Försäkringskassans har ett samordningsansvar för rehabiliteringen och de har 

samtidigt ett utrednings- och bedömningsansvar. I och med denna utrednings- 

och bedömningsroll har de möjlighet att köpa utredningstjänster från yttre 

aktörer. Frågan blir då vilka som får möjlighet till dessa, för alla får inte den 

möjligheten till noggrann utredning. En av respondenterna fick den 

möjligheten och det upplevdes som en mycket stor hjälp. Det handlade inte 

enbart om utredning utan det handlade även om behandling. Selekteringen blir 

tydlig! Kanske de pengar som finns för utredningstjänster ska flyttas över till 

sjukvården för att mer rättvist kunna fördelas. 

 



 - 33 - 

Lagen (1962:381) om allmän försäkring, 22 kap. 1 § lyder  

 

”En försäkrad har möjligheter till rehabilitering och rätt till 
rehabiliteringsersättning enligt vad som anges i detta kapitel.” 
 
 

En individ har möjlighet till rehabilitering vilket innebär att det inte finns 

någon lag som ger rätt till rehabilitering. Vahlne-Westerhäll, Bergroth, 

Ekholm (2006) har lite närmre tittat på detta och i lagens förarbete finns ingen 

tydlig motivering till möjlighetsbegreppet. Detta påverkar naturligtvis vilka 

som får rehabilitering och enligt författarna beror det då på en rad faktorer 

som exempelvis handläggare, eget förhållningssätt, kön, ålder, bostadsort, 

yrke om man får den rehabilitering man är i behov av. Det som slår oss utifrån 

detta resonemang är att man ska ha tur om man får rehabilitering. Flera av 

respondenterna uttryckte ”jag har haft tur” och det kanske är så delvis. 

 
Arbetsgivarens roll är väldigt central i organisationen kring 

rehabiliteringsprocessen. Men våra resultat från undersökningen visar att 

arbetsgivaren upplevs ha haft en biroll under processen. Vad är rimligt att 

kräva av arbetsgivaren? I denna undersökning har vi förvånats att 

arbetsgivaren har varit så inaktiv i planeringen av arbetsträningen för dessa 

individer. Det känns självklart att de ska ordna ett arbetsställe där 

arbetsträning kan genomföras inom den egna organisationen och inte låta den 

sjukskrivne själv få ordna detta som blev verklighet för någon av 

respondenterna.  

 

Behovet att få byta arbetsställe vid arbetsträning har varit en central faktor för 

respondenternas positiva upplevelse kring arbetsträningen. Detta är viktig 

kunskap för arbetsgivarna att veta. Det bästa är att sträva efter att hitta andra 

lösningar på arbetsställe än sin ”gamla” där det finns möjligheter för att få en 

omstart efter en längre sjukskrivningsperiod och kanske speciellt efter att ha 

varit sjukskriven för en stressrelaterad diagnos. 

 

Med den organisation rehabilitering drivs idag är individen ensam. 

Respondenterna i undersökningen initierade själv kontakter och drev 

processen framåt men andra som inte har den drivkraften kanske måste ha 
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någon vid sin sida under rehabiliteringsprocessen. Case management är en 

form av arbetssätt som utvecklats främst inom psykiatrin men som skulle 

kunna användas även i rehabiliteringssammanhang. En form av personligt 

ombud som finns med som en opartisk person som deltar i alla steg i 

rehabiliteringsprocessen. Case managern har kunskap och kompetens om 

individen och kan driva individens sak med andra berörda aktörer (Nilsson, 

Malm, 2002) 

Arbetsplatsens betydelse vid arbetsträning 

Att byta arbetsmiljö och att hamna på rätt arbetsplats har för personerna i vår 

undersökning haft en mycket stor betydelse i arbetsträningen. Efter en längre 

sjukskrivningsperiod är självkänslan ofta mycket låg, vilket medför att 

personerna är mer sårbara. Cederblom, Hovmark (2004) skriver också om att 

personer som återvänt till arbete efter stressrelaterade besvär är mycket mer 

sårbara än tidigare. Ett bra bemötande från arbetskamraterna kan då vara det 

som underlättar återgång till arbete samt skapar trivsel och gemenskap.  

 

När det gäller att hitta en arbetsplats för att få komma ut på arbetsträning så 

har det visat sig att ansvaret till stor del hängt på den sjukskrivne, att själv 

komma med förslag och söka upp dessa platser. Det är viktigt för den 

sjukskrivne att få vara delaktig i valet av arbetsplats, vilket Åhrberg, Bergroth, 

Ekholm (2002) betonar men det är skillnad att vara delaktig och att vara den 

som helt är ansvarig för den delen av processen.  

 

Hur upplever de olika arbetsplatserna det? Är de alltid intresserade av att ta 

emot personer som ska arbetsträna? Hur bemöts personer som har varit 

sjukskrivna och borta från arbetsmarknaden en längre period? Vill och har 

arbetsplatserna den förmågan till flexibilitet och lyhördhet som behövs? Det är 

viktigt att ha i åtanke som rehabiliteringsansvarig. Om den sjuke känner att 

exempelvis chefen försöker förstå hur det är att vara sjuk för just den personen 

så görs återgången till arbete lättare (Cederblom, Hovmark, 2004) 

 

Även om det handlar om mycket drivande personer så anser vi att ansvaret att 

ta kontakt med olika arbetsplatser inte bör läggas på individen. I nuläget 

tycker vi det är otydligt vem som har ansvaret för att ta kontakt med olika 
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arbetsplatser att föra fram den information och kunskap som behövs. Vi 

upplever att arbetsplatsen där arbetsträningen ska ske har så stor betydelse att 

det är något man måste ta fasta på mycket mer i processen runt arbetsträning.  

 

För när individen har tagit steget/modet att börja arbeta igen efter en längre 

tids frånvaro från arbetsmarknaden är det lätt att det går bakåt i processen om 

det ställs för orimliga krav och kanske även möts av negativa attityder från 

omgivningen. Därför behövs en person som har det övergripande ansvaret och 

med en hög medvetenhet från rehabiliteringsaktörerna om vilket stöd 

individen behöver för att det ska bli en bra start inför arbetsträningen.  

 

För att det inte bara ska handla om tur, är det viktigt att den arbetsplatsen är 

med redan på planeringsstadiet och får information och kunskap om vad som 

gäller vid arbetsträning, tror vi. Den informationen kan handla om hur den 

stressrelaterade diagnosen har påverkat personen i fråga, vilken roll personen 

ska ha på arbetsplatsen, att det tydligt framgår vilka arbetsuppgifter som ska 

göras, samt att de anpassas efter den förmåga, beroende på var i 

rehabiliteringsprocessen personen befinner sig.  

 

Det sociala stödets betydelse under arbetsträningen 

Det sociala stödet för personer som varit sjukskrivna för en stressrelaterad 

diagnos har betydelse för att utvecklas till att åter komma tillbaka till arbete, 

anser vi efter att ha delgivits dessa respondenters erfarenheter. Förutom det 

stöd som ges av familj och vänner är det mer professionella stödet av 

rehabiliteringsaktörerna mycket viktigt. För att den sjukskrivnes 

arbetskamrater ska kunna vara mer aktiv i stödet till den sjukskrivne, kan ett 

sätt vara att utse en kontaktperson på arbetsplatsen (Cederblom, Hovmark, 

2004). Kontaktpersonen på arbetsplatserna kom för respondenterna att betyda 

ett mycket viktigt stöd för den personliga utvecklingen.   

 

Det stöd som vi tror är ett av det viktigaste stödet under arbetsträningen är 

stödet från arbetsgivaren. Att vara sjukskriven för en stressrelaterad diagnos är 

belagt med skamkänslor som vissa respondenter uttryckt. Arbetsgivaren har 

en given roll och representerar arbetslivet. Det arbetsgivarna behöver ge 



 - 36 - 

initialt är bara lite omtanke, det behövs inga stora åtgärder, utan det kan räcka 

med att ringa ett telefonsamtal och höra hur individen har det. Detta tycker vi 

är viktig kunskap för arbetsgivare – det enkla är nog så viktigt – och det kostar 

inga pengar.   

 

Att ha stöd parallellt med arbetsträning i form av samtalsgrupper efter en 

stressrelaterad diagnos tror vi är mycket viktigt. Här är det viktigt att den 

insatsen sätts in när individen är mogen för det beroende på hur långt 

individen kommit i sin personliga utveckling.  Flera av respondenterna 

upplevde att de fått god hjälp av olika stresshanteringskurser men att de 

kommit alltför tidigt under sjukskrivningen. Det handlar om att möta 

individen där de är och agera medvetet utifrån det. 

Den egna motivationens betydelse under arbetsträningen  

Vi anser att dessa individer hade inre resurser som har hjälpt dem på vägen. 

Ett starkt empowerment och en copingförmåga som i förhållande till den 

situation de var i vid det tillfället kunde hantera på ett positivt sätt. Dessa 

individer hade även en stressrelaterad diagnos med symtom som skulle ha 

påverkat negativt i rehabiliteringsprocessen skulle man kunna tycka men för 

dessa har deras enorma motivation att komma tillbaka till arbete varit en stor 

hjälp. Det har, som nämnts under teoriavsnittet, alltmer börja fokusera på 

individens inre resurser i rehabiliteringsprocessen för man vet att de är mycket 

betydelsefulla. Individens egen delaktighet i rehabiliteringsprocessen 

framhålls ofta som en viktig faktor i ur motivationssynpunkt (Gerner, 2005). 

Organisationen för hur rehabiliteringsarbetet ska genomföras måste till stor 

del inrikta sig på att stärka individers inre resurser. 

 

Vi har även funderat på motivationens betydelse ur en annan synvinkel när det 

gäller personer med en stressrelaterad diagnos. Många gånger är dessa 

personer väldigt ivriga att få komma ut och arbeta igen. Är då hög motivation 

alltid samma sak som att vara mogen för att arbeta igen? Kan alltför hög 

motivation även vara ett tecken på att det är en person som har bråttom 

tillbaka och i och med det inte har återhämtat sig fullt ut. I de här fallen när 

det handlar om stressrelaterad diagnos är det viktigt att ha kunskap om vad 

som ligger bakom en sådan sjukdom, det är ofta människor som har haft höga 
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krav på sig själva. Begreppen ”bråttom-sjuka”, typ A-beteende som Währborg 

(2003) skriver om, är drag som är förknippade med beteenden vid stress. 

Dessa beteenden är bl.a. en känsla av tidsbrist eller otålighet, att göra flera 

saker på samma gång, ”arbetsnarkomani”, tävlingsanda och hög ambition. 

Därför anser vi att man bör vara mycket uppmärksam på var i processen 

personen befinner sig. Om motivationen istället är ett tecken på den höga 

ambitionsnivån, så kan den personen behöva hjälp med att ändra sitt beteende 

för att klara av fortsatt arbete. Parallellt i rehabiliteringsprocessen behövs 

därför många gånger stöttning i personlig utveckling, för att därigenom få 

hjälpmedel till att hantera beteenden som har påverkat sjukdomen. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Syftet med denna studie uppnåddes då vi fick kunskap om respondenternas 

upplevelser av arbetsträning som rehabiliteringsåtgärd. Ur detta har vi kunnat 

analysera fram olika faktorer som upplevs som viktiga för att arbetsträning 

ska bli en lyckad rehabiliteringsåtgärd. Fortfarande finns bristande kunskap 

inom området. Ett intressant område att undersöka skulle kunna vara 

erfarenheter och upplevelser av arbetsträning hos individer som inte gått 

tillbaka till arbete för att ytterligare ta fram ett perspektiv på upplevelserna.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Beskrivning av intervjupersonen – ålder, familjeförhållanden, sysselsättning  

 

Planeringen inför arbetsträningen 

Vem gav förslag på arbetsträning som en åtgärd under din rehabilitering? 

Vilka olika aktörer var med och planerade arbetsträningen? 

Hur kom ni fram till att arbetsträning skulle passa bra för dig? 

Har du haft andra rehabiliteringsåtgärder innan det blev aktuellt med arbetsträning? 

Har du haft andra rehabiliteringsåtgärder parallellt med arbetsträningen? 

Var arbetstränade du? 

Hur kom ni fram till att det var bästa lösningen? 

Hur var möjligheterna att få arbetsträna på olika arbetsplatser? 

Hur ser du på möjligheten att få arbetsträna på sin ”gamla” arbetsplats? 

Vilka möjligheter upplever du att du haft för att påverka denna planering? 

 

Chefen och arbetskamraternas betydelse 

Var arbetsplatsen informerad om den roll du skulle ha när du började arbetsträna?  

Upplevde du att arbetsplatsen hade kunskap om vad som gäller vid arbetsträning? 

Var det någon på arbetsplatsen som var din kontakt/stödperson? 

Vilken roll hade den kontaktpersonen för dig? 

Vilken roll hade din chef i själva arbetsträningen? 

 

Stöd under arbetsträningen 

Vilken typ av stöd upplever du har haft stor betydelse för dig under tiden du 

arbetstränat? 

Upplever du att du fick tillräckligt med stöd? 

Vad saknade du? 
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Försäkringskassans roll 

Hur är din upplevelse av försäkringskassans agerande kring din arbetsträning? 

 

Egen motivation inför arbetsträning 

Hur var din motivation för att arbetsträna när det blev bestämt? 

Hur upplevde du att de aktörer som var med vid planeringen påverkade din 

motivation? 

Påverkade din sjukskrivningsperiod din motivation att återgå till arbete? 

Förändrades motivationen till att återgå till arbete för dig under arbetsträningen? 

 

Goda erfarenheter från arbetsträningen 

Vad har du upplevt som mest positivt från din arbetsträning? 

 

Avgörande faktorer som möjliggjorde arbetsåtergång 

Vad i arbetsträningen har haft betydelse för att du kunde börja arbeta igen? 

Var det andra faktorer förutom arbetsträningen som var viktiga vid arbetsåtergång? 

 

Uppföljning av arbetsträningen 

Upplever du att dina erfarenheter kring arbetsträning har tillvaratagits av t.ex. 

arbetsgivare och försäkringskassa 

Arbetsträning som rehabiliteringsåtgärd, hur ser du på det? 
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Bilaga 2. Brev till presumtiva respondenter 
                   Sundsvall april 2006 

 

 
Vi söker dig 

– som har varit sjukskriven längre än sex månader för en stressrelaterad diagnos 
– som har arbetstränat  

– och därefter har återgått till arbete igen 

 

Vi är två studenter, Anna-Karin Eriksson och Åsa Melander som läser det 
Rehabiliteringsvetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Under våren 
läser vi vår sjätte och sista termin, vilket innebär att vi ska skriva vår C-uppsats. Inför den 
uppsatsen vill vi träffa personer som varit sjukskrivna längre än sex månader för en 
stressrelaterad diagnos och som har kommit tillbaka i arbete med hjälp av arbetsträning 
för att få kunskap om hur dessa personer har upplevt denna åtgärd.  

Vår tanke bakom denna studie är att försöka få fram vad som har betydelse för att 
arbetsträning som en rehabiliteringsåtgärd ska fungera bra. Därför tycker vi det känns 
viktigt att få träffa dig få ta del av dina erfarenheter av din arbetsträning. Vad har haft 
betydelse för dig under den tid du har arbetstränat blir en viktig kunskap för oss. För att 
få den kunskapen vill vi träffa dig för en intervju. 

 

Så här har vi tänkt oss upplägget av denna intervju:  

– Intervjun kommer att göras individuellt med dig om dina erfarenheter från 
arbetsträning. 

– I intervjun kommer vi att utgå ifrån olika teman, se nästa sida.  

– Till vår hjälp vid intervjun, naturligtvis efter ditt samtycke, kommer vi att använda en 
bandspelare. Bandinspelning och anteckningar kommer att förvaras på ett säkert sätt och 
sedan förstöras när uppsatsen är färdig. 
 

– Intervjun kommer att ta ca 60 min. 

– Tid och plats bestämmer vi efter överenskommelse. 

– Vi garanterar dig att inga namn eller arbetsplatser kommer att anges. 

– Ditt deltagande är frivilligt och samarbetet för studien kan avbrytas när som helst. 
 

– Uppsatsen kommer att redovisas på ett seminarium på Mittuniversitetet och om uppsatsen 
   godkänns kommer den att finnas tillgänglig på Mittuniversitetets bibliotek. 
 
Handledare för vår studie: Universitetsadjunkt Bernt Skoglund bernt.skoglund@miun.se 
Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall 

 

DITT SVAR OM DU KAN MEDVERKA VILL VI HA SENAST 12 APRIL  

 

Skulle du kunna tänka dig att medverka i en intervju för vår studie kontakta oss via telefon 
eller e-mail.  

 

Anna-Karin Eriksson  Åsa Melander 
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TEMAN FÖR INTERVJUN 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Din erfarenhet av 

arbetsträning 
 

 

Avgörande faktorer 

som möjliggjorde 

arbetsåtergång 

 
Försäkringskassans 

roll 

Egen motivation 
inför 

arbetsträningen 

 

 

Planeringen inför 
arbetsträningen 

Goda erfarenheter 
från 

arbetsträningen 

 
Stöd under 

arbetsträningen 

Chefens och 
arbetskamraternas 

betydelse 

 

 

Uppföljning av 

arbetsträningen efter 

arbetsåtergång 
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Bilaga 3. Tematisering av nyckelområden 
 

  
Nyckelområde 1: Planering inför arbetsträning 

 
Meningsbärande 

enhet 
Kondencerad form Tema Undertema 

”Ja, men hela den 
här processen 
med rehabilitering 
det är ju jag själv 
som har styrt upp 
det så, det var jag 
själv som tog 
kontakt. Jag kände 
att på något vis 
måste jag fångas 
upp”. 

 

”Om jag hade 
varit tystare och 
kanske inte velat 
arbeta om jag 
säger så, då hade 
jag helt klart varit 
sjukskriven 
fortfarande det är 
jag ganska 
övertygad om.” 

 

”Om jag skulle 
vänta på att andra 
skulle göra det åt 
mig, ja då vete 
tusan, genom att 
alla vara ense om 
att jag skulle vara 
hemma i flera år i 
och med att jag 
var så pass 
slutkörd, fysiskt 
helt borta. Det 
hade nog tagit ett 
tag till innan 
någon har 
funderat på att det 
kanske är läge att 
komma tillbaka.” 

För att komma igång 
med rehabiliteringen 
tog individen själv 
kontakt. Behövde 
någon som tog tag i 
personens situation. 
 
 
 
 
 
 
 
Hade personen inte 
varit så aktiv själv i sin 
planering av  
arbetsträningen kan 
sjukskrivningen ha 
dragit ut på tiden 
 
 
 
 
 
 
Drog själv igång sin 
rehabilitering, väntade 
inte på att andra skulle 
göra det. Det hade tagit 
längre tid om personen 
väntat på att bli 
kontaktad. 
 

a) Att vara utelämnad 

 

 

 

 

 

 

Initiativförmåga 
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Nyckelområde 1: Planering inför arbetsträning 

Meningsbärande 
enhet 

Kondencerad form Tema Undertema 

”De (FK) var 
alldeles för 
fokuserad på 
arbetsförmågan, de 
såg inte så mycket 
till vad som låg 
bakom 
sjukskrivningen” 

 

 

”Jag har haft 
mycket hjälp av 
min doktor som 
varit förstående, 
jag upplever att 
doktorn såg 
helheten av mig” 
 

Försäkringskassan såg 
inte helheten av 
individen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läkaren hade en 
helhetssyn av individen 

b) Helhetssyn av 
individen  
 

 

 

 

 

Kompetens 

Kunskap 

Samverkan  
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Nyckelområde 1: Planering inför arbetsträning 

 
Meningsbärande 

enhet 
Kondencerad form Tema Undertema 

”På den ‘gamla’ 
arbetsplatsen har 
man som anställd 
en viss roll i 
verksamheten som 
kan vara svår att 
bryta sig ur, man 
vill visa sig lika 
duktig som förut” 

 
 

”Arbetsträning är en 
bra rehabiliterings 

åtgärd om den görs 
på en annan 
arbetsplats än sin 
”gamla” där man 
blivit sjuk” 

 
 

”…jag var in på 
jobbet…det fixade 
jag ju inte. Helt 
plötsligt fick jag så 
bråttom, bara att 
komma in i huset”. 

 

”Är det så att jag 
hade varit tvungen 
att gå tillbaka till 
min tjänst, att inte 
haft den här 
möjligheten, då har 
jag kanske varit 
hemma 
fortfarande.” 

På den gamla 
arbetsplatsen 
finns den gamla rollen 
av individen kvar. 
Kraven från individen 
själv och från 
omgivningen blir 
tydliga. 
  

 

 
Arbetsträning är en bra 
åtgärd om den görs på 
en ny arbetsplats. 
 
 
 
 
 
 
Den ”gamla” 
arbetsplatsen bär med 
sig beteenden från tiden 
innan sjukskrivningen. 
 
 
 
 
Att inte behöva gå 
tillbaka till sitt tidigare 
jobb kan göra att 
sjukskrivningen blir 
kortare. 

c) Byte av 
arbetsmiljö  
 

 

 

 

 

 

Nystart 

Ny roll 

 

 

 



 - 49 - 

 
 

Nyckelområde 2: Arbetsplatsens betydelse vid arbetsträning 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondencerad form Tema Undertema 

”Väldigt bra 
arbetskamrater, 
redan från första 
dagen när jag 
började så kände 
jag att jag kommer 
att trivas här, de 
var ju jättesnälla 
allihopa” 

 

”Dom har varit så 
positivt inställda 
till mig” 

 

”Det som är mest 
positivt är ju at jag 
hamnade på en 
arbetsplats där det 
var så bra, jättebra 
arbetsplats, 
jättebra 
arbetskamrater”  

 

”Ja, det mest 
betydelsefulla tror 
jag är 
arbetsplatsen, att 
jag hamnade rätt, 
det tror jag är 
viktigt, för har jag 
hamnat någonstans 
där jag skulle känt 
mig utanför, vet 
jag inte.” 

Mycket bra 
arbetskamrater som gav 
intrycket att den här 
arbetsplatsen skulle bli 
bra. 
 
 
 
 
 
 
Arbetskamraterna hade 
en positiv inställning 
gentemot personen. 
 
 
Det som var mest 
positivt var att personen 
hamnade på en 
arbetsplats som 
upplevdes som mycket 
bra. 
 
 
 
 
Betydelsefullt att 
hamna på en bra 
arbetsplats så man inte 
känner dig utanför 

2a) Bemötande 

 

 

 

 

 

 

Trivsel 

Trygghet 

Gemenskap 
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Nyckelområde 2: Arbetsplatsens betydelse vid arbetsträning 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondencerad form Tema Undertema 

”Jag hade ju 
arbetsuppgifter 
som var lite över” 

 

”…det var en 
väldigt bra 
arbetsplats för jag 
hade samma tempo 
som de förstånds-
handikappade 
hade” 

 

”Jag behövde ha 
enkla och tydliga 
arbetsuppgifter” 

 

”Det fanns 
arbetsuppgifter till 
mig som stod och 
väntade på nåt vis, så 
det var ju att jag 
inte behövde sitta 
där och titta i taket 
och få sitta bredvid 
någon, inte ha 
liksom egna 
arbetsuppgifter, då 
allting fungerade 
väldigt bra sådär.” 

Personen hade egna 
arbetsuppgifter på 
arbetsplatsen. 
 
 
Personen upplevde att 
det var en arbetsplats 
där arbetstempot 
passade för 
arbetsträning. 
 
 
 
 
Arbetsuppgifterna 
behövde vara enkla och 
tydliga 
 
 
Det fanns passande 
arbetsuppgifter, vilket 
gjorde att personen inte 
kände sig utanför 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2b) Individuella 
behov när det gäller 
arbetsuppgifter 
 

 

 

 

 

Flexibilitet  

Lyhördhet 
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Nyckelområde 2: Arbetsplatsens betydelse vid arbetsträning 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondencerad form Tema Undertema 

”En positiv känsla 
när min chefs chef 
sa: Men absolut, 
självklart att vi har 
användning för dig 
här” 

 

”Och då står han 
och säger att du 
kan antingen bli 
sån eller sån, han 
ser tre nya 
karriärmöjligheter, 
jag bara står och 
gapar, vadå är inte 
jag slut är inte jag 
bortkastad.” 

Upplevde en positiv 
känsla när arbetsgivaren 
uttryckte behovet av 
personens varande. 
 
 
 
 
Får höra att det finns 
många nya möjligheter, 
fast personen själv inte 
trodde det. 

2c) Nya möjligheter 

 

 

 

 

 

 

Vara behövd 

 
 

Nyckelområde 3: Det sociala stödets betydelse under arbetsträningen 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondencerad form Tema Undertema 

”Min 
kontaktperson som 
jag hade på 
arbetsplatsen var 
ett stort stöd, vi 
hade möjlighet att 
prata oftast när jag 
hade behov av 
det.” 

 

”Min 
kontaktperson 
pushade mig att 
våga ta för mig 
mer.”  

 

”Hon är ju en väldigt 
mjuk och fin människa 
i sig själv, hon bara är 
så, så jag tror inte att 
det bara var för att jag 
var där och 
arbetstränade som hon 
hade hand om mig.” 

Kontaktpersonen på 
arbetsplatsen var ett 
viktigt stöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersonen 
stöttade individen så att 
utveckling gick framåt. 
 
 
 
Ödmjukt bemötande har 
upplevts som mycket 
betydelsefullt. 

3a) Nära stöd på 
arbetsplatsen 
 

 

 

Ödmjukhet 

Förståelse 
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Nyckelområde 3: Det sociala stödets betydelse under arbetsträningen 

 
Meningsbärande 

enhet 
Kondencerad form Tema Undertema 

” Jag har fått 
behandling i kognitiv 
beteendeterapi som 
har betytt väldigt 
mycket. Samtalen 
med personalen där 
har varit till stor 
hjälp, de gjorde att 
jag lättare såg mina 
framsteg.” 

 

”Sjukskrivningen 
behövs ett tag för 
att landa men man 
kan inte vila sig 
frisk då man har 
samma beteende 
som förr.” 

 

”Jag har väl inte 
haft någon sådär 
direkt, jag har 
liksom varit 
ganska, vad ska 
jag säga, tyst 
under min 
sjukskrivning. Jag 
har ju inte pratat 
med mina 
kompisar eller med 
någon över 
huvudtaget om att 
jag har varit 
sjukskriven, jag 
har skämts för 
det.” 

Med hjälp av kognitiv 
beteendeterapi och 
samtal har personen fått 
hjälp med sitt beteende 
och framgång i 
rehabiliteringsprocessen 
 
 
 
 
 
 
Sjukskrivning behövs ett 
tag, sen är det viktigt att 
komma igång och arbeta 
igen 

 
 
 
 
 
Eftersom personen har 
upplevt skam över att 
vara sjukskriven så har 
samtal och kontakt med 
andra varit begränsade. 

3b) Stödet för 
personlig utveckling 
 

 

 

 

 

Beteendeförändring
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Nyckelområde 3: Det sociala stödets betydelse under arbetsträningen 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondencerad form Tema Undertema 

”Fantastiskt bra stöd 
från 
försäkringskassan 
tycker jag, ingen så 
här stress om att du 
måste skynda dig, du 
måste komma ut i 
jobb och du kan inte 
gå så här och tvärt 
om nästan, att tänk 
på att du inte behöver 
skynda dig och du 
kan ta gott om tid på 
dig.” 
 
 
”Min förra chef var 
helt gudomlig och 
fanns där hela tiden 
och den nya som tog 
över då har verkligen 
försökt å hjälpa mig, 
ordförande i 
sektionen har ringt 
när jag var som 
sjukast.” 

Har fått ett mycket bra 
stöd från 
försäkringskassan genom 
att de gett personen den 
tid som behövts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flera personer har funnits 
där och visat sitt stöd 
under sjukskrivningen. 

3c) Förståelse från 
omgivningen 
 

Omtanke 
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Nyckelområde 4: Den egna motivationens betydelse under 
arbetsträningen 

 
Meningsbärande 

enhet 
Kondencerad form Tema Undertema 

”Ville väl ut och 
arbeta egentligen 
hela tiden.”  

 

”Jag var livrädd – 
men redo – när 
arbetsträning blev 
aktuell, jag såg det 
som en lösning för 
att komma ut i 
arbetslivet igen” 

 
 
”En del av oss 

sjukskrivna blir så 
ivriga, alltså jag 
kan inte gå 
omkring och vara 
sjuk heller, skärp 
er, nu måste det 
hända någonting”. 

 
 
Hade jag inte varit 

en sån människa 
som drivit på och 
haft egen drivkraft, 
då hade jag 
fortfarande varit 
sjukskriven och fått 
mina intyg och så 
där det tror jag.” 

Motiverad till arbete 
hela tiden.  
 
 
 
Individen kände oro 
inför att gå ut i 
arbetslivet igen men såg 
arbetsträning som en 
lösning. 
 
 
 
 
Vissa sjukskrivna har 
en stark vilja att återgå 
till arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
Om personen själv inte 
drivit på, så skulle 
sjukskrivningen varat 
längre, tror personen. 

4 Vilja att komma ut i 
arbete 
 

 

 

 

 

Vilja 

Drivkraft 

 

 


