
Abstrakt 
 

Tidigare forskning visar att det finns olika framgångsfaktorer för återgång i arbete efter 

en långtidssjukskrivning. Syftet med studien var att identifiera framgångsfaktorer för 

återgång i arbete för personer som haft en långtidssjukskrivning, d.v.s. längre än 60 

dagar, inom Jämtland läns landsting (JLL). Utifrån resultatet i denna studie ville vi se 

om det förelåg ett behov av mer stöd eller utbildning för JLL:s chefer. Studien var 

kvalitativ med semistrukturerade intervjuer med fem anställda som varit 

långtidssjukskrivna. Två chefer intervjuades också för deras syn på de anställdas 

återgång. Alla intervjuade var kvinnor mellan 30-60 år och de hade olika arbeten inom 

sjukvård, administration och landstingsservice. Genom personalhandläggare och chefer 

fick vi kontakt med lämpliga intervjupersoner. Vi fann att framgångsfaktorer för 

återgång i arbete inom JLL var: en god fysisk arbetsmiljö, en god psykosocial 

arbetsmiljö, organisationens stöd, Försäkringskassans stöd men även 

Försäkringskassans regelverk och byråkrati som får anställda att välja tjänstledighet 

utan lön istället för sjukskrivning, stöd från familj och vänner, ett bra ledarskap, 

arbetsträning och arbetsanpassning, en hög intern locus of control och en god hälsa. 

Slutsatsen visade att de viktigaste framgångsfaktorerna var: ett tidigt stöd från 

organisationen i rehabiliteringen, ett bra ledarskap, en bra arbetsmiljö, medarbetarens 

motivation till återgång i arbete och en hög intern locus of control.  

 

 

 

Nyckelord: arbetsanpassning, arbetsmiljö, arbetslivsinriktad rehabilitering, 

framgångsfaktorer vid rehabilitering, ledarskap, långtidssjukskrivning, sjuknärvaro. 
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Introduktion 
 

I samband med Rehabiliteringskedjans införande 2008 intensifierade Jämtlands läns 

landsting (JLL) arbetet med sin rehabiliteringsprocess. Vi har fått i uppdrag av 

ledningsstab/personal inom JLL att hitta de viktigaste faktorerna för en lyckad 

rehabilitering för anställda som varit långtidssjukskrivna. Detta för att tydliggöra vilka 

faktorer som främjar återgången i arbete samt utifrån resultatet utreda behovet av 

ytterligare stöd och utbildning för JLL:s chefer.  

 

Bakgrund 
 

I Försäkringskassans månadsrapport – sjukförsäkringen (FK, 2010) rapporteras att 

sjukfallen i Sverige blir allt färre och kortare. Minskningen omfattar alla län och både 

kvinnor och män. Parallellt med att antalet påbörjade sjukfall blivit färre har även de 

förväntade sjukskrivningstiderna blivit kortare. I december 2009 var den förväntade 

medelfallängden 61 dagar för alla sjukfall som blev minst två veckor. Det är en 

minskning med 8 dagar jämfört med december 2008 och det är en minskning med 9 

dagar jämfört med oktober 2008. Fler ärenden med sjukersättning avslutas samtidigt 

som färre personer beviljas en ny sjukersättning. I januari 2010 hade 494 000 personer 

sjuk- eller aktivitetsersättning. Jämfört med ett år sedan har andelen avslag och andelen 

beslut om att inte längre betala ut sjukpenning ökat. Vid årsskiftet 2010 var det cirka 17 

000 personer med förlängd sjukpenning och 1 100 personer med en tidsbegränsad 

sjukersättning enligt övergångsreglerna som riskerade att bli utförsäkrade. Samtidigt 

som antalet personer med sjukpenning och sjukersättning minskar ökar antalet personer 

med aktivitetsersättning. 

 

Månadsrapporten (FK, 2010) beskriver att kvinnor i större utsträckning än män är 

deltidssjukskrivna. Vanligaste orsaken till sjukskrivning bland kvinnor är psykiska 

diagnoser. De förklaringar till skillnader i sjukskrivningsmönster mellan könen som ges 

i olika studier av Riksförsäkringsverket (2004) visar på ojämnställda förhållanden i 

samhället såsom att kvinnor i större utsträckning tar ansvar för hem och familj. 

Ytterligare ett skäl kan vara att män oftast har högre positioner i samhället. För båda 

könen förekommer det fler sjukskrivningar för personer med lägre position på 

arbetsmarknaden. 
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Försäkringskassans – promemoria (FK, 2010) visar de vanligaste diagnoserna för 

sjukskrivning i Sverige. Vanligast är skador i muskuloskeletala systemet och bindväven 

för 22,2 procent av kvinnorna och 26,2 procent av männen. Näst vanligaste 

sjukskrivningsorsaken är psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, 17 

procent är kvinnor och 12,4 procent är män. När det gäller andningsorganens sjukdomar 

är fördelningen 7,5 procent kvinnor och 6,3 procent män.  

 

Rehabiliteringskedjan 
 

Rehabiliteringskedjan infördes 1 juli 2008 som ett steg i regeringens förändring om 

reglerna för rätt till sjukpenning. Innan förändringen hade människor inte fått det stöd 

de behövde för att komma tillbaka till arbete och många hade hamnat i ett slags 

utanförskap (Regeringen, 2009). Rehabiliteringskedjan har enligt Kjellman (2009) 

inneburit att ”fokus har flyttats från oförmåga att arbeta till att ta tillvara kvarvarande 

arbetsförmåga.” (s.9). I rehabiliteringskedjan finns specificerade tidsgränser för vad 

som ska ske under sjukskrivningsperioden och i vilka fall man har rätt till sjukpenning.  

 

Dag 1 – 90 

Under de första 90 dagarna av sjukskrivningen bedömer Försäkringskassan (FK) om 

individen kan klara av sitt vanliga arbete. Om individen inte kan utföra sina ordinarie 

arbetsuppgifter efter anpassning eller om inte arbetsgivaren kan erbjuda andra 

arbetsuppgifter tillfälligt har individen fortsatt rätt till sjukpenning. 

 

Dag 91 - 180 

Under den här tidsintervallen har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra 

något arbete alls hos sin ordinarie arbetsgivare. Under perioden ska FK ta reda på om 

den ordinarie arbetsgivaren kan erbjuda en permanent omplacering till ett annat arbete i 

sin verksamhet som individen klarar trots sin sjukdom. Om det under den här perioden 

bedöms att det finns en risk för att individen inte kommer att kunna gå tillbaka till något 

arbete hos sin arbetsgivare före dag 181 kan FK erbjuda hjälp med en kontakt hos 

Arbetsförmedlingen så att personen då kan söka ett nytt arbete samtidigt som denne får 

sjukpenning. 
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Dag 181 - 365 

Under denna tidsintervall har man rätt till sjukpenning om man fortfarande inte kan 

arbeta på grund av sjukdom. När det har gått 180 dagar ska FK ta reda på om individens 

arbetsförmåga skulle kunna tas tillvara utanför ordinarie arbetsgivares verksamhet, 

alltså i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden. Om FK bedömer att den 

sjukskrivne med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete någonstans 

i arbetsgivarens verksamhet före dag 365 kan undantag göras. Det gäller inte heller om 

det kan anses oskäligt att bedöma arbetsförmågan i förhållande till arbete på den vanliga 

arbetsmarknaden.  

 

Dag 366 - 

Från och med dag 366 och framåt bedöms individens arbetsförmåga mot den reguljära 

arbetsmarknaden. Om det bedöms att man klarar av ett annat befintligt arbete så har 

man inte rätt till sjukpenning. 

 

Från och med den 1 januari 2010 gäller att prövningen mot hela arbetsmarknaden kan 

skjutas upp om det skulle vara oskäligt att göra en sådan prövning. I dessa fall kan 

prövningen mot hela arbetsmarknaden komma att ske efter dag 365 i sjukperioden. 

Situationer då det skulle kunna vara oskäligt är då den sjukskrivne lider av en allvarlig 

sjukdom eller har ett funktionshinder. 

 
 

Framgångsfaktorer 
 

Vi har belyst några viktiga framgångsfaktorer för återgång i arbete efter en 

långtidssjukskrivning och funnit tidigare studier som bestyrker dessa. De är: ett bra 

ledarskap, en god arbetsmiljö, en känsla av sammanhang KASAM, locus of control 

samt stöd från medarbetare och chef. Dessa framgångsfaktorer finns utförligt beskrivna 

nedan.  

 

Arbetsmiljö 
 

En bra arbetsmiljö och ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig 

framgångsfaktor i en rehabiliteringssituation och är nödvändig för att personalen på 

arbetsplatsen ska bibehålla en god hälsa (Angelöw, 2002). Arbetsgivaren har 

huvudansvaret för att arbetsmiljön inte leder till ohälsa. I Arbetsmiljölagen 

(Arbetsmiljölagen [AML], 1977:1160) betonas att arbetet ska anpassas till människan och 
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att arbetsgivaren ska ha en helhetssyn på människan och arbetet. För att skapa ett aktivt 

systematiskt arbetsmiljöarbete föreslår Angelöw (2002) åtgärder som utbildning i 

arbetsmiljökunskap, att det skapas en aktiv medverkan och dialog i arbetet samt att 

arbetsgivaren integrerar arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten.  

 

Arbetsgivarens ansvar för anpassning av verksamheten regleras i 2 kap 1 § (AML, 

1977:1160). Där står att ”Arbetsmiljön skall anpassas till människors olika 

förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.” Dessa grundläggande regler 

kompletteras i 3 kap 3 § 2 st. ”Vid arbetets planläggning och anordning skall beaktas 

att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.” Att varje arbetsplats 

ska anpassas till varje individ är inte avsikten med lagen utan den ska anpassas till 

”normalmänniskan”. Begreppet ”normalmänniska” innefattar även vanliga 

funktionsnedsättningar som rörelsehinder och till exempel olika belastningsskador. 

(Günzel & Zanderin, 2003, s.136) 

 

Medarbetares och chefers stöd  
 

En ytterligare framgångsfaktor för en lyckad rehabilitering är medarbetares och chefers 

stöd. Detta sociala stöd kan direkt förbättra en persons hälsa och välbefinnande, det kan 

reducera stressnivån och fungera som en buffert under stressituationer (Angelöw, 2002).  

Studier från arbetslivet visar att ett svagt medmänskligt stöd från arbetskamrater och 

chefer är kritiskt för hälsan (Angelöw, 2002). Han delar upp det sociala stödet i fyra 

olika typer: det emotionella, det värderande, det instrumentella och det informella 

stödet. Det emotionella stödet innebär att man visar omsorg om varandra, litar på och 

har förtroende för varandra.  Det värderande stödet visas genom feedback eller annan 

information som kan leda till att självförtroende och självbilden höjs. Det instrumentella 

stödet innebär hjälp eller tjänster t.ex. att få hjälp med småsysslor. Informellt stöd 

innebär att ge en person råd och information så att denna ska kunna bemästra sina 

personliga problem och andra problem i omgivningen (Angelöw, 2002). Att dessa olika 

typer av stöd är viktigt bekräftas i den studie som gjordes i Kanada där 26 personer 

intervjuades om återgången i arbete (Lysaght & Larmour-Trode, 2008). Förtroende, 

kommunikation och vetskap om sjukdomen/funktionsnedsättningen är de viktigaste 

faktorerna enligt denna studie. Studien visade också att känslomässigt stöd i form av 

uppmuntran, visat intresse och omtanke från både chefer och medarbetare är viktigt. Det 
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är också viktigt att medarbetarna bryr sig om sin sjukskrivne kollega, frågar om denne 

behöver hjälp, kanske ringer hem och frågar hur personen mår och har förståelse för 

varför personen i fråga inte kan prestera optimalt på arbetet. Cheferna i studien noterade 

att en bra kommunikation och regelbunden kontakt var mycket viktigt för återgången 

till arbete. 

 

Ledarskap 
 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna i en rehabiliteringsprocess är ett bra ledarskap. 

För att fungera bra som ledare är det nödvändigt att man vill vara ledare för att man i 

grunden är intresserad av och tycker om människor (Angelöw, 2002). Att bara vara 

ledare för den status chefsrollen ger, leder inte till framgång i ledarskapsrollen. För att 

få människorna i en organisation att må bra och trivas krävs det att chefen har god 

kunskap om hur människor fungerar och reagerar. En första inledande åtgärd kan vara 

att utbilda chefer både i medicinska faktakunskaper och psykologiska aspekter gällande 

stress och utbrändhet (Angelöw, 2002).  Dessa utbildningar ökar medvetenheten bland 

chefer och ger dem redskap att förebygga problem både hos sig själva och hos sin 

personal. Lyhördhet hos en chef är en viktig egenskap, vilket bl. a. innebär att vara 

uppmärksam på stressreaktioner hos medarbetarna. Det är viktigt att chefen är en god 

förebild och detta är en av faktorerna till att medarbetarna mår bra och trivs på sin 

arbetsplats visar studier enligt Angelöw (2002). Ledare som är duktiga på att skapa 

delaktighet har stora förutsättningar att främja hälsan hos sin personal. 

  

Anders Hanson (2010) skriver om det salutogena ledarskapet som han kallar ett slags 

ledarskapsfilosofi. Det salutogena synsättet innebär att se de värden och tillgångar som 

varje människa har. Man väljer att se det som är friskt och fungerar, man visar intresse, 

uppskattning och respekt. Motsatsen till ett salutogent synsätt är ett patogent. I det 

patogena synsättet är problemet eller ”det sjuka” det som är viktigt och det som ska 

åtgärdas. Den som har detta synsätt blir bra på att lösa problem. Denna 

problemlösningskunskap är användbar inom till exempel naturkunskapen där det finns 

en logik och klara samband mellan orsak och verkan. När det gäller människor och 

deras beteende, motivation och grupprelationer krävs en helhetssyn. Vi människor styrs 

väldigt lite av logiska samband och enkla orsaker därför är det salutogena synsättet en 

förutsättning för det goda ledarskapet. Han menar att ledarskap i grunden går ut på att 

hitta och påverka de förutsättningar som gör att människor, arbetsgrupper och 
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organisationer fungerar och mår bra. En hjälp att skapa rätt förutsättningar och leda på 

ett bra sätt är känslan av sammanhang, KASAM (Hanson, 2010). 

 

KASAM 
 

Teorin om KASAM är ett verktyg och en hjälp att leda på ett på ett bra sätt 

(Abrahamsson et al., 2003) . KASAM fokuserar på orsaken till hälsa och det friska och 

Antonovskys (2009) slutsats är att känslan av sammanhang är en mycket viktig faktor 

för hälsan som han definierar utifrån tre centrala begrepp. Det första är begriplighet som 

handlar om i vilken utsträckning man upplever yttre och inre stimuli som ordnad, 

sammanhängande och tydlig eller kaotisk, oväntad eller oförklarlig. Det andra 

begreppet är hanterbarhet. Med detta menas om man upplever sig ha resurser med vars 

hjälp man kan möta de krav som aktualiseras av all stimuli man möts av. Hög 

hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet. Det tredje begreppet är 

meningsfullhet. Det beskriver i vilken utsträckning man känner att livet har en 

känslomässig innebörd, att en del av livets krav är värda engagemang. En person med 

stark känsla av meningsfullhet uppfattar utmaningar som välkomna än som en börda. 

Meningsfullhet är den viktigaste delen av dessa tre och den skapar motivation. De 

människor som är engagerade och tar ansvar finner också de resurser som behövs. Det 

är alltså viktigt för både individen, gruppen och organisationens framgång att KASAM 

beaktas menar Antonovsky (2009). Att skapa meningsfullhet och begriplighet har börjat 

användas allt oftare när man utvecklar organisationer (Abrahamsson et al., 2003) 

 
Intern Locus of control 
 

En hög inre ”locus of control” är en viktig faktor för att nå framgång i en 

rehabiliteringsprocess. Det handlar om hur människor placerar orsaker till goda såväl 

som dåliga prestationer inom eller utanför sig själva (Bunkholdt, 2004). En inre locus of 

control betyder att både goda och dåliga prestationer hänger samman med vad man själv 

gjort eller inte gjort. Det är människan själv som ansvarar för händelser i sitt eget liv. En 

person med en hög intern locus of control uppfattar att det som sker i livet mestadels 

beror på egna personliga ansträngningar. Människor som har extern locus of control 

anser att det är yttre krafter utanför egen kontroll som påverkar det som händer dem. 

Händelser som leder till något gott beror på turen och ett misslyckande är någon annans 

fel. Vilket locus of control personen har beror på inlärning från tidigare erfarenheter och 

vilken respons tidigare egna handlingar har fått (Bunkholdt, 2004).  
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Selander, Marnetoft och Åsell (2007) genomförde en studie i syfte att hitta 

framgångsfaktorer för en lyckad rehabilitering för personer med ryggproblem. De fann 

bland annat att personer med en hög intern locus of control hade ca 70 procent större 

chans till en lyckad rehabilitering än personer med en låg locus of control.  

 

Övriga framgångsfaktorer 
 

Det finns ett mängd olika studier där forskarna sökt framgångsfaktorer för en lyckad 

arbetslivsinriktad rehabilitering förutom de ovan nämnda. I en studie som gjordes i 

Norge fann Landstad, Wendelborg, Hedlund och Brataas (2009) ett flertal av dessa 

faktorer. Undersökningen visar att det viktiga samarbetet mellan olika 

rehabiliteringsaktörer är en viktig faktor för en lyckad rehabilitering. I studien fann 

Landstad et al. att detta viktiga samarbete ofta saknas. De fann även att majoriteten, 

59,2 procent av undersökningspersonerna ansåg att arbetsträning var av obetydlig eller 

liten betydelse för rehabiliteringen.  

 

Andra studier visar att personer som får utbildning istället för arbetsträning oftare 

återkommer i arbete (Westerhäll, Bergroth och Ekholm, 2006).  En annan viktig 

framgångsfaktor är att behandlingen sker så snart det är möjligt. Faktorer som att yngre 

personer, män, anställda, tidigt rehabiliterade, partiellt sjukskrivna och rehabiliterade 

som fått någon form av utbildning i sin rehabilitering har största chansen för en lyckad 

återgång i arbete visar en studie som gjordes av Marnetoft, Selander, Bergroth och 

Ekholm (2001). Enligt en studie om långtidssjukskrivnas återgång till arbete av 

Landstad, Wendelborg och Hedlund (2009) är tidigare arbetslivserfarenhet och familj 

faktorer som gynnar återgången till arbete. Inflytande över sin egen 

rehabiliteringsprocess är även det en viktig framgångsfaktor. Att inte ha en regelbunden 

kontakt med Försäkringskassan visade sig vara en annan framgångsfaktor enligt samma 

studie.  

 

Jämtlands Läns Landsting - organisation 
 

Jämtlands läns landsting (JLL, 2010) är en politiskt styrd organisation. Politikerna tar 

ställning till och beslutar om landstingets verksamhet, resurser och inriktning på ett 

övergripande plan. Tjänstemannaledningen, verksamhetsområdeschefer och 

enhetschefer utför de beslut som politikerna tagit. Tjänstemannaorganisationen tar 

också fram förslag till hur verksamheten ska genomföras och underlag till de beslut som 
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fattas både på politiker och -tjänstemannanivå. Landstinget har specialiserad vård i nio 

områden vid Östersunds sjukhus. Områdena är akutvård, medicin, kirurgi, ortopedi, 

medicinsk diagnostik och teknik, psykiatri, hud-infektion-ögon och öron, barn-kvinna 

och reumatologi-hjälpmedel och rehabilitering (JLL, 2010). 

 

Länets primärvård bedrivs på ca 30 hälsocentraler och ett tiotal 

distriktssköterskemottagningar. I landstingets verksamhet ingår också folktandvård, 

landstingsservice (måltider, lokalvård, journalarkiv m.m.), kultur (t.ex. länsteatern) samt 

utbildning och utveckling med exempelvis naturbruksgymnasiet och folkhögskolorna 

Bäckedal och Birka (JLL, 2010).  

 

Inom JLL finns 130 olika yrken exempelvis läkare, sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal, olika kategorier av administrativ personal, lärare, tekniker, 

trädgårdsmästare, tvättbiträden och studievägledare. Enligt JLL:s Personalbokslut 

(2009) fanns det den 31 december 3950 anställda. Av dessa är 3033 kvinnor och 912 

män. Medelåldern i landstinget är 47,1 år och närmare hälften av de anställda finns 

inom åldersintervallet 50-65 år. På senare år har sjukfrånvaron i landstinget minskat. 

Det är framförallt de långa sjukskrivningarna, > 60 dagar som minskar. Vid den djupare 

analys som landstinget gjort visar det sig att minskningen till största delen ligger i 

sjukfrånvaron > 180 dagar.  Till stor del beror detta på att de tidsbegränsade 

sjukersättningarna upphört eller minskat i omfattning. Sjukfrånvaron minskar mest i 

åldersgruppen 30-49 år, vilket är en förändring gentemot tidigare år då minskningen 

varit störst i den äldre åldersgruppen. Bland dem som återkommer helt eller delvis efter 

långa sjukskrivningsperioder ser JLL en tendens till att många väljer att själva minska 

sin sysselsättningsgrad. Den högsta sjukfrånvaron inom JLL återfinns sedan flera år 

tillbaka hos yrkesgrupperna städpersonal, läkarsekreterare, undersköterskor och 

tandvårdspersonal (JLL, 2009). 

 

Jämtlands läns landsting - rehabiliteringsprocess 
 

Landstinget använder sig av dokumentet Arbetsgivarens rehabiliteringsprocess (JLL, 

2009) som beskriver processen med rehabilitering inom JLL. I dokumentet finns 

landstingets arbetsmiljöpolicy och grundläggande värderingar beskrivna. Dokumentet 

innehåller arbetsgivarens och medarbetarens ansvar, övriga aktörers ansvar och 

uppgifter samt arbetsgången beskriven i detalj när det gäller rehabilitering av en 

medarbetare.  



 

12 

 

 

Cheferna ska regelbundet kontrollera och följa upp tidiga signaler på ohälsa för att tidigt 

upptäcka och förebygga problem som kan leda till sjukskrivning och ohälsa. Enligt 

Arbetsgivarens rehabiliteringsprocess ska den sjuke medarbetaren kontaktas av sin chef 

senast på tredje sjukskrivningsdagen och det är viktigt att chefen håller kontakt med 

medarbetaren hela sjukfrånvaroperioden. När det står klart att det finns signaler om ett 

rehabiliteringsbehov eller att frånvaron inte är helt kort ska chefen kalla medarbetaren 

till ett samtal.  Detta möte ska ske inom tre veckor. Den anställde får då en 

informationsbroschyr Information vid Sjukskrivning och Rehabilitering och en 

checklista hemsänd innan samtalet. I broschyren finns bland annat information om vad 

man ska göra när man blir sjuk, Försäkringskassan, fackets uppgift, omplacering, 

Arbetsförmedlingen, arbetsträning, rehabilitering, Landstingshälsan (LTH), arbetsskada 

och AFA försäkring - som är landstingets kollektiva försäkring som gäller vid sjukdom 

och arbetsskada. Checklistan ska medarbetaren använda som hjälp vid samtalet om ett 

eventuellt rehabiliteringsbehov. Frågorna som medarbetaren ska fundera över är till 

exempel trivsel, mobbning, arbetshjälpmedel, arbetsteknik och arbetstider. Den 

anställde ska också fundera över vad som måste göras för att denne ska kunna återvända 

till arbetet t ex om mer utbildning, medicinska åtgärder och om arbetsplatsen bör 

anpassas tekniskt eller ergonomiskt. 

 

Landstingshälsan (LTH) är landstingets företagshälsovård och kunskapsorganisation 

inom hälso- och arbetsmiljöområdet och det är till LTH arbetsgivaren vänder sig för 

experthjälp med rehabiliteringsärenden. Personalen vid LTH arbetar enligt de etiska 

riktlinjer som är antagna av Föreningen Svensk Företagshälsovård. LTH:s insatser och 

åtgärder ska riktas till alla anställda och alla landstingets verksamheter. För att en 

anställd ska kunna vända sig till LTH måste problemet vara arbetsrelaterat och kontakt 

med LTH ska alltid gå genom den anställdes chef (JLL, 2009). 
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Syfte 
 

Syftet med vår studie var att identifiera framgångsfaktorer för återgång i arbete för 

personer som haft en långtidssjukskrivning, d.v.s. de som haft en sjukskrivning längre 

än 60 dagar inom Jämtlands läns landsting. Utifrån resultatet i denna studie ville vi se 

om det förelåg ett behov av mer stöd eller utbildning för JLL:s chefer. 

 

Avgränsningar 
 

Till en början begränsades urvalet till att innefatta de anställda i Jämtlands läns 

landsting (JLL) som återkommit på heltid under sista halvåret 2009 efter en 

långtidssjukskrivning. När sökningen efter intervjupersoner påbörjades fick vi signaler 

om att det fanns svårigheter för personalhandläggarna att hitta personer som uppfyllde 

detta krav. Personer som visade intresse för att vara med i studien hade kommit åter i 

arbete successivt men inte alla på heltid. Flera planerade att vara åter i arbete på heltid 

under 2010. Därmed togs denna avgränsning bort.   

  

Metod 
 

Genom att ta kontakt med Ledningsstab/personal vid Jämtlands läns landsting (JLL) 

fann vi att de ville få en studie inom området rehabilitering, hälsa och arbetsmiljö 

utförd. Vid ett första möte med dem diskuterades syftet med studien och de frågor som 

de ville ha svar på. De önskade att vi skulle genomföra intervjuer med anställda och 

chefer för att få deras syn på återgången i arbete och för att se om det föreligger ett 

behov av mer stöd eller utbildning hos cheferna. När man vill nå en förståelse av hur 

människor uppfattar och tolkar sin sociala verklighet används en kvalitativ 

forskningsstrategi som lägger vikt vid ord (Bryman 2001/2002). 

 

Intervjupersoner 
 

Vi tog kontakt med landstingets personalhandläggare via ett brev som vår 

uppdragsgivare lade ut i den interna mailen i syfte att hitta intervjupersoner. I detta mail 

fanns ett följebrev, (se bilaga 1) som vi efter ett godkännande av vår handledare 

bifogade till eventuella intervjupersoner. Personalhandläggarna gav cheferna inom sina 

respektive områden förslag på personer som varit/är långtidssjukskrivna. Cheferna 

frågade i sin tur berörda medarbetare om intresse fanns för att medverka i studien.  När 

intervjupersonerna givit sitt samtycke till att medverka i studien fick vi av cheferna 
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namnen på personerna och kontaktade dessa via mail eller telefon för att boka in en tid 

för intervju. Vår uppdragsgivare ville även ha ett par chefers synpunkter på 

rehabiliteringsprocessen så vi kontaktade en personalhandläggare för att få förslag på ett 

par chefer som kunde tänkas vara intresserade av att medverka i studien.  

 

Vi bestämde oss för att intervjua fem anställda och två chefer, alla kvinnor mellan 30-60 

år. Kvinnorna har olika typer av arbeten inom administration, landstingsservice och 

sjukvård. Fyra av kvinnorna vi intervjuade arbetar idag på samma avdelning som de 

gjorde innan de blev sjukskrivna. Den femte kvinnans arbetsplats ändrades på grund av 

en omorganisation och då bildades också en ny arbetsgrupp.  Två av kvinnorna lever 

som ensamstående och har vuxna barn, två har familj och en kvinna lever som särbo. 

Intervjupersonerna har varit sjukskrivna av olika anledningar och sjukskrivningstiden 

varierar: 

 

En av kvinnorna har en kronisk luftvägssjukdom och utvecklade även en depression. 

Hon har haft en tidsbegränsad sjukersättning 25-50 procent och arbetar i dag 75 procent. 

Hon har själv valt att ta 25 procent tjänstledigt istället för att vara sjukskriven.  

 

En kvinna har en ryggskada och har varit sjukskriven i två och ett halvt år på 25 

procent. Även hon väljer att ta ledigt utan lön istället för att vara sjukskriven och jobbar 

idag 75 procent.  

 

En av kvinnorna drabbades 2005 av en utmattningsdepression. Hon var sjukskriven på 

heltid i cirka ett och ett halvt år. Sedan har hon successivt ökat sin arbetstid och idag 

arbetar hon 100 procent.  

 

En annan kvinna har genomgått en steloperation efter ett diskbråk i nacken och har 

fortfarande stora besvär. Hon har varit sjukskriven sedan 1996 i olika omfattningar och 

arbetar idag 50 procent.  

 

En kvinna har haft diskbråck samt besvär i nacke, axlar och drabbades även av en 

utmattningsdepression. Hon har varit sjukskriven sedan 2000 i olika omfattningar och 

har successivt börjat arbeta mer, målet är att jobba heltid i höst. 
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Vi har även intervjuat två kvinnliga chefer inom JLL. Den ena är chef vid en 

mottagning på sjukhuset sedan tre år tillbaka och den andra ansvarar för en avdelning 

inom landstingsservice sedan 6 år tillbaka. På mottagningen finns det 28 anställda.  

Medelåldern är hög och hon berättar att många som arbetar där är omplacerade från 

vårdavdelningar. Chefen inom landstingsservice berättar att hon ansvarar för en grupp 

på 30 medarbetare.   

 

Datainsamling 
 

I början av studien sammanställde vi exempel på frågor till kommande intervjuer (se 

bilaga 2 och 3). Vi beslöt oss för att göra semistrukturerade intervjuer. Bryman (2002) 

beskriver denna intervjuform som en metod där ”frågorna är mer allmänt formulerade 

än vad som är fallet vid strukturerade intervjuer”. Intervjuaren har också ett visst 

utrymme för att ställa följdfrågor vid användande av en semistrukturerad intervjuform 

enligt Bryman (2002). Vår uppdragsgivare hade redan klara önskemål om vilka frågor 

de ville ha svar på. Genom att studera litteraturen gällande de framgångsfaktorer vi 

skrivit om i bakgrunden till denna uppsats, sammanställde vi ytterligare frågor för att 

finna framgångsfaktorer för återgång i arbete inom JLL. Relevant litteratur och artiklar 

hittades genom databaserna MIMA, Pubmed (medline) och Swemed+. Exempel på 

frågor till både anställda och chefer: 

 

 Arbetar du i dag på samma avdelning och med samma arbetsuppgifter som du gjorde 

innan din långtidssjukfrånvaro? 

 Har man gjort något på din arbetsplats för att du ska kunna komma tillbaka i arbete? 

Någon form av arbetsanpassning/hjälpmedel, förändring av arbetsuppgifter etc.? 

 Hur upplever du bemötandet från dina arbetskollegor nu när du är tillbaka? Har dina 

arbetskamrater stöttat dig på något sätt? 

 Hur upplever du bemötande och stöd från din närmaste chef? 

 Vad upplever du har hjälpt dig mest att komma tillbaka från din sjukskrivning? 

    Kan du som chef beskriva hur du arbetar med personer som blivit 

långtidssjukskrivna? 

 Upplever du som chef att dina anställda har en bra arbetsmiljö? 
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Procedur 
 

Innan intervjuerna påbörjades gjordes en provintervju med en person som inte är med i 

urvalet av anställda i landstinget. Det var en kvinna 37 år, som varit långtidssjukskriven 

för en utmattningsdepression och som arbetade på en statlig myndighet. Provintervjun 

resulterade i att ordningen för ett par av intervjufrågorna ändrades för att samtalet skulle 

flyta naturligare. Frågan om den anställde har/har haft en sjukersättning togs bort 

eftersom frågan skapade förvirring. Sjukskrivning och tidsbegränsad sjukersättning är 

inga benämningar den anställde skiljer på om man inte är insatt i vad dessa begrepp 

innebär. För att få svar på frågan om vilken form av sjukfrånvaro den anställde har haft 

användes JLL:s personalsystem Heroma som vi hade tillgång till. 

 

Personerna fick själva välja var intervjuerna skulle äga rum. Om inget eget önskemål 

fanns bokades ett rum i landstingets lokaler. Tre av personerna valde att bli intervjuade 

på sina respektive arbetsplatser varav den ena i chefens rum, den andre i ett fikarum i 

anslutning till arbetsplatsen och den tredje på sitt eget kontor. De övriga två 

intervjupersonerna valde att möta oss i ett konferensrum i landstingets lokaler som vi 

bokat.  Intervjuerna med de anställda antecknades istället för att spelas in. Vår 

uppdragsgivare gav oss rådet att inte använda bandspelare eftersom hon trodde att 

personerna skulle känna sig obekväma. När provintervjun gjordes ansåg vi att det 

fungerade bra. Vi hann fånga citat och skriva ner det viktiga i det som sades. De 

personer som intervjuades ställde sig avvaktande till en början p.g.a. intervjuns känsliga 

karaktär d.v.s. de skulle tycka till om sin arbetsgivare. En bandspelare skulle ha ökat 

känslan av osäkerhet hos de intervjuade. En av oss ställde vid alla intervjuer frågor 

medan den andre antecknade. Den här tekniken att alltid arbeta på samma sätt under 

intervjuerna underlättade proceduren.  Cheferna tillfrågades om bandinspelning av 

intervjuerna eftersom vi ansåg att de inte befinner sig i samma utsatta situation men 

båda cheferna tackade nej. Intervjuerna tog mellan 45 minuter och 1 timme.  

 

Databehandling 
 

I direkt anslutning till varje intervju sammanställdes svaren på frågorna medan vi hade 

dessa i färskt minne. Efter de fem intervjuerna med de anställda gjorde vi en manifest 

innehållsanalys ungefär som Graneheim och Lundman (2003) beskriver den. Den 

manifesta analysen innebär att man beskriver de synliga och uppenbara delarna i texten, 

vad texten egentligen säger. En latent analys däremot handlar om en tolkning av det 
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som inte sägs, den underliggande meningen (Graneheim & Lundman, 2003).  Analysen 

påbörjades genom att vi samlade ihop alla svar som vi fick på varje fråga för sig. 

Därefter kondenserades svaren, d.v.s. kortades ner genom att de viktigaste 

meningsbärande enheterna plockades ut. Dessa meningsbärande enheter innehöll även 

citat från intervjuerna. Därefter kategoriserades frågorna. Under detta arbete fann vi att 

det redan fanns tydliga kategorier av frågor i intervjuguiden. Nästa steg i analysen var 

att leta likheter och skillnader mellan de kondenserade svaren i de olika kategorierna 

och notera dessa. Genom att sedan analysera svaren i de olika kategorierna kunde vi 

slutligen urskilja de olika framgångsfaktorerna. Till de olika framgångsfaktorerna letade 

vi citat som förstärkte både de positiva och negativa aspekterna i varje kategori.  

 

Etiska aspekter 
 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR, 1996) forskningsetiska 

riktlinjer har använts genom hela uppsatsen. Kravet på information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (Bryman, 2001/2002) har varit grundläggande faktorer vi 

haft i åtanke under hela arbetet före, under och efter intervjuerna. 

 

Informationskravet innebär att deltagarna i studierna ska vara medvetna om studiens 

syfte (Bryman 2001/ 2002). Genom brevet (se bilaga 1) som personalhandläggarna 

vidarebefordrade till intervjupersonerna berättade vi om syftet med vår studie och 

intervjuerna. Information om studiens syfte upprepades igen när vi bokade tiden för 

intervju, vilket vi gjorde via telefon eller mail. Vid intervjutillfällena upprepades 

återigen samma information för att det inte skulle finnas några frågetecken om studiens 

syfte. Informationskravet innebär också att deltagandet i studien är frivilligt vilket vi 

skrev i följebrevet. Rätt att avbryta intervjun samt frivilligheten att svara på de olika 

frågorna ingår också i informationskravet enligt Bryman (2001/2002). Denna 

information lämnades även vid intervjutillfällena. Vid samtal med en av 

intervjupersonerna som verkade tveksam till att delta i studien upprepade vi att 

medverkan var frivillig vilket resulterade i att personen drog sig ur studien.  

 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan (Bryman 2001/2002). Detta krav uppfylldes genom att cheferna frågade sina 

medarbetare om de var intresserade av att medverka i studien. Flera av cheferna var 

mycket positiva till att just deras avdelningar blivit utvalda att vara med i studien.  
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Uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet (Bryman 2001/2002). Information om konfidentialitet lämnades 

i följebrevet intervjupersonerna fick. I brevet garanterades att svaren kommer att 

behandlas konfidentiellt och ingen person kommer att kunna identifieras i den färdiga 

uppsatsen. Personuppgifterna förvarades i ett låst rum tills dess att intervjuerna var 

avslutade, då de förstördes. Inga personuppgifter eller namn har använts i uppsatsen. 

Det kan vara känsligt att ha åsikter om sin arbetsgivare men vi har på alla sätt tagit 

hänsyn till deltagarnas rätt att vara anonyma. Det finns t.ex. ingen information i 

uppsatsen om på vilka avdelningar personerna arbetar eller exakta sjukskrivningstider 

för att personerna inte ska gå att identifiera. En del av intervjupersonernas 

bakgrundsinformation såsom typ av arbete och civiltillstånd har skrivits ihop med tanke 

på att personerna inte ska kunna identifieras. 

   

Nyttjandekravet innebär att den information som samlats in endast får användas för 

forskningsändamålet (Bryman, 2001/2002). Intervjumaterialet var avsett endast för 

denna uppsats och när uppsatsen var färdig förstördes allt intervjumaterial. 

 

Resultat 
 

Vi har valt att redovisa resultatet enligt de framgångsfaktorer vi fått fram genom 

intervjuerna.  

 

Framgångsfaktorer enligt intervjuer med anställda 
 

En god fysisk arbetsmiljö 
 

Den fysiska arbetsmiljön har en stor betydelse på arbetsplatsen. De båda chefer vi 

träffat jobbar mycket med ergonomi t ex. alla läkarsekreterare på mottagningen har fått 

en översyn av sin arbetsplats och vårdpersonalen har fått en utbildning i lyftteknik. En 

av de långtidssjukskrivna berättar att de har en ergonom som besöker arbetsplatsen en 

gång om året och det har varit mycket bra och till stor hjälp. En av de intervjuade som 

arbetar administrativt berättar att på hennes avdelning turas man om att sitta i 

receptionen en dag i veckan för att skapa variation i arbetet.  En av cheferna anser att 

massagen för de anställda varit bra men den upphör i juni 2010. Den andra chefen 

berättar att hennes anställda inte har en fast arbetsplats och det är svårt att göra något åt 

arbetsmiljön.  
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Chefen på mottagningen anser att den fysiska arbetsmiljön är sämre. ”lokalerna är inte 

anpassade efter den verksamhet vi bedriver”. Hon har försökt att ordna arbetsmiljön för 

läkarsekreterarna ”men de sitter ju 8 timmar om dagen och det är ju livsfarligt.”. En av 

kvinnorna som bland annat varit sjukskriven för utmattningsdepression har sin 

arbetsplats i ett genomgångsrum. Hon blir ofta störd av andra anställda och patienter 

som ställer frågor eftersom dörren ofta står öppen till det rum hon sitter i. Hon ringer 

ofta samtal av känslig karaktär men hon upplever det stressfyllt och störande att inte få 

sitta ifred eftersom många passerar genom hennes rum.  Den andra kvinnan som även 

hon varit sjukskriven för utmattningsdepression delar sitt rum med två arbetskamrater 

vilket också hon upplever som ett stressmoment. En annan kvinna berättar att på hennes 

arbetsplats får de inga vikarier när någon är sjuk, vilket ökar belastningen för henne som 

är sjukskriven på deltid och för de andra anställda.  

 

En god psykosocial arbetsmiljö 

  

Flera av kvinnorna ser sitt arbete som en social träffpunkt och som en viktig aspekt för 

sin återgång. ”Vill längta tills det blir fredag och känna att det är helg annars är alla 

dagar lika. Man mår bättre av att ha ett jobb att gå till.” En annan av kvinnorna säger 

”vill vara som andra.” En av kvinnorna berättar att chefen har morgonträffar med all 

personal varje morgon, för avstämning av dagens arbete och för att alla ska veta vilka 

personer som jobbar just den dagen ”har blivit mycket bättre stämning sen dess.” 

Chefen på mottagningen upplever att den psykosociala arbetsmiljön är bra. En av 

cheferna nämner att hon haft förebyggande stress samtal med anställda för att försöka 

förhindra sjukdom. 

 

Två av de intervjuade kände sig mycket välkomna tillbaka och anser att 

jobbarkompisarna verkligen månar om varandra.  ”Jättebra, har verkligen haft tur med 

den här arbetsplatsen.” ”Högt i tak, jobbarkompisarna kan säga är du dålig kan du gå 

hem.” En av kvinnorna som varit sjukskriven på grund av utmattningsdepression anser 

att man i arbetsgruppen blivit duktiga på att prata om arbetsbelastningen. ”Man ser 

fördelarna med att använda varandra, att använda kompetenserna i sin enhet.” Hon 

beskriver vidare att hon är väldigt lyhörd för andras stress och kollar av om de andra är 

stressade och frågar om de inte tagit på sig för mycket. Cheferna anser att de som 

kommit åter i arbete efter en långtidssjukskrivning blivit väl mottagna och belyser även 

vikten av att gruppen är informerad om vad som gäller t.ex. att alla vet vilka 
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arbetsuppgifter de som kommer tillbaka kan utföra. Man måste vara tydlig. ”Bara 

medarbetarna vet vad som gäller så går det bra.” 

 

Sjuksköterskan i vår intervjustudie beskriver hur hon upplevde kontakten med vården 

när hon blev sjuk ”man blir annorlunda behandlad som vårdpersonal, vill också bara 

vara en vanlig patient.” Det ställdes krav på henne eftersom hon var sjuksköterska.  

Vårdpersonalen hon hade kontakt med ansåg att hon kunde sköta sin medicinering själv. 

Två av kvinnorna upplever att kollegorna pratat bakom ryggen på dem. Vissa med 

bitska kommentarer om vilka sysslor hon inte kan utföra. ”Det gör ont ibland, de vet ju 

så väl.” ”Ibland har man gått hem ledsen.” ”Väl tillbaka i arbete förstår jag att jag 

upplevs litegrann som en belastning.” En av dem kommenterade att arbetskamraterna 

gått till chefen och diskuterat om henne istället för att vända sig direkt till henne. ”De 

gick till chefen och talade om att jag var ledsen, ingen gick till mig.” ”De scannade av 

mig på morgonen istället för att fråga.” En av cheferna har märkt att upprepad 

korttidsfrånvaro kan reta upp folk, man håller reda på varandra.  

 

Stöd 
 

Organisationens stöd  

Cheferna anser att dokumentet Arbetsgivarens rehabiliteringsprocess fungerar bra och 

är ett bra stöd ”den är tydlig och klar, ett bra verktyg.” En av cheferna anser att de har 

en relativt stor möjlighet att påverka den anställdes återgång i arbete. De kan tidigt gå in 

med t.ex. arbetsanpassning och de försöker att följa upp de som är på gränsen till att bli 

sjukskrivna. Det kan ibland upplevas vara för snäva tidsintervaller i 

rehabiliteringsprocessen, t.ex. att göra en handlingsplan för personens återgång i arbete 

när personen är hemma sjukskriven och inte kan tänka sig att gå tillbaka till jobbet. En 

av cheferna saknar frågan om sömn på mallen om utvecklingssamtal. ”Så länge man 

sover kan man hantera vardan.” Brist på återhämtning sliter.  

 

Båda cheferna ser den experthjälp de får från personalhandläggaren som en viktig 

resurs. En av de långtidssjukskrivna nämner också personalhandläggarna hon haft 

kontakt med. ”Vissa personalare har klivit in o hjälpt och stöttat. Andra har stigit 

tillbaka.” En intervjuperson uppskattar det stöd hon fått av sin personalhandläggare i 

kontakterna med FK.  
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Cheferna och flera av de långtidssjukskrivna kvinnorna nämner Landstingshälsan 

(LTH). LTH med sin spetskompetens är ett stöd och en hjälp för cheferna. En kvinna 

var positiv till enkäten om arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet, AHA-enkäten (JLL 2007). 

2007-2009 använde sig JLL av AHA-metodiken som är utarbetad av forskare vid 

Karolinska Institutet som forskat kring arbetsmiljö och hälsa. Metoden bygger på tre 

steg med kartläggning via en enkät, återkoppling och insatser. Hon fick genom denna 

enkät och sitt individuella resultat bra hjälp hos LTH. Hon fick bl.a. vara med i en 

samtalsgrupp där hon fick träffa andra anställda i JLL som varit med om samma saker, 

de samtalade och diskuterade mycket, de var ”lika men olika.” En annan av kvinnorna 

har haft kontakt med LTH och berättar att om behovet hade funnits hade hon fått stöd 

därifrån. En kvinna träffade på LTH en företagsläkare som såg hela människan och inte 

bara fokuserade på sjukdomen vilket ingen läkare tidigare hade gjort. En hade inte haft 

någon kontakt med LTH alls under 2008-09 däremot har hon haft kontakt med chefen. 

  

En av kvinnorna beskriver 2008-2009  som det ”rehabår som funkat bäst.” Eftersom 

det hade varit problem i hela arbetsgruppen arbetade man med hela gruppen. Hon blev 

inte särbehandlad på något sätt vilket hon upplevde som positivt. 

 

Två av personerna som varit sjukskrivna under lång tid, 10 år, upplever att de inte fått 

någon särskild rehabilitering via JLL.  ”Har inte direkt haft nån rehab jag gick ju bara 

hem.” En av dessa kvinnor hade sin rehabilitering under FK för cirka 10 år sedan. De 

har inte heller några synpunkter på om det finns något arbetsgivaren skulle kunnat göra 

bättre. ”Svårt veta om man saknat nåt när man inte vet vad man kan få.” 

 

De tre andra kvinnorna är inte nöjda med sin rehabilitering. Två av dessa önskade att de 

skulle ha fått mer stöd från sin arbetsgivare. ”Inte varit så himla bra med stöd. Sökt att 

få mer men fått nej” ”jag har ju inte varit så aktiv själv sen dess, en känsla att det blir 

nej.” En av kvinnorna upplevde att ingen såg helheten, båda hennes sjukdomar, utan 

antigen fokuserade man på den kroniska luftvägssjukdomen eller på depressionen, ingen 

tänkte på att depressionen var en följd av hennes grundläggande sjukdom. 

Arbetsgivaren ville sjukskriva en av kvinnorna på heltid men hon vägrade vara 

heltidssjukskriven, hon ville arbeta det hon kunde.  

 

En av kvinnorna som arbetar administrativt efterlyser tydliga arbetsbeskrivningar, 

speciellt inom likvärdiga yrken. Hon upplever det som jobbigt och som en stressfaktor 
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att det inte finns klara gränser för vad som tillhör hennes arbetsuppgifter. ”Det är 

jobbigt att säga nej, vill ha klara riktlinjer.” 

 

Försäkringskassans stöd 

Cheferna anser att kontakten med Försäkringskassan (FK) fungerar bra i men att mycket 

beror på vilken handläggare man har. En del handläggare upplevs av cheferna som 

”vilka regelryttare.” En av cheferna upplever FK:s regelverk som svårt gällande 

sjukskrivning och rehabilitering. Andra har varit bra men de träffas bara vid 

avstämningsmöten och cheferna tycker att det är för sällan. Ett ärende drog ut på tiden 

på grund av att handläggaren varit sjuk och det drabbade då en anställd vilket en av 

cheferna belyser som en negativ aspekt i den anställdes återgång i arbete.  

 

De flesta som varit sjukskrivna har dåliga erfarenheter av kontakten med FK:s 

handläggare och pappershanteringen kring detta. ”När man är svag och sjuk ska man 

orka kämpa.”  Fyra personer har fått byta handläggare ett flertal gånger sedan de blivit 

sjukskrivna. En har haft samma handläggare genom åren men upplever henne som 

oengagerad, hon har missat att boka möten som hon lovat. Samma person anser att 

handläggaren är dåligt förberedd vid kontakten med henne. ”Tycker att de är dåligt 

inlästa på mitt ärende, har själv fått tala om vart i pappren saker står.”  En annan av 

kvinnorna försökte ordna ett rehabiliteringsmöte men fick svaret ”sånt har vi inte tid 

med.” En fick höra ”bara så du vet ska du tillbaka i arbete.” FK ville att en av 

kvinnorna skulle vara sjukskriven på heltid och arbetsträna vilket hon ställde sig 

frågande till eftersom hon redan arbetade deltid.  

 

Två av kvinnorna som varit sjukskrivna har idag valt att ta tjänstledigt istället för att 

fortsätta sin sjukskrivning. En av kvinnorna säger " slapp alla brev från läkare och FK 

och alla, det bästa jag gjort.”  Den andra kvinnan ”Orkar inte hålla på att jävlas med 

papper.”  

   

År 2008 blev en av kvinnorna positivt överraskad när hennes handläggare ville träffa 

henne. Handläggaren ville besöka henne på jobbet för att se vem hon var, var hon 

arbetade och vilka arbetsuppgifter hon hade.  
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Stöd från familj och vänner 

Kvinnorna som deltagit i intervjun beskriver alla att de haft ett bra stöd hemifrån under 

sin tid som sjukskrivna och även under återgången i arbete. En av kvinnorna säger ” ja, 

hemma vet de så väl.” En annan berättar att hennes dotter varit enastående samt att hon 

under tiden märkt vilka som är hennes riktiga vänner. Trots det goda stödet beskriver en 

av kvinnorna att alla inte riktigt förstår vad det innebär att vara sjukskriven under lång 

tid. 

 

Ett bra ledarskap 
 

De anställda vi intervjuat är positivt inställda till och känner ett stort stöd från sina 

nuvarande chefer. ”Hon frågar mig varje morgon om jag klarar det här och bryr sig, 

betyder jättemycket för mig” säger en av de anställda. En annan säger om sin nye chef 

”en chef känner inte mig sen innan, är ny. De gånger vi träffas är det bra, duktig på att 

lyssna, bra och snabb att ta tag i saker, vi vet att hon finns där.”  En av de anställda 

anser att man har en egen del i hur man blir bemött, hon säger ”beror på hur man är 

som person själv, jag klagar inte för minsta lilla” och ”som man bäddar får man 

ligga.” 

 

En av cheferna arbetar för ett positivt arbetsklimat och försöker se till att 

arbetsbelastningen är rimlig för var och en. Chefen berättar att hon ”jobbat otroligt 

mycket med gruppen för att hitta samspelsregler.” Hon arbetar även med att skapa en 

”vi-känsla” i gruppen genom att ha olika gemensamma aktiviteter. Hon tycker själv det 

är roligt att gå till jobbet och försöker förmedla den känslan. Chefen försöker jobba med 

det som fungerar bra, ”tror på ett salutogent ledarskap”. Hon anser att det är viktigt att 

vara stark som chef. ”Jag har en bra bakgrund, har arbetat med hälsa tidigare och har 

även arbetat med rehabilitering i ett projekt och jag har läst beteendevetenskap.” 

  

Den andra chefen beskriver sig själv som en chef som försöker motivera och inspirera 

sina anställda och uttrycker, ”som chef har jag en oerhörd betydelse.” Hon tycker inte 

att hon behöver någon ytterligare utbildning ”är sjuksköterska själv kanske hade varit 

annat om jag varit administratör.” De anställda som arbetar inom hennes område har 

alla fysiskt tunga arbeten därför försöker hon uppmuntra fysisk aktivitet och god 

kosthållning, vilket kan vara känsligt ibland.  
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Cheferna arbetar förebyggande med personer som blivit långtidssjukskrivna och de 

berättar båda att de är uppmärksamma på tidiga signaler och på upprepad 

korttidsfrånvaro och kallar till möte vid behov. ”Det är lättare att ha samtal med folk 

som har fysiska krämpor, det är svårare vid konflikthantering.” Cheferna håller kontakt 

med den sjuke ofta och försöker uppmuntra individen att komma åter till arbetet. En 

chef nämner att hon har en anställd som varit sjukskriven på grund av en 

konfliktsituation och nämner att det har varit svårt att hantera detta.  

 

De anställda har tidigare erfarenhet av chefer som visat sig vara dåliga ledare. En person 

hade ont i magen varje måndag inför att gå till sitt arbete och hon tror även att det 

bidrog till att många blev sjuka på den arbetsplatsen. ”Tror många vart sjuk, hon bara 

skrek, folk gömde sig bland hyllorna och grinade. Hon är ett bidrag till att man sjunkit 

längre o längre ner.” En annan uttrycker ”nån chef höll på att avveckla oss och vände 

allt upp och ner, många slutade och mådde dåligt, det var en fruktansvärd tid.  Jag 

pratade så lite som möjligt med henne.” En av personerna har erfarenhet av en chef som 

visade ett mycket svalt intresse för hennes rehabilitering. Den chefen hade som förslag 

att hon skulle få annat arbete med hjälp av lönebidrag men hon ville vara kvar. En 

annan tidigare chef lade över ansvaret på den anställde genom att ifrågasätta hur hon 

skulle kunna jobba kvar där. En person berättar om en chef som inte tillsatte vikarier när 

de anställda på avdelningen blev sjuka ”då passade de på att glömma bort att jag var 

sjukskriven.” En av kvinnorna har haft många olika chefer på sin avdelning och hon 

tycker det är jobbigt med turbulensen som varit med de olika cheferna.  

 

En chef anser att det är för mycket fokus på individperspektivet. Hon nämner att hon 

skulle behöva mer stöd för att arbeta med hela gruppen. Den andra chefen funderar på 

att läsa Mittuniversitetets kurs om rehabiliterande samtal. 

 

Arbetsträning och arbetsanpassning  
 

Fyra av de intervjuade har nu en viss anpassning av sina arbetsuppgifter. Den femte 

kvinnan fick en viss arbetsanpassning en kortare period. Två av kvinnorna säger att det 

har varit arbetsanpassningen och möjligheten att anpassa arbetsuppgifterna som varit en 

betydande hjälp för dem att komma åter i arbete. En av kvinnorna säger ”Möjligheten 

att anpassa arbetsuppgifterna, att successivt få smyga igång, lyhördheten har varit guld 

värd.” 
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Cheferna tycker att de som kommit åter i arbete inom deras områden fungerar bra i 

verksamheten. ”Går bra, det funkar när man väl kommit så långt.” Två personer har 

nyligen fått en arbetsanpassning och bytt arbetsuppgifter och cheferna tycker att det har 

gått jättebra. En person har fått ett eget rum till följd av den konflikt som finns i 

arbetsgruppen. De anser att som chef är det viktigt att ha tydliga rutiner för vem som 

gör vad och vad som gäller vid frånvaro. De har inte sett någon ökad korttidsfrånvaro 

bland de som tidigare varit långtidssjukskrivna.  

 

Båda cheferna nämner att de har gjort arbetsanpassningar så långt det är möjligt men 

belyser också att man hela tiden måste hitta balansen och arbetsanpassa till en viss nivå 

men inte så att andra får mer arbetsuppgifter eller större belastning. 

 

Cheferna nämner också att många tycker att det är jobbigt att byta arbetsplats, 

”nackdelen i landstinget är att det är så laddat att byta arbetsplats, det ses som ett 

misslyckande.” 

 

Kvinnan som har problem med ett diskbråck fick ett lättare arbete på sin avdelning efter 

sin sjukskrivning och tiden har förändrat hennes arbete från att vara manuellt med tunga 

lyft till att idag vara datorbaserat vilket hon ser som mycket positivt. Den kvinna som 

har en ryggskada och arbetar administrativt har fått en del nya arbetsuppgifter för att 

hon ska kunna alternera mellan uppgifterna. Hon fick en ny stol och ett höj - och 

sänkbart skrivbord.  

 

Kvinnan som varit sjukskriven för utmattningsdepression arbetar idag med kortare 

uppdrag och projekt för att arbetsbelastningen inte ska bli ett stressmoment. Hennes 

arbetsgrupp har den typ av arbete som tillåter att de kan arbeta hemifrån då arbetet så 

tillåter, vilket är till hjälp för att hantera stressen hon ibland känner. 

 

Kvinnan som är sjuksköterska fick vid ett tillfälle arbeta mer administrativt. Hon valde 

dock att gå tillbaka till sina ordinarie arbetsuppgifter ”jag ville inte skonas från vissa 

arbetsuppgifter trots att jag arbetar med folk som dör.”  

 

Den kvinna som har svåra besvär med nacke, axlar och arm fick rotera och göra de 

lättare arbetsuppgifterna på sin arbetsplats. På hennes avdelning består arbetet av många 
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tunga moment, tidspress och löpande band och idag klarar hon inte ens de lättaste 

arbetsuppgifterna där. Hon fick en gång prova på en annan arbetsplats vilket fungerade 

bra men det var en annan person som fick arbetet. Hon har tidigare sagt att hon gärna 

vill byta arbetsplats till något hon klarar av men fick då svaret att det finns inte finns 

något för henne, det finns många andra i samma situation. Inför kommande 

rehabiliteringssamtal har hon ett önskemål om ett arbete och en arbetsplats som hon 

hoppas mycket på. 

 

Två av kvinnorna anser att det är viktigt att få arbetsträna inom sina egna arbetsområden 

och få behålla en del av det arbete som de hade innan sjukskrivningen. Den ena kvinnan 

beskriver hur hon fick arbeta med sitt jobb fast på en annan avdelning. Sakta men säkert 

gavs hon möjligheten att få komma tillbaka och hon fick tillbaka sin yrkesstolthet. 

 

 Möjligheten att jobba viss del av sin ordinarie sysselsättningsgrad under sin 

sjukskrivningstid, att inte vara sjukskriven på heltid, ser två av kvinnorna som väldigt 

bra. Flera av intervjupersonerna har istället för att gå till jobbet när de känner att de på 

grund av sin sjukdom, eller sitt behov av återhämtning, inte klarar av att arbeta valt att 

ta semester. De har också löst sitt behov av återhämtning genom att använda sig av sin 

flextid genom att t.ex. gå hem tidigare. En intervjuperson uttrycker ”Vill verkligen inte 

sjukskriva sig, inte hamna där igen.” Hos den ena chefen förekommer det inte att någon 

har löst sin sjukskrivning med att ta tjänstledigt på deltid men den andra har en person 

som har tagit ledigt utan lön på halva sin tjänst. De har satt en tidsgräns på detta år ut. 

Efter detta planerar de att sänka tjänstgöringsgrad om behovet av lägre 

sysselsättningsgrad kvarstår.   

 

Intern Locus of Control  
 

En av de intervjuade upplever sin egen vilja att komma tillbaka som det huvudsakliga 

skälet till återgången och uttrycker ”Nu är tiden mogen för att testa och se.” Hon 

berättar även att det var hon själv som ville känna efter om hon kunde jobba.  En annan 

kvinna berättar att hon aldrig varit heltidssjukskriven och att hon själv haft kontakt med 

en samtalsterapeut och psykoterapeut som hon valde själv att gå till utanför arbetet och 

som Landstingshälsan inte visste om. Den hjälp hon fick utifrån det egna initiativet 

beskriver hon som en viktig del i hennes återgång ”man måste orka själv”, ”man står 

ganska ensam i det här.” En av kvinnorna uttrycker ”mycket är min egen förtjänst i den 

här kampen, att aldrig ge upp.” ”även om ingen annan trodde på det så ville jag 
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prova.” En annan kvinna berättar att hon tog tjänstledigt innan sjukskrivningen i ett 

eget försök att hantera stressen och för att själv försöka att förhindra sjukskrivning men 

lyckades inte. En intervjuperson hade en chef som ville att hon skulle arbetsträna på en 

annan avdelning än den hon var på vilket den anställde själv inte ville och inte gick med 

på. Hennes motivation att återgå i arbete var att hon skulle tillbaka till sin gamla 

arbetsplats vilket hon också gjorde. En av cheferna satsar på att utbilda sina anställda i 

god självkännedom och god hälsa. 

Hälsa  
 

Upplevelsen av sin hälsa och arbetsförmåga idag är olika bland kvinnorna. Tre av 

kvinnorna som deltagit i intervjun tycker sig vara friska. En av kvinnorna säger ”så 

frisk som jag kan bli inom mina ramar.”  

 

Kvinnorna vi mött är idag aktiva och gör mycket för att bibehålla sin hälsa. Flera av 

dem promenerar flera dagar i veckan och några tränar både på landstingets träningslokal 

och utanför arbetet och använder sig av friskvårdstimmen. Flera tycker att det är viktigt 

med en god kosthållning och tänker på vad de äter. De personer som varit sjukskrivna 

på grund av utmattningsdepression tänker på att inte utsätta sig för mycket stress ”jag 

skyndar mig aldrig numera.”  

 

Sjuknärvaro 
 

Det har framkommit att en del sjuknärvaro förekommer. En som vi intervjuat säger ”ja, 

man är tjurig, får ligga och vila på fritiden blir resultatet.” En annan beskriver att hon 

kan få stressreaktioner på jobbet men kan bryta dessa genom att prata med chefen om 

arbetsbelastningen. En av kvinnorna som haft en utmattningsdepression känner sig inte 

helt frisk och upplever att hon har en lägre stresstolerans på alla plan. En annan av 

kvinnorna som haft och har problematik med belastningsskador berättar att hon har 

mycket smärta och säger ”får lägga ner 100 procent för att kunna vara på arbetet.” 

Hon berättar vidare att smärtan kommer på nätterna, på grund av den sover hon dåligt 

och äter smärtstillande tabletter.  

 

Cheferna har inte märkt av någon hög sjuknärvaro, en chef säger ”har man hög 

sjuknärvaro har man för hög arbetsbelastning.” Den andra chefen tycker att de 

anställda tar hänsyn till patienterna när de har infektionssjukdomar och stannar hemma. 

En av cheferna menar att de anställda på hennes avdelning har ett arbete som är väldigt 
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rörligt och fysiskt ansträngande så att de orkar helt enkelt inte vara sjuka och arbeta. 

Den andra chefen tycker att hennes medarbetare visar hänsyn till patienterna och därför 

stannar hemma. Hon tror att det kan förekomma viss sjuknärvaro då vissa åkommor kan 

vara svåra att se exempelvis ryggskador.  

 

Diskussion 
 

Syftet med den här undersökningen är att identifiera framgångsfaktorer för återgång i 

arbete för personer som varit långtidssjukskrivna inom Jämtlands läns landsting (JLL). 

Utifrån resultatet vill vi se om det finns ett behov av mer stöd eller utbildning för JLL:s 

chefer. Följande framgångsfaktorer har resultatet visat: En god fysisk arbetsmiljö såsom 

arbetsrotation i syfte att minska den fysiska belastningen, aktivt arbete med ergonomi 

och för verksamheten anpassade lokaler. En god psykosocial arbetsmiljö där man 

känner samhörighet med sina arbetskamrater, har en rak och ärlig kommunikation och 

ett positivt bemötande. Organisationens stöd såsom en fungerande 

rehabiliteringsprocess, personalhandläggarens stöd och en bra företagshälsovård. 

Försäkringskassans stöd och den nya rehabiliteringskedjan, handläggarens engagemang 

samt byråkratin som får människor att välja tjänstledighet istället för sjukskrivning. Stöd 

från familj och vänner. Ett bra ledarskap som innebär stöd, uppmuntran, lyhördhet, 

delaktighet, tillgänglighet och feedback. Möjligheten till arbetsträning och 

arbetsanpassning såsom en lagom arbetsbelastning, hjälpmedel och möjligheten att 

anpassa sin arbetstid. Intern locus of control hos medarbetaren och medarbetarens 

motivation. Synsättet på den egna hälsan och fysisk aktivitet. Sjuknärvaro istället för 

sjukfrånvaro.  

 

För att tydliggöra resonemanget har vi delat upp och rubricerat resultatdiskussionsdelen 

utifrån det vi kommit fram till i resultatdelens kategorier och underkategorier d.v.s. 

framgångsfaktorerna.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

En god fysisk arbetsmiljö 
 

I resultatet av våra intervjuer har det framkommit att den fysiska arbetsmiljön vid en 

arbetsplats är en betydande framgångsfaktor för återgång i arbete. Inom JLL arbetar 

man enligt (JLL, 2010) ”systematiskt och hälsofrämjande med arbetsmiljön. 

Förutsättningarna för detta är att alla är delaktiga, tar ansvar för både sin egen och 
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arbetskamraternas arbetsmiljö och att alla ges möjlighet att behålla och förbättra sin 

hälsa.” I dokumentet Riktlinjer – ansvar för arbetsuppgifter inom området arbetsmiljö 

(JLL, 2005) förtydligas ansvaret för arbetsuppgifter inom området arbetsmiljö samt 

medarbetarens arbetsmiljöansvar.  

 

Cheferna vi intervjuade arbetar aktivt med ergonomin vilket vi ser som en viktig del av 

de anställdas arbetsmiljö som främjar återgång i arbete hos de långtidssjukskrivna. 

Angelöw (2002) skriver att ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig 

framgångsfaktor som bidrar till en friskare personal. 

   

Resultatet visade att arbetsrotation är en viktig åtgärd för att minska den fysiska 

arbetsbelastningen. Många organisationer har uppmärksammat detta och infört någon 

form av arbetsrotation (Angelöw, 2002). Läkarsekreterare är en yrkesgrupp som har ett 

stillasittande arbete vid dator, vilket ofta leder till besvär med nacke och axlar. 

Arbetsrotation för denna yrkesgrupp tror vi skulle vara en åtgärd i rätt riktning för att 

minska den fysiska belastningen och minska risken för arbetsrelaterade skador.       

 

De anställda har erbjudits massage på arbetsplatsen. Massagen som friskvårdssatsning 

upphör dock 2010-06-30 som en del av landstinget besparingsåtgärder. 

Friskvårdssatsningar som exempelvis massage, ”sluta röka” grupper och 

viktminskningsgrupper är framgångsrika strategier för att skapa friskare arbetsplatser 

(Angelöw, 2010). Vi tror att det kommer att påverka de anställda negativt då vi under 

intervjuerna tagit del av vilken betydelse den haft. 

 

Två av intervjupersonerna som varit sjukskrivna för utmattningsdepression har sina 

arbetsplatser i rum som delas av flera andra personer vilket av båda två upplevs som 

stressfyllt. Resultatet visar att det är viktigt att tänka på hur den närmaste arbetsmiljön 

ser ut för personer som kommer åter i arbete efter en längre tids sjukskrivning. När man 

haft en utmattningsdepression kan effekten av stressreaktionen enligt Kjellman (2009) 

bli att man för lång tid framöver fortsätter vara känslig för stress. Det är viktigt att ta 

med denna känslighet för stress vid planeringen av återgången i arbete för personer som 

varit sjukskrivna för utmattningsdepression.  
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En god psykosocial arbetsmiljö  
 

Arbetsplatsen ses som en social träffpunkt där intervjupersonerna träffar sina 

arbetskamrater och känner samhörighet och gemenskap. Genom våra egna erfarenheter 

vet vi hur viktigt det är att känna samhörighet och att trivas med andra. En viktig 

framgångsfaktor är därför en god psykosocial arbetsmiljö.  Angelöw (2002) menar att 

ett välfungerande samarbete är betydelsefullt för arbetsglädjen och ett positivt 

arbetsklimat. I en studie som gjordes om friskfaktorer i arbetslivet (Abrahamsson et al., 

2003) upplevs det som viktigt att arbetsgruppen kan skratta ihop så att det känns kul att 

gå till och vara på arbetet. Många i studien understryker också vikten att trivas ihop, en 

god sammanhållning och en genuin omtänksamhet.  

 

En rak och ärlig kommunikation i arbetsgruppen anser vi är en viktig faktor för trivseln. 

Att man pratar med varandra och inte om varandra är en förutsättning för att man ska 

trivas i sin arbetsgrupp. Om man trivs i sin arbetsgrupp ökas motivationen för återgång i 

arbete vid en längre tids sjukskrivning. I studien som gjordes i Kanada av Lysaght och 

Larmour-Trode (2008) belystes också vikten av kommunikation, förtroende och 

information om den sjukskrivnes sjukdom/ funktionsnedsättning.  I de olika 

arbetsgrupperna bör man i det systematiska arbetsmiljöarbetet informera om vikten av 

en rak öppen och öppen diskussion.  

 

Intervjupersonen i studien som är sjuksköterska blev bemött annorlunda än andra 

eftersom hon är utbildad sjuksköterska. I en artikel skriver Müssener, Svensson och 

Söderberg (2009) att ”en viktig och mycket central aspekt som visat sig ha betydelse för 

att lyckas i rehabiliteringsarbetet och för att främja återgång till arbete är hur 

professionella inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård och Försäkringskassa 

bemöter den sjukskrivne.” (s.239). När man är sjuk och söker hjälp inom hälso- och 

sjukvården, har man ett behov av ett bemötande där man får stöd och hjälp oavsett om 

man själv är sjuksköterska eller har ett annat vårdyrke.  

  

En av cheferna försöker arbeta förebyggande med stressamtal. Detta är ett exempel på 

ett viktigt stödjande och uppmuntrande ledarskap (Angelöw, 2002). Ur den anställdes 

perspektiv kan det upplevas som positivt då många människor upplever att de aldrig får 

tillfälle att tala med sin chef om sig själva i förhållandet till arbetet (Günzel, 2009). Vi 

tror att dessa samtal är extra viktiga i samband med att den anställde haft en 
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stressrelaterad sjukdom då de personerna verkligen behöver utrymme att prata om sitt 

eget förhållande till arbetet. 

 

Stöd 
 

Organisationens stöd 

Stöd från organisationen JLL har visat sig vara en av framgångsfaktorerna. Alla 

arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen, 3 kap 2§ 2 st (AML, 1977:1160) skyldiga att ha 

en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. I JLL styrs 

rehabiliteringsarbetet av Arbetsgivarens rehabiliteringsprocess. Studien visar att den 

fungerar som ett bra stöd för arbetsgivaren. Ett tidigt stöd från organisationen i 

rehabiliteringen ser vi som en framgångsfaktor för återgång i arbete. 

     

I rehabiliteringsarbetet är personalhandläggaren en viktig resurs som experthjälp för 

chefen och vi har även sett genom resultatet att personalhandläggaren kan vara ett bra 

stöd för den sjukskrivne. 

 

Samarbete med en företagshälsovård är ytterligare en framgångsfaktor för att skapa 

friskare arbetsplatser menar Angelöw (2002). I JLL är företagshälsovården 

Landstingshälsan (LTH) ett viktigt stöd för cheferna och de anställda i 

rehabiliteringsarbetet. Att arbeta utifrån en helhetssyn beskrivs som en vägledande 

princip i dagens rehabiliteringsarbete (Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2006). I dessa 

sammanhang innebär helhetssynen att man ska ta hänsyn till alla aspekter av 

människans funktionsförmåga. Genom hela vår utbildning inom 

rehabiliteringsvetenskap har helhetssynen varit en grundtanke, att se människan och inte 

bara sjukdomen samt att fokusera på det friska. 

 

Försäkringskassans stöd 

Den mest anmärkningsvärda framgångsfaktorn vi funnit i resultatet om 

Försäkringskassans (FK:s) stöd är den byråkrati med pappershanteringen och diverse 

intyg som krävs vid långa sjukskrivningar. Flera av personerna vi intervjuat orkar inte 

med denna pappershantering utan de väljer att istället för att vara sjukskrivna att vara 

tjänstlediga utan lön på deltid men de är ändå åter i arbete.  Trots att det verkar vara en 

framgångsfaktor för återgången i arbete tycker vi att det är negativt då de anställda 

förlorar inkomst och får en minskad pension som följd. 
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Stödet från FK:s handläggare har varit mindre bra för de sjukskrivna och cheferna. När 

kontinuitet saknas och de sjukskrivna alltid får nya handläggare hinner de inte sätta sig 

in i sina rehabiliteringsärenden och lära känna de sjukskrivna. Åsa Vidmark såg samma 

avsaknad av engagemang hos FK:s handläggare i sin studie om långtidssjukskrivna 

(Sandvin, 2008). Informanterna i hennes studie önskade att handläggarna skulle varit 

mer engagerade, aktiva och att de skulle tagit kontakt med dem. Istället kände de flesta 

att de var de själva som varit tvungna att ta initiativ och kontakt. I en studie om 

långtidssjukskrivnas återgång till arbete av Landstad, Wendelborg och Hedlund (2009) 

visade det sig att en regelbunden kontakt med Försäkringskassan är negativt för 

återgången till arbete och resultatet av våra intervjuer bekräftar: att inte ha regelbunden 

kontakt med FK är en framgångsfaktor. Jämtlands läns landsting (JLL) är en av länets 

största arbetsgivare och borde ha möjlighet att kunna påverka samarbetet med 

Försäkringskassan till det bättre.  

      

Den nya rehabiliteringskedjan visade sig vara en framgångsfaktor för återgången i 

arbete genom det stöd en handläggare på FK gav en av våra intervjupersoner. År 2008 

märktes en förändring i handläggarnas sätt att arbeta med rehabilitering. Detta tror vi 

har ett samband med det nya sättet att arbeta med rehabiliteringskedjan. De flesta vi 

intervjuat var sjukskrivna före 1 juli 2008 och då gäller den nya rehabiliteringskedjan 

från 1 januari 2009. Dessa personer börjar då på dag 180. Mellan dag 181 – 365 har 

man rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. Undantag kan göras om FK bedömer att man med stor sannolikhet 

kan återgå i arbete hos sin egen arbetsgivare före dag 365 (Kjellman, 2009).  

 

Stöd från familj och vänner 

Det finns många olika studier som bekräftar denna framgångsfaktor, bland annat en 

studie av Landstad et al. (2009) där de beskriver familjen som en framgångsfaktor 

Abrahamsson et al. (2003) berör friskfaktorer på individnivå i livsmiljön. Relationer, ett 

fungerande äktenskap, friska barn som det går bra för och en meningsfull fritid anser 

många vara viktiga friskfaktorer. Vår egen upplevelse är att om man har ett bra stöd 

från familj och vänner kan man lättare bemästra stressfyllda situationer i arbetslivet. 

     

Ett bra ledarskap 
 

Ett bra ledarskap är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för återgång i arbete hos 

JLL:s anställda. Ett bra ledarskap kännetecknas enligt Angelöw (2002) av delaktighet, 
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tillgänglighet, lyhördhet och en förmåga att stödja och uppmuntra sina medarbetare. 

Enligt Abrahamsson et al. (2003) bör ledaren ha förmågan att kommunicera med 

medarbetarna på ett bra sätt.  

 

I resultatet har det framkommit att några tidigare chefer i JLL:s organisation inte varit 

bra ledare. Angelöw (2002) menar att ett svagt stöd från chef och arbetskamrater är 

negativt för individens hälsa. Abrahamsson et al. (2003) nämner även betydelsen av 

feedback på sin arbetsprestation från närmaste chef samt klara riktlinjer och ett tydligt 

budskap. Klara riktlinjer i form av tydliga arbetsbeskrivningar är något som vi tycker är 

viktigt eftersom otydlighet i ansvar och arbetsbelastning kan leda till ohälsa. 

 

En viktig del för att människan ska trivas och känna meningsfullhet är en vi-känsla och 

en samhörighet i gruppen. Teorin om KASAM är en hjälp och ett verktyg att leda på ett 

bra sätt för att skapa denna känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för 

sina medarbetare. Det är bra för både individen och organisationen (Hanson, 2010). En 

av cheferna som vi intervjuat uttrycker att hon ”tror på ett salutogent ledarskap” d.v.s. 

man väljer att se det som är friskt och fungerar. Vi anser att det är viktigt att som chef 

visa intresse, uppskattning och respekt för sina medarbetare.  

 

Arbetsträning och arbetsanpassning 
 

Möjligheten att anpassa arbetet och arbetsuppgifterna har varit en stor del och en 

framgångsfaktor i möjligheten att komma tillbaka till arbete för kvinnorna vi 

intervjuade.   

 

I den studie som gjordes i Norge av Landstad et al. (2009) fann forskarna att för 

majoriteten 59,2 procent var arbetsträning av liten betydelse. I vår studie har två av 

intervjupersonerna fått viss arbetsträning i sina egna yrkesområden vilket de anser vara 

särskilt viktigt. Deras arbetsträning har varit av stor betydelse för återgången i arbete. 

Delar av vårt resultat överrensstämmer alltså inte med resultatet i studien vi nämnt 

ovan.   

 

Inom JLL finns det en stark ovilja till att byta arbetsplats, det ses som ett misslyckande. 

Man vill vara på samma arbetsplats där man alltid har varit. Vi tror att en del av detta 

synsätt beror på den höga medelåldern i landstinget samt hur länge man varit anställd på 
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samma arbetsplats. Vår upplevelse av den yngre generationen är att de är mer flexibla, 

målinriktade och strävar framåt på ett annat sätt. 

  

”Arbetsgivaren skall organisera och bedriva verksamhet med arbetsanpassning och 

rehabilitering för arbetstagarna” (AFS, 1994:1, s.3). En hög arbetsbelastning är en av 

de viktigaste orsakerna till nuvarande stressnivåer och en anledning till ökad 

sjukfrånvaro anser Angelöw (2002). I dagsläget befinner sig JLL i en ekonomisk 

pressad situation med besparingar och omställningsarbete. Detta innebär uppsägningar 

av personal vilket med största sannolikhet ökar arbetsbelastningen för de anställda som 

är kvar.  

 

Ytterligare en framgångsfaktor när det gäller arbetsanpassning är möjligheten de 

anställda har att på olika sätt minska sin arbetstid såsom att vid behov ta flexledigt, 

semester och tjänstledigt på deltid. Enligt Angelöw (2002) har människan ett behov av 

aktivitet och återhämtning. Perioderna av återhämtning lindrar symptomen av stress och 

ger tillfällen till psykisk och fysisk uppladdning. Uppladdningen gör det möjligt för 

kropp och själ att orka med. Utifrån resultatet i vår studie ser vi att möjligheten till den 

tillfälligt minskade arbetstiden för de anställda spelar en viktig roll i återgången till 

arbete.    

 

Intern ”Locus of Control” 
 

Alla våra intervjupersoner har visat en stark egen vilja att komma tillbaka till arbetet. 

De har alla på olika sätt kämpat sig tillbaka. De har varit motiverade, tagit egna initiativ, 

visat envishet och en stark vilja även när ingen annan trott på dem. De har visat tilltro 

till sin egen förmåga att hitta en så bra lösning som möjligt på sina problem. Kvinnorna 

har alla visat att de har en hög inre ”locus of control”, vilket innebär att de anser att de 

själva har ansvaret för vad som händer i deras liv och att det är deras personliga 

ansträngningar som leder till framgång ( Bunkholdt, 2004). Det är deras egen drivkraft, 

vilja och motivation som har varit en avgörande faktor för dem att komma tillbaka i 

arbete. 

 

Problem med motivation nämns ofta som ett hinder i rehabiliteringsprocessen men 

individens motivation är påverkningsbar. En medarbetare som blir mött med respekt, 

medkänsla, optimism och tilltro blir mer motiverad skriver Günzel (2009). Dålig 
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motivation kan bero på osäkerhet, rädsla, en känsla av att vara ovälkommen och dåligt 

självförtroende. Utbildning som syftar till att stärka självkänslan ser vi som positivt för 

individernas interna locus of control.  Studier som fokuserat på psykologiska faktorer 

för återgång till arbete visar också att personer återkommer med gott självförtroende har 

större sannolikhet än andra att återkomma till arbete (Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 

2006).   

 

Hälsa 

 

Det finns många olika synsätt på hälsa. Den mest använda definitionen är den enligt 

världshälsoorganisationen (WHO) från 1946, hälsa är "ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom eller 

svaghet.” (Abrahamsson et al., 2003, s.9). Hälsa är således inte endast frånvaro av 

sjukdom. Att se sig själv som frisk och vid god hälsa trots att man inte är fysiskt frisk i 

medicinsk mening kan vara en framgångsfaktor för återgång till arbetet. Man fokuserar 

på möjligheter och inte på hinder.  

 

Fysisk aktivitet hos kvinnorna vi mött är en annan framgångsfaktor. Genom en ökad 

fysisk aktivitet kan vi motverka flera av våra stora folksjukdomar till exempel 

ryggbesvär som svarar för flest antal sjukdagar i Sverige (Angelöw, 2002).  

 

Sjuknärvaro 
 

Sjuknärvaro innebär att man går till arbetet trots att man enligt sin egen bedömning 

borde ha sjukskrivit sig med tanke på sitt hälsotillstånd (Aronsson & Gustafsson, 2002). 

Det förekom en del sjuknärvaro hos våra intervjupersoner som var/har varit sjukskrivna. 

Vi tror att det kan vara svårt för cheferna att se om någon är sjuknärvarande vilket också 

en av cheferna sade. Om man känner sig sjuk och ändå är på arbetet tror vi att man 

försöker dölja detta för chefen. De senaste åren har sjuknärvarofenomenet börjat 

uppmärksammas inom forskningen. Sjuknärvaro undersöktes i relation till yrke, 

arbetsorganisatoriska förhållanden och bakgrund i en studie av Aronsson och 

Gustafsson (2002). 53 procent av studiens 3136 personer uppgav att de ett flertal gånger 

under det senaste året varit sjuknärvarande. Det är en kraftig ökning jämfört med 

tidigare år. Hög sjuknärvaro finns främst inom vård- och omsorgssektorn, hos 

barnskötare och lärare. Tidspress, om man måste ta igen arbete efter en frånvaro och 

otillräckliga resurser för arbetets utförande påverkar också risken för sjuknärvaro. Svag 
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privatekonomi och en självkänsla som är baserad på det man presterar är andra risker 

för sjuknärvaro enligt Aronssons och Gustavssons (2002) studie.  För kvinnorna i vår 

studie tror vi dock att det är den starka viljan att komma tillbaka till arbetet efter en lång 

tids sjukskrivning som är orsaken till sjuknärvaron. Sjukfrånvaron minskar till förmån 

för sjuknärvaron (Aronsson & Gustafsson, 2002). Med detta synsätt är sjuknärvaro ändå 

en framgångsfaktor för återgång till arbete men inte en positiv sådan. 

 

Metoddiskussion 
 

Studien har uppnått syftet att hitta framgångsfaktorer för återgång i arbete för personer 

som haft en långtidssjukskrivning inom Jämtlands läns landsting (JLL). En styrka i 

sökandet efter framgångsfaktorer är den insyn vi har haft i organisationen då en av oss 

är anställd inom JLL. Detta har underlättat våra kontakter genom ett redan befintligt 

kontaktnät inom verksamheten.  Ett tydligt uppdrag från ledningsstab/personal är också 

en aspekt som underlättat vårt arbete. Vi kan även se en nackdel med ett tydligt uppdrag 

gentemot Mittuniversitetets krav kring uppsatsskrivande. Urvalen blev färre än vad 

uppdragsgivaren önskade. 

 

En svaghet gällande urvalet av intervjupersoner är att de ej är slumpmässigt utvalda 

utan det är personalhandläggare och chef som styrt urvalen. Kan detta påverka vilka 

som deltagit? Har vi bara fått träffa personer som är positivt inställda till sin 

arbetsgivare och sin rehabilitering? Eftersom de personer som intervjuades framfört 

både positiva och negativa åsikter kan det konstateras att så inte är fallet. Resultatet i 

studien går inte att generalisera eftersom urvalet av intervjupersoner var begränsat. 

Funderingar fanns också på att göra en enkät för att få ett mer generaliserbart resultat 

men uppdragsgivaren föredrog intervjuer för att få utförligare svar. Uppdragsgivaren 

ville även ha chefernas synpunkter medan vi hade funderingar på att istället utöka 

urvalet av långtidssjukskrivna. Studien ger ändå en bra inblick i JLL:s 

framgångsfaktorer eftersom tidigare forskning också belyser många av de 

framgångsfaktorer vi funnit. Metoden att inte spela in intervjuerna utan istället föra 

anteckningar fungerade bra. Det mest relevanta som sades under intervjuerna noterades 

men möjligheten finns att med den här metoden missades exempelvis viktiga citat. 

Eftersom vi var två personer som intervjuade var det tänkbart att personen som 

intervjuades upplevde sig vara i ett underläge. Detta var dock ingenting vi märkte. 
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Intervjuerna genomfördes alla i JLL:s lokaler, vi tror inte att detta påverkat 

intervjupersonerna eftersom de själva valde var intervjuerna skulle äga rum. 

 

Rekommendationer till Jämtlands läns landsting 
 

Vi har kommit fram till att ett tidigt stöd i rehabiliteringen är en viktig framgångsfaktor 

och föreslår att JLL skulle kunna jobba vidare med att utveckla det tidiga stödet i 

rehabiliteringen för de som blivit långtidssjukskrivna. En hög intern locus of control i 

hög grad påverkar återgången till arbete. Det vore positivt för alla anställda inom JLL 

att genom utbildning få lära sig hur man får en ökad självkänsla och på så sätt utveckla 

sin interna locus of control. Personalhandläggaren tillsammans med chefen är ett viktigt 

stöd i den anställdes rehabiliteringsprocess. Detta stöd höjer motivationen för återgång i 

arbete. Kan detta stöd utvecklas så att medarbetaren får en starkare känsla av stöd? 

Personalhandläggaren kan också vara ett stöd i kontakten med Försäkringskassan vilket 

skulle kunna hjälpa medarbetaren så att de inte väljer tjänstledighet istället för 

sjukfrånvaro. De rekommendationer till utveckling som vi nämnt ovan är vad vi anser 

vara de viktigaste framgångsfaktorerna för utveckling av rehabiliteringsarbetet. 

Ytterligare rekommendationer väljer vi att delge JLL direkt.  

 

Förslag till fortsatta studier 
 

Under vår studie har vi haft funderingar på förslag till fortsatta studier. För att få ett mer 

generaliserbart resultat skulle man behöva fler intervjupersoner d.v.s. ett större urval. 

Ett förslag från vår sida är att genomföra en kvantitativ studie med en enkät som når ut 

till alla långtidssjukskrivna inom JLL. För att skapa frågor till denna enkät skulle man 

som utgångspunkt kunna använda framgångsfaktorerna som vi har funnit i vår studie.  
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1 
 

 
 

Angelina Parkko och Ulrika Dahlsten 

Rehabiliteringsvetenskap C  

 

Studie av framgångsfaktorer vid återgång i arbete från långtidssjukfrånvaro vid 

Jämtlands läns landsting 

 

Inom våra studier i Rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitet ska vi, två studenter 

som skriver en c-uppsats, genomföra denna studie på uppdrag av Jämtlans läns 

landsting (JLL). Vi ska ta reda på framgångsfaktorer vid återgång till arbete efter en 

tidsbegränsad sjukersättning/långtidssjukfrånvaro. Vi vill genom en intervju med dig ta 

del av dina erfarenheter när det gäller din återgång i arbete. Deltagandet är frivilligt och 

intervjun kommer att ta cirka 1 timme.  Syftet med undersökningen är att ta reda på vad 

du tycker har varit bra respektive mindre bra med din rehabilitering, detta för att JLL 

ska kunna göra förbättringar i rehabiliteringsarbetet. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt, och ingen person kommer att kunna identifieras i den färdiga uppsatsen.  

 

Om du vill vara med, kontakta din chef/personalhandläggare som vidarebefordrar ditt 

intresse till oss senast 100416. 

Har du frågor om undersökningen, kontakta oss gärna. 

 

Angelina Parkko 

070-xxx xxx xx 

E-post:  

 

Ulrika Dahlsten 

070-xxx xxx xx 

E-post:  

 

Handledare: 

Bengt Åkerström 

Mittuniversitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

063-16 57 58 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide för långtidssjukskrivna som kommit åter i tjänst 

 

 Vad jobbar du med? 

 

 Hur mycket jobbar du nu? 

 

 Hur länge var/är du sjukskriven? Heltid/ deltid? 

 

 Har du själv begärt tjänstledigt om du har det? 

 

 Vill du berätta om anledningen till din sjukskrivning? 

 

 Arbetar du idag på samma avdelning och med samma arbetsuppgifter som du 

gjorde innan din långtidssjukfrånvaro? 

 

 Har man gjort något på din arbetsplats för att du ska kunna komma tillbaka i arbete? 

Någon form av arbetsanpassning/hjälpmedel, förändring av arbetsuppgifter etc.? 

 

 Hur ser din livs/vardagssituation ut i övrigt? Familj? 

 

 Hur upplever du din hälsa och arbetsförmåga idag?  

Känner du dig fullt frisk? 

 

 Hur upplever du bemötandet från dina arbetskollegor nu när du är tillbaka?  

Vad har varit bra respektive sämre? 

Har dina arbetskamrater stöttat dig på något sätt?  

 

 Hur upplever du bemötande och stöd från din närmaste chef? Vad har varit bra 

respektive sämre? 

 

 Hur tycker du att rehabiliteringen har fungerat för dig?  

Har du saknat något?  

Finns det något som arbetsgivaren hade kunnat göra bättre? 

Finns det något som har varit väldigt bra som du vill berätta om? 

 

 Har du sedan du kommit tillbaka arbetat trots att du anser att du borde varit 

sjukskriven med tanke på ditt hälsotillstånd? 

 

 Hur tycker du kontakten med Försäkringskassan fungerat?  

 

 Tycker du att du fått ett bra stöd från din familj/vänner? 

 

 Gör du något aktivt för att bibehålla din hälsa idag? T ex träning, friskvård etc. 

 

 Vad upplever du har hjälpt dig mest att komma tillbaka från din sjukskrivning? 
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Bilaga 3 
 

 

Intervjuguide för chefer 

 

 Hur många anställda är det på din avdelning? 

 

 Har du haft många som varit långtidssjukskrivna? 

 

 Kan du beskriva hur du som chef arbetar med personer som blivit långtidssjukskrivna? 

  

 Upplever du som chef att du har ett bra stöd i rehabiliteringsarbetet utifrån 

dokumentet ”arbetsgivarens rehabiliteringsprocess”. 

 

 Har du som chef möjlighet att påverka den anställdes rehabiliteringsprocess? 

  

 Upplever du att du behöver mer stöd i form av utbildning eller några andra insatser för 

att underlätta de långtidssjukskrivnas återgång i arbete? 

 

 Har du varit med om att ni gjort någon form av arbetsanpassning för att främja 

återgången i arbete? 

  

 Hur tycker du att de som återkommit i arbete klarar av att utföra sina arbetsuppgifter? 

 

 Hur upplever du att dina anställda mottagits av sina kollegor när han/hon kommit 

tillbaks efter en långtidssjukskrivning? 

 

 Hur upplever du att du är som ledare? 

 

 Hur tycker du att kontakten med Försäkringskassan fungerar? 

 

 Har du märkt att de som varit eller är långtidssjukskrivna har många tillfällen av 

korttidsfrånvaro? 

 

 Ser du att det finns sjuknärvaro bland dina anställda? 

 

 Har någon av dina anställda löst sin sjukskrivning med att istället ta ledigt utan lön? 

 

 Upplever du att dina anställda har en god arbetsmiljö? 

 

 

 


