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Långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa 

Kvinnors upplevelser av att vara sjukskrivna och återvända till arbetet 
 

Mikaela Ågstrand  

 

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning 

i Sverige. Denna studie syftade till att undersöka vad det innebär för 

kvinnor att vara långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa och återvända 

till arbetet. Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer. 

Totalt intervjuades åtta kvinnor som varit sjukskrivna i minst två 

månader. Kvinnorna var bosatta i Uppsala län, Västmanlands län och 

Västra Götalands län. Dataanalysen genomfördes i linje med de 

riktlinjer IPA-metoden förespråkar. Resultatet påvisar att det 

förekommer en del svårigheter med att vara långtidssjukskriven för 

psykisk ohälsa. Mest framträdande var en känsla av orkeslöshet och 

isolering. Arbetsåtergången var utformad på olika sätt, den vanligaste 

rehabiliteringsåtgärden var arbetsanpassning. Studiens resultat tyder på 

att arbetsplatser saknar tydliga rutiner för arbetsåtergång vid 

långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa. Vidare framgick det att 

delaktighet och inflytande, lyhörda chefer och den egna viljan var 

viktiga utgångspunkter för en god arbetsåtergång. Socialt stöd 

betraktades som en viktig förutsättning under hela 

sjukskrivningsförloppet. 
 

Keywords: Long-term sick leave, mental illness, return to work, semi- 

structured interviews, women’s experiences 
 

 

Inledning 

 

Psykisk ohälsa en av de främsta orsakerna till sjukdomsbördan bland den svenska befolkningen. 

Utifrån befintlig statistik går det att avläsa att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till 

långtidssjukskrivning. Den negativa utvecklingen skiljer sig mellan kön och yrkeskategorier 

(Motion 2016/17:2692). Kvinnor är den grupp som utgjort den största ökningen av sjukfrånvaro 

orsakat av psykiska diagnoser (Försäkringskassan, 2016). Att återvända till arbetet efter 

sjukskrivning för psykisk ohälsa är en komplex process som kräver aktivt stöd från berörda 

arbetsplatser (Ståhl & Edvardsson Stiwne, 2014). Författaren är utbildad folkhälsovetare och 

har utvecklat ett omfattande intresse för psykisk ohälsa och vill genom detta studera området i 

relation till arbetslivet. En fundering har uppstått hur individer upplever att det är att vara 

långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa. Uppfattningen är att det saknas kunskap kring hur 

arbetstagare erfarit processen. Förhoppningen med studien är att utveckla djupgående förståelse 

för hur berörda individer uppfattat sjukskrivningsförloppet. Vidare är förväntningen att studien 

ska generera kunskap om vad som underlättar alternativ försvårar arbetsåtergången. Resultatet 

förväntas kunna användas som kunskapsunderlag för arbetsgivare, dels för att öka förståelsen 

kring området samt för utvecklandet av insatser som möter arbetstagares behov. 
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Bakgrund  

 

Psykisk ohälsa i arbetslivet  

 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som saknar en entydig definition. Begreppet inkluderar allt från 

vardagliga påfrestningar till psykiska diagnoser. Internationellt används benämningen 

Common Mental Disorder (CMD) som innefattar sjukdomstillstånd såsom posttraumatiskt 

stressyndrom, utmattningssyndrom, specifika fobier, depression, paniksyndrom och 

tvångssyndrom. I svenskt sammanhang brukar CMD översättas till vanliga psykiska besvär 

(Vingård, 2015). Idag är CMD den främsta orsaken till långtidssjukskrivning (Motion 

2016/17:2692) Långtidssjukskrivning definieras som sjukfrånvaro som pågått i minst två 

månader (Försäkringskassan, 2015). Försäkringskassan (2016) framför att sjukfrånvaro orsakat 

av psykiska diagnoser har ökat i jämförelse med rörelseorganenssjukdomar och övriga 

sjukdomar. Från år 2010-2015 har en ökning skett med 57 000 sjukfall av totalt 98 000 sjukfall, 

något som motsvarar 59 procent. Av dessa 57 000 fall var 73 procent kvinnor och 27 procent 

män (Försäkringskassan, 2016). Yngre medelålders kvinnor inom kundnära yrken är den grupp 

som dominerar statistiken (Motion 2016/17:2692), däremot tenderar sjukfrånvaro på grund av 

psykisk ohälsa öka i alla åldrar (Försäkringskassan, 2016).   

Bakomliggande orsaker till den ökade psykiska ohälsan är fortfarande relativt okänd. En 

modell som används för att förklara orsaker till psykisk ohälsa är stress-sårbarhetsmodellen. 

Modellen förutsätter att individer födds med en uppsättning egenskaper som påverkar huruvida 

psykisk och fysisk stress kan hanteras, något som i sin tur är avgörande för om individer 

utvecklar psykisk sjukdom. Genetiska faktorer är en orsak till att vissa individer reagerar 

starkare på stressorer i omgivningen. Hjärnans utveckling kan även påverkas negativt under 

fosterstadiet genom exempelvis infektioner, brist på näring och skadliga ämnen. Sårbarheten 

för att utveckla psykisk ohälsa kan också influeras av utsatthet under barndomsåren, tidiga 

livsstilsfaktorer kan medföra en ökad känslighet för yttre påfrestningar. En annan 

sårbarhetsfaktor utgörs av personlighetsdrag (Vingård, 2015).  
 

 

Arbetsrelaterade riskfaktorer kopplat till psykisk ohälsa 
 

I en tidigare kunskapsöversikt undersöktes sambanden mellan arbetsliv, psykisk ohälsa och 

sjukskrivning. Rapporten påvisar att det finns ett flertal arbetsrelaterade faktorer som kan öka 

risken för psykisk ohälsa, sjukskrivning och förtidspension. Höga krav och låg kontroll på 

arbetet kan leda till CMD. Det har framkommit att individer med höga krav och låg kontroll 

har större benägenhet att utveckla depressionssymtom, sömnsvårigheter och känslomässig 

utmattning. Bristfälligt socialt stöd ökar också risken för nedsatt psykiskt välbefinnande. 

Obalans mellan ansträngning och belöning framstår som en bidragande faktor till lindrigare 

psykiska besvär. Det är främst tjänstepersoner inom den offentliga sektorn som upplever 

obalans mellan ansträngning och belöning. Ett arbete som innefattar lågt beslutsutrymme och 

utvecklingsmöjligheter kan orsaka understimulering som påverkar upplevelsen av 

välbefinnandet. Konflikter och trakasserier kan bidra till nedstämdhet, sömnproblem, 

skuldkänslor och maktlöshet vilket kan resultera i depressiva besvär. Mobbning på arbetsplatser 

ökar risken för depression och utmattningssyndrom. Tidigare studier har konstaterat att 

bristande arbetskontroll, oförenliga krav och organisationsförändringar är faktorer som kan 

framkalla mobbning. Traumatiska händelser och emotionellt påfrestande situationer kan 

resultera i posttraumatiskt stressyndrom. Rationaliseringar har ofta en negativ effekt på 

arbetstagares psykiska hälsa då effektiviseringsmetoder kan begränsa självbestämmande och 
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kontroll i arbetet. Det finns även studier som tyder på att anställningsformer är en riskfaktor för 

att utveckla psykisk ohälsa. Heltidsanställda har lägre risk att drabbas av psykisk ohälsa 

samtidigt som deltidsanställda löper en högre risk. Enformigt arbete, för mycket ansvar och låg 

utbildningsnivå kan tillsammans öka risken för självmordsförsök. Slutligen är skiftarbete en 

organisatorisk faktor som kan ge upphov till psykiska besvär (Vingård, 2015).  
 

Principer för sjukskrivning 
 

Sjukskrivning är en vanlig åtgärd som vidtas av hälso- och sjukvården. En fastställd diagnos 

behöver vanligtvis inte leda till sjukskrivning. Det är endast sjukdomar som bidrar till nedsatt 

arbetsförmåga som kan bevilja sjukskrivning (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2003). Under sjukskrivningsförloppet har hälso- och sjukvården och Försäkringskassan olika 

funktioner. Hälso- och sjukvården har till uppgift att utreda individers arbetsförmåga genom 

dokumentation av aktivitetsbegränsningar, funktionsnedsättningar och diagnoser. Den 

medicinska bedömningen används sedan som underlag vid beslut som berör sjukskrivningen. 

Försäkringskassan ansvarar för utlåtande angående sjukpenning, besluten fastställs genom den 

medicinska bedömningen.  Ett läkarintyg är ingen garanti för sjukpenning utan fungerar som 

ett beslutsunderlag. Både hälso- och sjukvården och Försäkringskassan ansvarar tillsammans 

för att bidra till en process som möter individers behov. Detta betyder att båda parterna ska nå 

samförstånd i den mån det är möjligt genom att föra konstruktiva dialoger (Socialstyrelsen, 

2012). 

Vid individuella bedömningar används särskilda rekommendationer för olika diagnoser som 

är vägledande principer för läkare och Försäkringskassan. Rekommendationerna inrymmer 

tolkningsmöjligheter och ska tillämpas utifrån specifikt kontext. Den slutgiltiga 

läkarbedömningen måste ske riktat mot den berörda individen i fråga, med hänsyn till dennes 

integritet och förutsättningar. Bedömningarna ska vara av distinkt, transparent och begriplig 

karaktär. Vid avvikelser från rekommendationerna ska en motivering klargöras. Syftet med 

beslutstödet är att det ska skapa tydlighet för klienten. De vägledande principerna ska enligt 

Socialstyrelsen nyttjas för att skapa delaktighet ur ett klientperspektiv. Individers enskilda 

uppfattning om rådande hälsotillstånd och arbetsförmåga är central, i och med detta bör 

sjuskrivningsgrad, arbetsanpassning och resväg diskuteras i samråd med klient och läkare. Om 

rekommendationerna innehåller särskilda råd för aktuellt sjukfall ska dessa nämnas. 

Information om att sjukskrivning endast tillåts vid nedsatt arbetsförmåga som påverkar det 

dagliga arbetet bör framgå.  Trots att det förekommer en medicinsk diagnos har individer ofta 

möjlighet att vara yrkesverksamma. Socialstyrelsen anser dessutom att arbetsförmågan främjas 

av viss sysselsättning snarare än sjukskrivning. Sjukskrivning ska vara en aktiv process som 

ska stödja individer att få tillbaka sin arbetsförmåga trots eventuella besvär. Läkare och 

Försäkringskassan har till uppgift att samverka för att följa upp ärenden, uppskatta lämpliga 

åtgärder och undersöka att rehabiliteringsalternativ erbjuds. För uppföljning och 

kvalitetssäkring har samtliga parter i sjukskrivningsprocessen ett centralt ansvar 

(Socialstyrelsen, 2012). 

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering  

 
Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar om att stödja individer att få tillbaka sin arbetsförmåga 

(Gerdle & Ekberg, 2014). Arbetsåtergång vid sjukskrivning för psykisk ohälsa är en komplex 

process som involverar ett flertal aktörer. Vanligen inkluderar processen hälso- och sjukvården, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och den sjukskrivne individen i fråga. De 
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olika intressenterna har oftast skilda avsikter med sitt arbete vilket kan försvåra samverkan. För 

en lyckad arbetsåtergång är det centralt att betrakta det nuvarande hälsotillståndet. Det är inte 

ovanligt att restsymtom uppstår även fast en individ bedöms kunna arbeta igen. Minskad tro på 

den egna arbetsförmågan och lågt stöd från arbetsplatser utgör hinder som begränsar 

rehabiliteringsprocessen. Den enskilde individen och omgivningen bör vara delaktig i huruvida 

vilken kapacitet som finns för att återgå till arbetet. Individers självupplevda uppfattning om 

arbetsförmågan utgör en viktig del i arbetsåtergången, en positiv syn på den egna kapaciteten 

främjar rehabiliteringen. Vid bedömning av den egna arbetsförmågan är det inte enbart viljan 

att återgå till arbetet som uppskattas utan även det aktuella hälsotillståndet. 

Långtidssjukskrivning kan exempelvis minska tilltron till den egna förmågan, något som kan 

försvåra återgången om inte arbetsplatser bistår med arbetsanpassning och lämplig 

arbetsövergång (Vingård, 2015). 
Rehabiliteringsinsatser som erbjuds i dagsläget är bland annat företagshälsovård. 

Arbetsgivare ansvarar för att anlita företagshälsovård efter särskilda behov. Tjänsterna kan 

variera och bestå av allt från sjukvårds- och friskvårdstjänster till utbildning- och 

arbetsmiljötjänster. Företagshälsovården ska tillhandahålla expertkunskap inom området för 

rehabilitering, dock varierar stödet till arbetsgivare. Stödet beror på vilka beställare 

företagshälsovården har och inom vilket verksamhetsområde de arbetar i. Dessutom skiljer sig 

stödet åt beroende på företagets storlek, tillgång välfungerande primärvård i området där 

verksamheten är belägen samt hur samverkan mellan försäkringsinstanser och 

företagshälsovården fungerar. Vid rehabilitering har företagshälsovården till uppgift att bidra 

med behandlingsinsatser, kunskap om vilka förändringar som stödjer arbetsåtergång och vilka 

risker som fortsatt sjukskriving kan leda till (Regeringen, 2017). 

Rehabiliteringsförsäkringar är en annan insats som arbetsgivare kan förteckna för att driva 

på arbetsåtergången genom arbetslivsinriktade åtgärder. Åtgärderna som försäkringarna 

innefattar är bland annat rådgivning av psykolog, psykologiskt stöd till närstående, rådgivning 

om arbetsplatsanpassning samt yrkesvägledning. AGS-fonden är ett annat stöd vid 

rehabilitering som AFA-försäkring står bakom. AGS-fonden består av ekonomiskt stöd som är 

avsatt till individuell rehabilitering för arbetstagare inom den privata och offentliga sektorn. 

Arbetsgivare kan ansöka om att få ekonomisk ersättning för 50 procent av utgifterna vid 

arbetsåtergång. Ersättningen inkluderar kostnader för både arbetslivsinriktad rehabilitering och 

för preventivt arbete (Regeringen, 2017). 

Vidare är en annan rehabiliteringsinsats arbetshjälpmedel som syftar till att stödja individer 

med funktionshinder och långvariga sjukdomstillstånd att fortsätta arbeta. Försäkringskassan 

ansvarar för beslut om bidrag för arbetshjälpmedel, bidraget täcker inte arbetsmiljöfrågor då 

detta är arbetsgivares befintliga skyldighet. Vid ingrepp som berör arbetsgivares egendom som 

exempelvis renovering av lokaler eller maskiner har arbetsgivare till uppgift att ansöka om 

bidraget. Vid arbetshjälpmedel för individuellt bruk ansvarar arbetstagare för att ansöka om 

bidraget. Arbetsförmedlingen bistår med hjälpmedel under de första 12 månaderna efter 

anställning, därefter tar Försäkringskassan över ansvaret. Sedan år 2014 kan arbetsgivare få 

tillgång statligt bidrag för köp av insatser som syftar till att utreda arbetstagares försämrade 

arbetsförmåga, något som kallas för arbetsplatsnära stöd. Arbetsplatsnära stöd utgörs av 

företagshälsovård eller andra aktörer med likvärdig behörighet. Avsikten med bidraget är att 

förebygga sjukdom och främja arbetstagares arbetsförmåga vid pågående sjukfall genom att 

tillhandahålla arbetsgivare information om vikten av tidiga insatser och anpassade åtgärder 

(Regeringen, 2017). 
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Tidigare forskning  
 
Behov av långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa kan uppstå till följd av bristande psykosocial 

arbetsmiljö eller händelser utanför arbetet. Sjukdom kan utvecklas vid traumatiska händelser 

eller vid för hög arbetsbelastning. Vid djupa kriser kan det vara komplicerat att hantera arbetet 

då individer kämpar mot ångest, depression, smärta och en känsla av överbelastning. Under en 

varaktig period kan detta leda till långtidssjukskrivning. Bristande psykosocial miljö som 

exempelvis för hög arbetstakt och press kan också orsaka psykiska besvär (Hildfrid & Evensen, 

2016). Vägen tillbaka till arbetet är en komplex process som påverkas av ett flertal faktorer. 

Möjlighet till stöd från arbetsgivare, kollegor, sjukvård och försäkringsinstanser varierar 

beroende på sjukdomsbild, psykisk och fysisk förmåga samt strukturella förhållanden som 

individer omges av. Samtliga faktorer har betydelse för om individer förblir sjukskrivna, kan 

återvända till arbetet eller behöver byta arbetsplats (Ståhl & Edvardsson Stiwne, 2014).  
Tillräckligt med stöd och inre motivation ökar chanserna för en lyckad arbetsåtergång. 

Upplevelsen av stöd från chefer och kollegor är centralt för att underlätta arbetsåtergången 

(Ståhl & Edvardsson Stiwne, 2014). För att få det stöd som krävs är det viktigt att chefer och 

kollegor har förståelse för hur sjukskrivningsorsaken påverkar arbetsförmågan (Noordik, 

Nieuwenhuijsen, Varekamp, van der Klink & van Dijk, 2011). Individer som återvänt till 

arbetet i ett tidigt skede, cirka tre månader efter sjukskrivningen har en benägenhet att ha bättre 

arbetsförmåga och hälsotillstånd i jämförelse med individer som varit sjukskrivna längre 

(Ekberg,Wåhlin, Persson, Bernfort & Öberg, 2015). Det förekommer även åldersrelaterade 

skillnader i relation till arbetsförmåga. Individer som är yngre än 50 år tenderar att komma 

tillbaka till arbetet fortare. Dessutom finns det samband som tyder på att arbetstagare som är 

äldre än 35 år har ökad risk för återkommande psykiska besvär i jämförelse med yngre personer 

(Mattila-Holappa et al., 2017). 

Sjukfrånvaro orsakat av depression är förknippat med fördröjd arbetsåtergång (Mattila-

Holappa et al., 2017). Hindrande faktorer utgörs bland annat av personlighetsdrag, 

copingförmåga, typ och grad av depression, arbetsförhållanden och avsaknad av psykiatrisk 

vård. Personlighetsdrag såsom lågt självförtroende och känslor av att vara sämre än andra kan 

bidra till nedsatt arbetsförmåga, dessutom påverkar även personlighetsdrag individers 

copingförmåga. Typ och grad av depression är en faktor som komplicerar arbetsåtergången. 

Arbetstagare med svåra depressiva symtom ökar risken för en misslyckad arbetsåtergång. 

Arbetsförhållanden som exempelvis frånvaro av stöd och vägledning på arbetsplatser är även 

hindrande faktorer. Avsaknad av psykiatrisk vård begränsar arbetstagares möjligheter att 

komma tillbaka till arbetet (Vries, Hees, Koeter, Lagerveld & Schene, 2014).  

Ytterligare faktorer som försvårar arbetsåtergång vid sjukskrivning för psykisk ohälsa är 

individers begränsade förmåga att sätta rimliga gränser. Kapacitet att anpassa arbetet efter den 

egna förmågan handlar om svårigheter att kontrollera den egna arbetstiden och arbetsmängden. 

Åtgärder för att göra arbetsåtergången hanterbar utgörs av arbetsanpassning, ökad autonomi 

och uppsatta strategier för påfrestande situationer. Vidare kan psykiska och fysiska 

komplikationer uppstå till följd av den sjukdom som orsakat sjukskrivningen. Detta kan 

resultera i trötthet, utmattning, minskad koncentration, ångest, aggression, nedsatt 

kognitivförmåga och muskelvärk (Noordik et al., 2011). Det har även framkommit att personer 

som lider av psykisk ohälsa upplever sig vara en marginaliserad grupp, något som belyser 

vikten av att bekämpa negativa attityder mot psykisk ohälsa (Erdner, Magnusson, Nyström & 

Lüzén, 2005). Dessutom är det inte ovanligt att personer med psykiska besvär upplever känslor 

av skam (Scheff, 2001). För att öka acceptansen har samhället ett ansvar att förstå och stödja 

individer med psykiska besvär (Erdner et al., 2005).  
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Teoretiskt perspektiv 

 
Nedan presenteras studiens teoretiska utgångpunkter som identifierades efter att analysen 

genomförts. Begreppen som presenteras har används vid diskussionen för att tolka resultaten. 

Ambitionen var inte att fastställa nivån av KASAM eller socialt stöd, utan tillämpades för att 

göra teoretiska kopplingar i relation till deltagarnas utsagor. 
 
 

Känsla av sammanhang  
  
Känsla av sammanhang (KASAM) är en teori som myntades av den medicinske sociologen 

Aaron Antonovsky. Antonovsky studerade hälsans ursprung och intresserade sig för vad som 

får människor att vidmakthålla en god hälsa trots fysiska och psykiska påfrestningar i livet. 

Genom sitt forskningsarbete konstaterade Antonovsky att människors hälsa påverkas av en 

mängd faktorer. Han menade att det är viktigt att ta hänsyn hela sammanhanget istället för att 

enbart betrakta riskfaktorer. Genom denna observation utvecklade Antonovsky begreppet 

KASAM som en möjlig förklaring till att människor bibehåller en god hälsa. KASAM utgörs 

av de tre beståndsdelarna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar 

om i vilken utsträckning individer har förståelse för vad som händer och varför något händer. 

Begriplighet avgör huruvida människor upplever händelser som förutsägbara, gripbara och 

sammanhängande. Hanterbarhet innebär att människor har de resurser som behövs för att möta 

inre och yttre stimuli. Resurser kan exempelvis handla om individuella tillgångar eller resurser 

i omgivningen. Hanterbarhet syftar främst till att kunna ha makt över den egna tillvaron. 

Meningsfullhet är den centralaste beståndsdelen i KASAM eftersom det är en förutsättning för 

att människor ska känna begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullhet handlar om att förstå 

värdet av det som sker, vilket är sammankopplat med motivation och engagemang. Upplevelsen 

av meningsfullhet påverkar inställningen till hur individer hanterar olika situationer. Högt 

KASAM medför att individer förses med förmågor och motståndsresurser för att bemästra 

utmaningar i livet. Lågt KASAM kan resultera i att individer faller offer för omständigheterna, 

något som kan ge upphov till negativ stress och ohälsa (Antonovsky, 2005). I en tidigare studie 

undersöktes KASAM i relation till arbetsåtergång vid sjukskrivning för lindrigare psykiska 

besvär. Studien indikerar att KASAM är en personlig resurs som har ett samband med psykisk 

hälsa, arbetsförmåga och tilltro till den egna förmågan. En hög känsla av sammanhang tycks 

vara en främjande faktor vid arbetsåtergång (Jensen & Grete, 2013).  
 

 

Socialt stöd   
 
Socialt stöd är en psykosocial arbetsmiljöfaktor som är en viktig förutsättning för en god hälsa. 

Stödet fungerar som en buffert vid påfrestande situationer (Gard, 2014). Shumaker 

och Brownell (1984) definierar socialt stöd som: ”Utbyte av stöd mellan två eller fler personer, 

med syfte att öka mottagarens välbefinnande” (s. 13). House (1981) menar att det sociala stödet 

varierar och kan delas upp i fyra kategorier; Emotionellt stöd, värderande stöd, informativt stöd 

och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd syftar till att människor i omgivningen är lyhörda, 

omtänksamma, empatiska och pålitliga. Samtliga former av socialt stöd är viktiga, dock är 

emotionellt stöd av störst betydelse då människor vanligen förknippar gott stöd med emotionellt 

stöd.  Värderande stöd handlar om att bekräfta individer genom erkännande och feedback. 

Förutom detta är det exempelvis viktigt att arbetsgivare får sina anställda att känna sig sedda 

och värdefulla. Värderande stöd fungerar som en källa för att uppskatta individuella 

prestationer. Informativt stöd innebär att tillhandahålla den information individer behöver för 
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att hantera personliga problem eller andra svårigheter som ligger utan för individers egen 

kontroll. Stödet kan ge uttryck i vägledning, råd och undervisning. Instrumentellt stöd handlar 

om att erbjuda praktisk hjälp för individer med särskilda behov. Det kan exempelvis handla om 

att minska belastningar genom olika former av hjälpmedel, anpassningar och avlastningar. 

Instrumentellt stöd och emotionellt stöd är associerade med varandra, att tillgodose praktisk 

hjälp kan betraktas som en omtänksam gärning. Däremot finns det risk att instrumentellt stöd 

tillämpas vid avsaknad av emotionellt stöd, något som kan medföra att individer känner sig 

åsidosatta. Samtliga former av socialt stöd kan utgöras av bland annat familj, vänner, partner, 

kollegor, chefer, arbetsledning samt hälso- och sjukvårdspersonal. En del stödkällor är 

angelägnare än andra och varierar utifrån specifik kontext. Lämpliga former av socialt stöd på 

arbetsplatser kan öka upplevelsen av välbefinnande och förebygga skadliga effekter av stress 

(House, 1981).  

 

Problemformulering 

  
Under de senaste åren har psykisk ohälsa blivit den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning 

i Sverige (Motion 2016/17:2692). Kvinnor är den grupp som utgjort den största ökningen 

(Försäkringskassan, 2016), främst är det yngre medelålders kvinnor inom kundnära yrken som 

dominerar statistiken (Motion 2016/17:2692). Höga krav och låg kontroll, bristfälligt socialt 

stöd, obalans mellan ansträngning och belöning, lågt beslutsutrymme och anställningsformer är 

några organisatoriska faktorer som kan orsaka psykiska besvär som i sin tur leda till 

långtidsfrånvaro (Vingård, 2015). Även händelser utanför arbetet kan medföra att individer får 

svårt att hantera arbetet och behöver vara långtidssjukskrivna (Hildfrid & Evensen, 2016).  

Uppfattningen är att vägen tillbaka till arbetet är en krävande process som involverar kontakt 

med ett flertal aktörer. I och med denna komplexa process anses det vara av vikt att lyfta fram 

individers egna redogörelser av sjukskrivningsförloppet. Avsikten med denna studie är att 

utveckla förståelse för hur långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa upplevs både under och 

efter sjukskrivningsperioden, något som förväntas vara värdefullt för framtida interventioner 

som syftar till att stödja arbetsåtergång.  
 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet är att undersöka vad det innebär för kvinnor att vara långtidssjukskrivna för psykisk 

ohälsa och återvända till arbetet. 

 

Frågeställningar:  

 

 Vilka erfarenheter har kvinnorna av att vara långtidssjukskrivna?  

 Hur upplever kvinnorna sin arbetsåtergång? 

 Vad främjar en god arbetsåtergång?  
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Metod 

 

Metodavsnittet presenterar studiens metodologiska utgångspunkter. Avsnittet innefattar 

beskrivning av: Metodval, deltagare, datainsamlingsmetod, databearbetning och etiska 

forskningsaspekter.  

 

 

Metodval 

 
Det valda angreppsättet för denna studie är interpretative phenomenological analysis (IPA). 

IPA handlar om att studera levda erfarenheter genom detaljerade beskrivningar av människors 

sociala värld (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Angreppsättet valdes av det faktum att metoden 

fokuserar på individuellt meningsskapande något som är utgångspunkten för studien. Metoden 

grundas på de tre vetenskapsfilosofiska inriktningar fenomenologi, hermeneutik och idiografi. 

Fenomenologi syftar till att förstå fenomen genom människors subjektiva förståelse. 

Kunskapen som eftersöks baseras på individers upplevda livsvärld (Birkler, 2012). 

Hermeneutik är en teori om tolkningsförfarande av det empiriska materialet, som innebär att 

delarna tolkas i ljuset av helheten och vice versa. Inom IPA tillämpas dubbel hermeneutik som 

handlar om att forskaren försöker att tolka materialet utifrån deltagarnas perspektiv. Genom att 

deltagarna har förmedlat deras syn av fenomenet som studeras innebär det att en primärtolkning 

gjorts, vid analysen gör sedan forskaren en sekundärtolkning av datan, därmed benämningen 

dubbel hermeneutik. Idiografi handlar om att analysera enskilda förhållanden för att sedan 

kunna göra generella beskrivningar. Vid databearbetningen analyseras varje enskilt fall var för 

sig vilket medför att djupgående och detaljerade beskrivningar skapas, därefter görs jämförelser 

för att framställa generella beskrivningar av fenomenet som undersöks. I och med att varje 

enskilt fall analyseras på djupet kräver IPA-studier inte särskilt många deltagare (Smith et al., 

2009). 
 
 

Deltagare  
 
Urvalet gjordes genom ett målinriktat urval. Enligt Smith et al. (2009) används denna 

urvalsform för att medvetet utse ut individer som är lämpliga att besvara forskningsfrågan.  

IPA-studier bör även utgöras av en homogen grupp som har något gemensamt (Smith et al., 

2009). Urvalskriterierna för studien var att intervjupersonerna skulle vara kvinnor från 25 år 

och uppåt samt att personerna skulle ha varit långtidssjukskrivna i minst två månader för någon 

form av psykisk ohälsa. Urvalet gjordes av den anledningen att kvinnor utgjort den främsta 

ökningen när det gäller sjukfrånvaro orsakat av psykiska besvär.  Ett aktivt val var att inkludera 

olika slags yrkeskategorier.  

Intervjupersonerna rekryterades genom att fråga bekanta om de hade några intresserade 

personer i deras kontaktnät. När förslag på namn uppkommit kontaktades de via Facebook 

alternativt telefon. Sex av nio personer tackade ja till att delta. Ytterligare två personer 

rekryterades genom annonsering på sociala medier. Samtliga intervjupersoner som uppvisade 

intresse till att medverka fick ta del av ett utformat missivbrev via sms eller genom funktionen 

”personliga meddelande” på Facebook. För att kunna skicka informationen via sms skapades 

ett Google-dokument där länken bifogades i meddelandena. Åldern bland personerna varierade. 

Den yngsta var 25 år och den äldsta var 54 år. Deltagarna var bosatta i Uppsala län, 

Västmanlands län och Västra Götalands län. Branscherna de arbetade inom vid 

sjukskrivningstillfället var; vård och omsorg, skola och utbildning, hotell och restaurang samt 

lager och logistik. Samtliga personer förutom en hade någon form av kundnära yrken.  
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Datainsamlingsmetod 

 
Inom IPA tillämpas vanligen semistrukturerade intervjuer som innebär att en intervjuguide 

används vid genomförandet av intervjuerna (Smith et al., 2009), något som denna studie förhöll 

sig till vid datainsamlingen. Intervjuformen underlättar så att en viss struktur följs, däremot har 

deltagarna möjlighet att besvara frågorna fritt (Smith et al., 2009). Intervjuguiden för denna 

studie skapades genom att formulera tre övergripande teman. Första temat berörde frågor 

angående tiden innan sjukskrivningsperioden, frågor som användes för att öka förståelsen för 

kontexten. Tema två och tre skapades utifrån studiens frågeställningar. Tema två berörde 

upplevelser av att vara sjukskriven och tema tre utgjordes av frågor angående övergången från 

att vara sjukskriven till att börja arbeta igen. På grund att det valda studieområdet kunde 

uppfattas som ett känsligt ämne togs detta i beaktande vid framtagandet av intervjuguiden med 

avsikt att undvika stötande frågor.  

Innan intervjuerna ägde rum genomfördes ett pilottest för att kontrollera intervjuguidens 

kvalitet, dock ingick inte personen i urvalskriterierna för studien. Bryman (2011) menar att 

pilottest är nödvändigt för att granska om intervjufrågorna är tydliga och kan bidra till fyllig 

data. Pilottestet innebar att en fråga omformulerades eftersom den uppfattades som 

svårbegriplig. Vidare delades en fråga upp då den efterfrågade två saker samtidigt, något som 

medförde att personen endast svarade på det första som eftersöktes. När justeringar av 

intervjuguiden avslutats genomfördes de intervjuer som resultatet baseras på.  

Samtliga intervjuer genomfördes under tre veckor och längden på intervjuerna var mellan 

30 till 60 minuter. För att underlätta dataprocessen bandades samtalen med hjälp av 

mobiltelefon. Intervjuformerna varierade, två av de enskilda intervjuerna ägde rum genom 

fysiska träffar och resterande skedde via telefon. Platserna för de fysiska träffarna var ett 

grupprum på Mälardalens högskola och ett bibliotek, något som författaren föreslog då båda 

ställena erbjöd en lugn miljö utan störande moment. När telefonintervjuerna genomfördes var 

författaren i sin bostad för att undvika ljud i omgivningen, även deltagarna befann sig på ostörda 

platser.  Tid för intervjuerna bestämdes utifrån deltagarnas önskemål för att ta hänsyn till deras 

scheman. Intervjuguiden användes som hjälpmedel under varje intervjutillfälle och 

sonderingsfrågor ställdes vid behov för att erhålla djupgående beskrivningar. Efter att varje 

intervju slutförts påbörjades transkribering av utsagorna som enligt Smith et al. (2009) innebär 

att intervjuuttalanden transformeras till textformat. Transkriberingen utfördes under samma dag 

som intervjuerna utförts för att behålla sammanhanget och för att ge utrymme till reflektion 

inför nästkommande intervjuer. Under transkriberingen dokumenterades samtliga utsagor även 

skratt och längre pauser antecknades för att eftersträva känslan av original intervjuerna. 

Slutligen omfattades utskrifterna av totalt 68 sidor dataskrivna A4-papper med  

teckensnitt ”Calibri brödtext”, storlek 11. 
 

 

Databearbetning  
 
Databearbetningen gjordes i linje med Smith et al. (2009) rekommendationer för analys. 

Eftersom IPA fokuserar på individers detaljerade redogörelser analyseras varje intervjuutskrift 

separat, detta för att förhålla sig till det idiografiska perspektivet. Första steget i analysprocessen 

består av att göra sig bekant med materialet genom att läsa det vid ett flertal tillfällen (Smith et 

al., 2009). För att införskaffa god förståelse för innehållet lästes varje intervju noggrant, därefter 

gjordes en ytterligare genomläsning samtidigt som ljudfilerna spelades upp. Genom att lyssna 

på ljudfilerna kunde även felaktigheter i materialet justeras.  Andra steget innefattar initiala 

noteringar som ämnar till att identifiera centrala komponenter som deltagarna uttryckt (Smith 

et al., 2009). Meningsbärande enheter, det vill säga längre stycken med text markerades utifrån 
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studiens syfte. När meningsbärande enheter valts ut blev varje stycke tilldelad en beskrivande 

kommentar. Kommenterarna användes för att korta ned materialet utan att förlora innehållets 

innebörd. Ett exempel på en meningsbärande enhet: ” Absolut ingen tvekan om saken. Jag hade 

inte kunnat komma tillbaka annars tror jag faktiskt”. Den tillhörande kommentaren var: 

”Sjukskrivning viktigt för återhämtning”. När samtliga meningsbärande enheter och 

kommentarer arbetats fram fördes dessa in i ett kodningsschema för att göra materialet 

lättöverskådligt. Fiktiva namn användes för att urskilja uttalandena.  

Tredje steget innebär att skapa teman utifrån de beskrivande kommentarerna, detta innebär 

att en sekundärtolkning av intervjuutskrifterna görs då författaren tolkar materialet på egen hand 

(Smith et al., 2009). För att skapa teman blev varje kommentar tilldelad ett nyckelord eller en 

fras som i korta drag beskrev det huvudsakligaste innehållet. Exempelvis fick kommentaren: 

”Sjukskrivning viktigt för återhämtning” temat: ”Återhämtning”. Kodningsschemat användes 

sedan för att föra in de framtagna temana. Fjärde steget består av att organisera temana för att 

generera en tydlig struktur (Smith et al., 2009). Detta gjordes genom att jämföra vad som skiljde 

temana åt och vad som var gemensamt. Jämförelsen bidrog även till att förslag på subkategorier 

uppstod. Femte steget innefattar att analysprocessen börjar om med en ny intervjuskrift (Smith 

et al., 2009). Tidigare steg upprepades tills samtliga intervjuer hade analyserats. När alla 

intervjuskrifter bearbetats bestod det slutgiltiga steget av att undersöka mönster av innehållet 

(Smith et al., 2009). Tre huvudkategorier växte fram som var inspirerade av frågeställningarna: 

”Sjukskrivningsperioden”, ”Övergången från att vara sjukskriven” och ”Förutsättningar för en 

god arbetsåtergång”. Förslagen på subkategorier som uppenbarat sig vid jämförelse av teman 

justerades och utgjordes av: ”Svårigheter med att vara sjukskriven”, ”Fördelar under 

sjukskrivningen”, ”Arbetsanpassning”, ”Negativa erfarenheter av arbetsåtergången”, ”Positiva 

erfarenheter av arbetsåtergången” och ”Rutiner för arbetsåtergång”. Subkategorierna delades in 

under huvudkategorierna. Totalt uppstod 19 teman som sorterades under respektive 

subkategori. Huvudkategorin ”Förutsättningar för en god arbetsåtergång” fick inga 

subkategorier utan blev tilldelad teman på en gång. 

 

Etiska forskningsaspekter  
 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns ett ansvar att skydda deltagare från 

skadliga effekter till följd av undersökningar (Vetenskapsrådet, 2011). För att skydda 

deltagarna i studien har de fyra etiska principerna för svensk forskning betraktas. Principerna 

utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att deltagarna ska bli informerade om studiens syfte och vilka 

villkor och rättigheter som berör deltagandet (Vetenskapsrådet, 2011). Innan intervjuerna ägde 

rum fick deltagarna ta del av ett utformat missivbrev där studiens omständigheter förklarades. 

I missivbrevet framgick ändamålet med studien, motiv till valt ämne, frivillighet att medverka, 

rättighet att avbryta deltagandet och hur intervjumaterialet var tänkt att behandlas. Vid 

intervjutillfället blev deltagarna informerade om detta återigen för att klargöra 

omständigheterna en sista gång.  
Samtyckeskravet innebär att ett godkännande ska erhållas från deltagarna vid studiens start 

(Vetenskapsrådet, 2011). Under varje intervjutillfälle fick intervjupersonerna medge ett 

muntligt samtycke. Konfidentialitetskravet avser att införskaffad data och personuppgifter ska 

behandlas med sekretess och att inga utomstående personer ska ha tillträde till materialet 

(Vetenskapsrådet, 2011). För att uppfylla konfidentialitetskravet spelades intervjuerna in på en 

mobiltelefon som inte längre används. Intervjuutskrifterna förvarades på en lösenordskyddad 

dator och lagrades i en dold mapp. Ytterligare har samtliga intervjupersoner benämnts med 
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fiktiva namn vid redogörelse av resultatet för att värna om deltagarnas anonymitet.  Två 

deltagare blev kontaktade via annonsering på sociala medier, för att skydda deras identitet 

raderades inläggen, samma princip gällde för de personer som blev kontaktade via personliga 

meddelanden på Facebook. Nyttjandekravet handlar om att allt införskaffat material endast får 

nyttjas till forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2011). Materialet för denna studie har inte 

används i något annat sammanhang och kommer att raderas när studien har avslutats.  

 

 

Resultat 

 
För att tydliggöra kontexten inleds resultatet med en kort beskrivning av deltagarna. Därefter 

beskrivs deltagarnas erfarenheter av att vara sjukskrivna, hur arbetsåtergången erfarits samt 

förutsättningar för en god arbetsåtergång. Varje frågeställning besvaras under enskilda 

huvudkategorier.  

 
Presentation av deltagarna 

 
Monika 53 år, arbetade på ett LLS-boende. Var sjukskriven i fem månader för 

utmattningssyndrom som var en följd av bristande psykosocial arbetsmiljö och omständigheter 

utanför arbetet.  

Marie 54 år, arbetade som receptionist på ett hotell under nattid. Var sjukskriven i ett år och tre 

månader för utmattningssyndrom som framkallats av bristande psykosocial arbetsmiljö. 

Sara 28 år, arbetade som integrationsassistent på ett HVB-hem. Var sjukskriven i tre månader 

för depression som utvecklats av den psykosociala arbetsmiljön och omständigheter utanför 

arbetet. 

Jonna 27 år, arbetade som undersköterska inom hemtjänsten. Var sjukskriven i två månader på 

grund av omständigheter utanför arbetet.  

Vanessa 25 år, arbetade som boendestödjare på ett HVB-hem. Var sjukskriven i tre månader 

för utmattningssyndrom och depression som var en följd av bristande psykosocial arbetsmiljö. 

Anna 53 år, arbetade som lågstadielärare. Var sjukskriven i tre år för utmattningssyndrom som 

framkallats av bristande psykosocial arbetsmiljö. 

Sofia 26 år, arbetade på ett lager. Var sjukskriven i tre månader för depression som utvecklats 

av den psykosociala arbetsmiljön och omständigheter utanför arbetet.  

Anette 38, år arbetade som förskolelärare. Var sjukskriven i tre och en halv månad för 

depression som var en följd av omständigheter utanför arbetet.  

 

Sjukskrivningsperioden 

 
Nästan samtliga kvinnor uttryckte att sjukskrivningsperioden var en svår tid i livet. 

Bakomliggande orsaker till sjukskrivningarna var privata omständigheter eller mindre bra 

arbetsförhållanden alternativt en kombination av båda. Tiden innan kvinnorna blev 

långtidssjukskrivna präglades av bristande psykosocial arbetsmiljö såsom obalans mellan 

arbetsliv och privatliv, höga krav, hög arbetsbelastning, brist på resurser för att utföra 

arbetsuppgifter, inte lyssnande chefer/ledning och ogynnsamma arbetstider. En kvinna ansåg 

att sjukskrivningen inte berodde på arbetet utan tampades med saker utanför arbetet. En 

gemensam faktor för nästan alla deltagare förutom en var att de trivdes med själva 
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arbetsuppgifterna. 

 

Svårigheter med att vara sjukskriven  

 

Förnekelse och svårt att acceptera situationen. Flera kvinnor beskrev att de hade svårt att ta 

till sig att de behövde vara sjukskrivna trots att de upplevt varningssignaler under en längre tid. 

En kvinna menade att hon tidigare hade haft svårt att förstå varför människor blir deprimerade 

eller drabbas av psykisk ohälsa och betraktat det som något som drabbar andra. När hon själv 

blev deprimerad tyckte hon att det var pinsamt och ville inte erkänna det för sig själv. Att 

acceptera situationen och inse behovet av att vara sjukskriven var komplicerat. 

Sen när jag väl blev sjukskriven, alltså i början, tyckte jag att det var 

jättejobbigt för då var jag tvungen att acceptera att, ja nu har det hänt, det som 

jag har försökt att undvika så länge. (Vanessa) 

När den fysiska värken var borta då tyckte jag att här kan ju inte gå hemma, 

jag är väl inte sjuk, fast jag var ju det. Men det var jättesvårt att erkänna det 

för sig själv. (Monika) 

Orkeslöshet och passivitet. Kvinnorna beskrev sin första sjukskrivningstid som svår, 

samtliga uttryckte att de inte hade ork till att göra något och låg ned mestadels av tiden. 

Vardagliga sysslor upplevdes för de flesta som påfrestande uppgifter. Intresse för saker som 

tidigare varit tillfredställande försvann eftersom minsta ansträngning upplevdes som 

energidränerande. Två kvinnor beskrev det som att man måste vara tillräckligt frisk för att 

kunna handskas med Försäkringskassan och arbetsgivare, något som de menade var 

problematiskt eftersom de knappt orkade ta sig upp från sängen.  

Alltså mycket sådär att man behöver vara lite frisk för att kunna vara sjuk. 

Det är många trådar som ska dras i med Försäkringskassan och arbetsgivare. 

Jag var ju så pass deprimerad den stunden att jag bara låg hemma och stirrade 

in i väggen liksom. Då blev dem här sakerna ganska stora, att behöva ta 

kontakt med Försäkringskassan eller sin arbetsgivare. (Sofia) 

Det framgick även att en del kvinnor gick in i ett apatiskt tillstånd. Saker som tidigare hade 

varit viktigt orkade de inte bry sig om. Att träffa vänner och familj, hålla fint i hemmet, träna 

och vara hälsosam var inget som prioriterades eftersom att orken inte fanns.  

Jag brydde mig inte om något, sådant som var jätteviktigt för mig. För som 

jag sa innan så är jag perfektionist och pedant. Alltså jag har aldrig någonsin 

haft disk på bänken, aldrig, det har alltid varit pedant städat. Men jag 

struntade i om det var disk på bänken, jag brydde mig verkligen inte. Jag blev 

så himla passiv, jag bara sket i allting. (Vanessa) 

Isolerad från omvärlden. En känsla av isolering och ensamhet var något som belystes 

genomgående. Genom att inte befinna sig på arbetet upplevde kvinnorna att de uteslöts från ett 

betydelsefullt sammanhang som gav upphov till att de förlorade den sociala biten i vardagen. 

Arbetet ansågs ha en framstående funktion för socialt umgänge.  

Man blir ganska isolerad och borta från det här vanliga och sociala livet som 

man ändå har när man jobbar. Isolerad och ensam kände jag mig, just det här 

att man inte träffar människor på samma sätt. (Anette) 
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Känslan av att vara isolerad och ensam resulterade i att en del började må ännu sämre. En 

deltagare blev så påverkad av ensamheten att hon drabbades av självmordstankar och hade även 

planerat själva genomförandet. En annan kvinna kände sig isolerad på grund av att människor 

i hennes omgivning undvek att kontakta henne för att hon var sjukskriven. Den långa 

sjukskrivningsperioden medförde också att isoleringen påverkade hur deltagarna tänkte och 

agerade när de skulle vistas utanför hemmet.  

När man är sjukskriven ett tag så blir man ganska isolerad, alltså när man inte 

mår bra. När man sen ska göra saker och bryta sig loss från isoleringen blir 

man ganska feg. (Jonna) 

En känsla av skam och skuld. Flera kvinnor tycke att det var jobbigt att behöva förklara 

varför de var sjukskrivna. Många oroade sig över hur andra personer skulle reagera och se på 

dem. En deltagare fick problem med ett knä under samma period och använde det som ursäkt 

vid frågor. Andra kvinnor ville inte vistas ute under dagtid då det fanns risk att stöta på kollegor, 

de kände att det var fel att vara på andra platser eftersom de trodde att andra skulle ifrågasätta 

och fundera över vad de gjorde hemma.  

Man skämdes om man skulle handla på dagen för då var det ju, ”vad gör hon 

hemma mitt på dagen?”. (Anna) 

Tyvärr är jag utav den gamla stammen. Då är det såhär att när man är 

sjukskriven då är man hemma sjuk, man inte ute och rör på sig och man visar 

sig inte. Jag jobbar ju i samma lilla by som jag bor. Och då kunde jag inte 

fräscha till mig och gå ut på en promenad för då kunde de på jobbet titta ut 

och säga, ”jaha där går hon, och så sjuk är hon”. (Monika) 

En del kvinnor klandrade sig själva över att de blivit sjukskrivna och kände sig otillräckliga. 

De betraktade sjukskrivningen som ett misslyckande och började ifrågasätta om de var kapabla 

att någonsin kunna börja arbeta igen. Kvinnorna tampades med deras självbild och hade svårt 

att inse att det inte var deras fel att de blivit sjukskrivna.  

Sen när man blev lite bättre och det hade gått en tid så gick jag istället ned i 

depression för att jag inte hade klarat av mitt arbete. Jag gick ju hos psykolog 

och läkare och pratade hela tiden, där fick jag lära mig att det inte var mig det 

var fel på, men det tog väldigt långt tid innan jag förstod det. Jag var nog en 

trög patient att förstå att det var sjukdom, att det inte var något fel på mig 

egentligen. (Marie) 

Det kändes som att jag inte var tillräcklig. Att jag inte orkade med något i 

mitt liv och att jag inte kunde göra normala saker som andra människor, till 

exempel som att jobba och ha problem hemma. Jag har alltid känt mig stark 

men just den perioden i mitt liv kände jag att jag inte var tillräcklig. Jag kunde 

inte finnas där på jobbet eller hemma, jag kände att jag inte dög på något sätt. 

(Sara) 

Ekonomisk stress. Något annat som upplevdes vara påfrestande var den ekonomiska biten. 

En del upplevde att det var frustrerande att vara hemma och förlora den inkomst som de 

vanligtvis skulle ha fått vid arbete. Den ekonomiska biten ansågs förvärra situationen då det 

blev en osäkerhet över att kunna försörja sig i den utsträckning som de gjort tidigare. Andra 

kvinnor kände sig stressade över att Försäkringskassan och läkare inte skulle godkänna 

sjukskrivningen vilket skulle innebära att de var tvungna att arbeta trots att de inte klarade av 
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det. En kvinna fick problem med Försäkringskassan och upplevde det som en extra jobbig 

period.  

Det blev krångel med Försäkringskassan, så det var också jättetufft… Jag fick 

inte det godkänt, så det var några månader som det var tufft med det också. 

(Anna) 
 

Fördelar under sjukskrivningen  

Tid för återhämtning och strategier. Det främsta som ansågs vara en fördel med att vara 

sjukskriven var att kvinnorna fick tid för återhämtning. Många menade att detta var den enda 

möjligheten att få tillbaka sin arbetsförmåga. Sjukskrivningsperioden beskrevs som en räddning 

för att kunna bli frisk och må bättre.  

Jag fick ju hjälp med att börja medicinera och det är klart att det var bra att 

jag var sjukskriven då så att jag fick tid att börja må bättre. För det hade inte 

funkat om jag hade jobbat. (Anette) 

Två av deltagarna som ansåg att sjukskrivningen var nödvändig menade dock att det bästa 

alternativet hade varit att byta arbetsplats på en gång. De kände att sjukskrivningen inte hade 

någon större funktion när de var medvetna om att arbetssituationen skulle vara densamma när 

det var dags att börja arbeta igen.  

Visst det gjorde ju att jag orkade komma tillbaka, däremot insåg jag att 

arbetsplatsen var som den var och att mitt mående aldrig skulle bli bra så 

länge det var så. (Vanessa) 

En annan positiv aspekt var att några kvinnor utvecklade strategier för självhjälp. Genom att 

samtala med psykolog fick en deltagare lära sig att tänka på ett annat sätt som hjälpte henne att 

må bättre. Hon beskrev det som att sjukskrivningen tillät henne att arbeta med sig själv. En 

annan kvinna berättade att hon efter en tid insåg behovet av att hjälpa sig själv.  

Det var skönt att engagera sig i dem här grejerna som man kunde hjälpa sig 

själv med för att sen komma tillbaka. För jag lugnande ner mig efter ett tag 

och insåg att det här kommer att ta tid. När jag insett att det skulle ta tid gick 

jag in med en annan inställning. Jag började gå promenader, var ute och satt 

inga krav på mig själv. Det hjälpte mig att förstå att jag skulle bli frisk längre 

fram. (Marie) 

Omtänksamma arbetsgivare. Några kvinnor upplevde att de hade arbetsgivare som var måna 

om att upprätthålla en kontinuerlig kontakt under sjukskrivningen. Arbetsgivarna kunde ringa 

vid några tillfällen för att höra hur det var och bjuda in till fika. Detta var något som 

uppskattades eftersom kvinnorna kände sig inkluderande på arbetsplatsen trots att de inte 

arbetade.  

De ringde kanske, skickade något sms varannan vecka och sådär. Inte så att 

de ringde och frågade ”hur mår du? kommer du tillbaka snart eller?”. Utan 

just det här ”vi tänker på dig och om du orkar får du gärna komma förbi och 

ta en kopp kaffe”. Så man kände ju att de hela tiden ville ha kontakt med en. 

(Monika) 
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Ett par deltagare som inte hade kontinuerlig kontakt med sina arbetsgivare uttryckte att de hade 

önskat att de blivit behandlade med mer omtanke.  Frånvarande arbetsgivare resulterade i att 

några började fundera om de var behövda och om de överhuvudtaget hade något arbete att 

komma tillbaks till.  

Jag kommer ihåg att jag undrade ett tag om man ens hade något jobb kvar att 

gå till, alltså när sjukrivningen gick ut. (Jonna) 

 

Övergången från att vara sjukskriven 

Vid beskrivning av återgångsprocessen framkom skilda redogörelser. Vissa kvinnor uttryckte 

en besvikelse över hur de blivit bemöta samtidigt som andra kände sig nöjda med processen. 

Framförallt var det de yngre deltagarna som upplevde missnöje. Arbetsåtergången var utformad 

på olika sätt för samtliga deltagare, dock framkom en del gemensamma omständigheter. 

 

Arbetsanpassning  

 
     Arbetstid. Återgångsprocessen var individuellt utformad för deltagarna. Det framgick att de 

flesta kvinnor började arbeta deltid, vanligast var att börja på 25 procent för att sedan öka tiden 

efter några veckor eller någon månad.  Däremot fanns det några som började arbeta på 50 

procent och 100 procent. En kvinna började arbeta heltid redan efter första veckan och en annan 

började arbeta heltid direkt. Anledningen till att kvinnorna gick tillbaka till heltid utan att 

succésvit öka arbetstakten var för att kunna ta ut full semester eller av ekonomiska skäl.  

Som sagt rent ekonomiskt så kunde jag inte fortsätta att sjukskriva mig igen. 

För det var fortfarande mycket som påverkade hemifrån som ekonomi, så då 

var det bara att ta det. (Sara)  

De kvinnor som började på 25 procent var nöjda med det eftersom det blev som en form av 

arbetsträning. En kvinna som inte började arbeta på 25 procent hade önskat att hon gjort det för 

att få en mjukstart. Deltagarna som succesivt ökade i arbetstid kom överens med 

läkare/psykolog om att detta var det bästa tillvägagångsättet, en del valde sedan att förhandla 

upplägget med sin arbetsgivare för att det skulle fungera för båda parterna.  

Först och främst kom jag väl överens med min psykolog och med min läkare 

om att jag skulle börja jobba lite grann överhuvudtaget. De rekommenderade 

att jag skulle jobba några timmar om dagen. Men eftersom att min 

arbetsgivare såg det som en win för dem att jag var inne i början av veckan 

och sen ledig i slutet av veckan, eller sjuk i slutet på veckan. Så tyckte jag ju 

att det var de bästa alternativet, så det fick jag väl typ förhandlat mig till. 

(Sofia)  

Arbetsupplägg. Utformningen av arbetsupplägget skiljde sig åt. Flera deltagare menade att 

de fortfarande utförde samma arbetsuppgifter när de kom tillbaka. Några deltagare hade 

arbetsgivare som tillsatte vikarier som arbetade heltid under tiden de arbetade deltid, detta var 

något som upplevdes avlastande då personalstyrkan utökades.  

Jag hade en vikarie för mig som liksom jobbade alla mina tider. Så när jag 

sen kom tillbaka och bara jobbade två timmar då var ju ändå den här vikarien 

där helt för mig, så jag blev som en extra person kan man säga. (Anette) 
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De kvinnor som blev tilldelade andra arbetsuppgifter fick bland annat mindre ansvarsområden 

och behövde inte göra sådant som ansågs vara stressframkallande. Gemensamt för kvinnorna 

som arbetade inom skola var att det fick byta avdelning för att arbetsuppgifterna skulle bli 

anpassade utefter deras kapacitet. En kvinna fick andra arbetsuppgifter eftersom hon inte 

arbetade heltid och låg utanför de vanliga arbetstiderna. Kvinnan menade att hon fick utföra 

arbetsuppgifter som inte passade in i någon annans schema, vilket hon uttryckte missnöje över 

då hon ansåg att arbetsgivaren gjorde detta för att straffa henne. 

När jag kom tillbaka och jobbade halvtid, då jobbade jag ju bara från klockan 

10.00 till 14.00 och då fick jag ta lite skrammeltider som inte passade in i de 

andras scheman. Så jag fick ju inte tillbaka mitt schema, utan då fick jag till 

exempel lite promenader med någon, eller tvätt och städ här, eller något inköp 

där. Något som liksom inte gick ihop med dem här vardagliga kunderna som 

kanske bara behövde hjälp någon gång i veckan eller varannan vecka. Så då 

fick jag det liksom. (Jonna) 

 

Negativa erfarenheter av arbetsåtergången 

 

     Inte redo och restsymtom. Det framgick att en del kvinnor började att arbeta igen trots att de 

kände att skulle behövt mer tid för återhämtning. Detta resulterade att deltagarna emellanåt 

sjukanmälde sig under korta perioder. En kvinna återvände till arbetet för tidigt och blev 

beordrad att vara sjukskriven ett tag till, något som hon i efterhand tyckte var klokt eftersom 

hon inte var redo att komma tillbaka då. Några kvinnor menade att de inte hade samma energi 

och ork som tidigare, främst berodde det på att de var utmattade efter sin sjukskrivning och 

upplevde en ihållande trötthet.   

Även fast jag bara arbetade två timmar om dagen var det ju tillräckligt för att 

man skulle vara helt slut sen. (Anette) 

Jag klarade inte av ljud och sådant, inga rörelser eller såhär. Sen när jag gick 

upp i tid tog vi en sak i taget. Jag var så trött och är fortfarande trött. Så det 

har varit väldigt svårt att gå upp i tid, för jag behöver egentligen sova på 

dagarna. (Anna) 

Avsaknad av förändring och oförstående chefer. En del deltagare menade att de kände sig 

besvikna på sina arbetsgivare. Trots att de framfört åsikter gällande förbättringsområden var 

det inget som hade åtgärdats när de började arbeta igen. De uttryckte en frustation över att 

behöva återvända till en ohållbar arbetssituation som tidigare orsakat sjukdom. Att komma 

tillbaka till samma arbetsuppgifter med lika hög press och stress resulterade i att kvinnorna 

bestämde sig för att sluta och byta arbetsplats.  

Så fort jag kom tillbaka till jobbet så var det samma visa igen. För de hade 

inte ändrat på sig för att jag hade varit sjukskriven. Jag menar chefer och 

såhär säger ju att ”ja vi ska göra förbättringsarbete”, men det händer ju 

ingenting! (Vanessa)  

Jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till allting, för tillbaka och 

jobba ville jag ju tillslut. Och då kände man att man var tvungen att börja 

kämpa igen för att få igenom sina saker, och egentligen skulle man varit 

väldigt frisk för att orka kämpa för det. (Marie) 
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Dessutom framgick det att några chefer inte hade förståelse för hur allvarlig arbetssituationen 

hade varit. En kvinna berättade att hennes chef aldrig befunnit sig på ”golvet” och saknade 

därför insikt i hur medarbetarna hade det. En annan deltagare berättade att hennes chef inte 

kunde ta till sig kritik och menade att medarbetarna skulle le mer och springa fortare vid 

stressiga situationer. En önskan om mer förstående chefer framgick genomgående. 

 

     Rimliga gränser. En del kvinnor kämpade med att sätta rimliga gränser och inte arbeta för 

hårt i början. De hade en vilja att gå upp i tid fortare än vad de blivit rekommenderade av läkare. 

Ett par arbetsgivare hindrade deltagarna från att gå upp i tid för snabbt. Kvinnorna uttryckte att 

de ville för mycket i början och hade svårt att begränsa sig och inse behovet av att ta det lugnt 

en period. En kvinna berättade att hon snabbt tog på sig samma ansvar som tidigare då hon inte 

klarade av att se saker och ting ogjorda, något som efter en tid resulterade i att samma symtom 

som innan sjukskrivningen kom tillbaka.  

I slutet på februari ville min chef att jag skulle kolla igenom 

semesterschemana. Och jag höll ju på att gråta blod och sa: ”Vad har du 

gjort?!. Det ser inge bra ut, du kan inte göra såhär. Jag raderar skiten och 

börjar om från början”. Så jag gjorde om allt det där och efter det har jag 

plockat på mig igen. Nu gör jag alla saker som jag gjorde innan jag gick in i 

väggen, och nu börjar jag få sömnproblem igen. Tror du jag backar? Nej, man 

är så jävla du. (Monika)  

 

Positiva erfarenheter av arbetsåtergången  
 
 Förstående kollegor och stöttande chefer. Gemensamt för samtliga kvinnor var att deras 

kollegor hade en avgörande roll vid arbetsåtergången. En nära och god relation med kollegor 

ansågs underlätta återgångsprocessen. Deltagarna uppskattade att deras arbetskamrater var 

stöttande, förstående och hjälpsamma vid behov. Flera menade att kollegorna var en bidragande 

faktor till att de orkade börja arbeta igen. 

Det var mycket tack vare mina kollegor som gjorde att jag började må bättre 

och klarade av att komma tillbaka till jobbet. (Sara)  

 Jag var ju kollega med en av mina bästa vänner. Vi pendlade ju till och från 

jobbet tillsammans, så där hade jag ju en väldigt trygg punkt på jobbet hela 

tiden. (Sofia) 

Kvinnorna uttryckte även en tacksamhet över att kollegorna blev glada när de började arbeta 

igen, något som upplevdes som en bekräftelse på att de var omtyckta och uppskattade på 

arbetsplatsen. Flera kvinnor beskrev att deras arbetskamrater uttryckt att de hade varit saknade 

och fick ett varmt välkomnade tillbaka.  

Mina kollegor var jättesnälla och jätterara. De kramade mig och hälsade mig 

välkommen och sa att man hade varit saknad. (Jonna) 

Som tidigare nämnt var det inte alla som upplevde att deras chefer var stöttande, däremot 

menade de som fick bra stöd att chefen/cheferna hade en betydelsefull funktion vid 

arbetsåtergången. Omtänksamma chefer som anpassade situationen utifrån deltagarnas 

individuella arbetsförmåga ansågs ha en central betydelse för arbetsåtergången. Några deltagare 

berättade att deras chefer var måna om att de skulle komma tillbaka och beskrev det som att de 

hade haft tur eftersom de var medvetna om att det kunde ha varit annorlunda.  
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Jag känner att chefen var helt avgörande. Det känns som att jag hade tur 

nästan när man har läst om hur många kan ha det, väldigt tur.  (Anna) 

 
 

Rutiner för arbetsåtergång  
 
  Företagshälsovård. Det framgick att det vanligaste ingripandet från arbetsgivarnas sida, 

bortsett från arbetsanpassning var att erbjuda företagshälsovård. Däremot var det endast tre 

arbetsplatser som hade anlitat företagshälsovård som oberoende expertresurs.  En kvinna 

menade att detta var det enda stöd hon fick och att hennes arbetsplats inte hade några fungerande 

rutiner för arbetsåtergång, huvudansvaret låg hos företagshälsovården. Två andra kvinnor 

beskrev att de blev erbjudna samtalsstöd men upplevde att det inte var till någon större hjälp. 

Jag blev erbjuden samtalsstöd genom företagshälsovård. Men jag kände att 

det var lite försent, om du fattar vad jag menar… Det kändes som att det var 

too little too late. Det var såhär att ”det här hade jag önskat att ni gjort för mig 

för 6 månader sen för då kanske jag inte hade varit här nu”. (Vanessa) 

Avstämningsmöten. En annan åtgärd som några deltagare beskrev var att de hade 

avstämningsmöten med arbetsgivarna. Mötena innefattade att diskutera behov och vad som 

kunde underlätta arbetssituationen för personerna i fråga. Exempelvis diskuterades vilka 

arbetsuppgifter som var nödvändiga att ta bort och hur arbetstiden skulle fördelas. En kvinna 

beskrev det som att hon hade kontinuerliga rehabiliteringssamtal med sin chef. 

Jag hade ju rehabiliteringssamtal med något visst intervall så länge jag ingick 

i den här rehabiliteringskedjan, innan jag var tillbaka på hundra procent. 

Sådana rehabiliteringssamtal det hade jag med min chef, men jag tror inte att 

det var något annat. (Anette)  

Medvetenhet om rutiner.  Nästan samtliga deltagare uttryckte att de inte kände till om deras 

arbetsplatser hade några särskilda rutiner för arbetsåtergång efter långtidssjukskrivning. En 

kvinna som arbetade fackligt utöver sitt vanliga arbete var den person som i högst utsträckning 

var medveten om åtgärder som vidtogs för att stödja individer att komma tillbaka till arbete. De 

andra kvinnorna beskrev det som att de inte hade blivit informerade om vad som gällde på deras 

arbetsplatser. En del menade även att de inte hade några rutiner överhuvudtaget och att de fick 

ansvara över sin egen återgång.  

Jag fick jobba med det själv och jag fick inte heller någon hjälp när jag 

fortsatte att jobba. Så det var mycket att jobba med sig själv utan hjälp från 

annat håll. (Sara) 

 

Förutsättningar för en god arbetsåtergång 

 
Utifrån resultatet går det att avläsa att det förekom en del missnöje och besvikelse bland 

kvinnorna angående hur de blev bemötta under sin arbetsåtergång. Det var få deltagare som 

kände att de blev behandlade med respekt och omtanke, framförallt från arbetsgivarnas sida. 

Dock framgick några aspekter som ansågs vara centralt för en god arbetsåtergång.  

 
 
     Delaktighet och inflytande. Det som ansågs bidra till en god arbetsåtergång var delaktighet 

och inflytande. Möjlighet att påverka arbetsupplägget utifrån den individuella arbetsförmågan 
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beskrevs som en viktig del i återgångsprocessen.  De kvinnor som inte var delaktiga vid 

planering av sin arbetsåtergång uttryckte ett större missnöje än de som gavs möjlighet att 

påverka sin situation. Inflytande över återgångsprocessen handlade om att på egen hand få 

bedöma i vilken utsträckning arbetets innehåll var passande eller inte. Arbeten som tillät mycket 

eget ansvar ansågs också främja inflytande eftersom deltagarna kunde utforma arbetet efter sin 

egen kapacitet. 

Men det var ett ganska fritt jobb ändå. Så det var ju rätt skönt, att det liksom 

inte fanns några krav på mig att jag skulle göra det här, det här eller det här. 

(Anette) 

Lyhörda chefer.  Lyhörda chefer med god kännedom om sin verksamhet betraktades vara en 

viktig aspekt för en bra arbetsåtergång. Avsaknad av chefer som inte hade förståelse för sina 

medarbetares arbetssituation resulterade i att förbättringsarbete uteblev alternativ att det tog 

lång tid att få igenom önskade åtgärdsförslag. Chefer som var väl medvetna om hur arbetsmiljön 

påverkade sina anställdas välbefinnande uppfattades vara mer tillmötesgående och stöttande. 

Dessutom var det även viktigt att cheferna hade förståelse för hur sjukskrivningen påverkade 

arbetsförmågan. De chefer som inte förstod allvaret med sjukskrivningen upplevdes inte vara 

lika lyhörda och öppna för förändring.  

Jag kan egentligen inte svara på om cheferna förstod hur allvarligt det 

egentligen var, men vi var ju så många som blev sjukskrivna där, vi var ju 

fem stycken tillslut. Så tillslut så kanske de förstod att det var något fel i 

systemet. (Marie) 

Den egna viljan. Samtliga deltagare beskrev att de efter en tid hade en vilja att komma 

tillbaka till arbetet, detta var något som ansågs utgöra en betydelsefull del i återgångsprocessen. 

Motivationen att komma tillbaka till arbetet upplevdes påverka arbetsåtergången. Utan denna 

drivkraft beskrev några att de hade kunnat vara sjukskrivna betydligt längre. Den egna viljan 

var en bidragande faktor till att deltagarna ansträngde sig för att få tillbaka sin fullständiga 

arbetsförmåga.  

När jag hade avslutningsmöte med min läkare sa hon att jag har varit duktig 

själv. Hon menade att jag hade velat så mycket vilket gjorde att återgången 

blev mindre komplicerad. (Anna) 

 

Diskussion  

 
Syftet med studien var att undersöka vad det innebär för kvinnor att vara långtidssjukskrivna 

för psykisk ohälsa och återvända till arbetet. Resultatet påvisar att det förekommer en del 

svårigheter med att vara sjukskriven samt vissa fördelar. Arbetsåtergången skiljde sig åt bland 

deltagarna, vanligaste rehabiliteringsinsatsen var arbetsanpassning. Ytterligare var delaktighet 

och inflytande, lyhörda chefer och den egna viljan centrala aspekter för en god arbetsåtergång. 

I kommande avsnitt analyseras resultatet i relation till tidigare forskning och studiens teoretiska 

utgångspunkter. Avslutningsvis diskuteras tillvägagångsätten som tillämpas vid genomförandet 

av studien.  
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Resultatdiskussion  

 

Sjukskrivningsperioden 

Samtliga kvinnor beskrev sjukskrivningen som en jobbig period. Bakomliggande orsaker till 

att kvinnorna blev sjukskrivna var mindre bra arbetsförhållanden, som i detta fall handlade om 

den psykosociala arbetsmiljön alternativt händelser utanför arbetet. Detta går i linje med 

Hildfrid och Evensen (2016) som framför att sjukdom kan utvecklas vid för hög 

arbetsbelastning. Flera kvinnor upplevde att det var svårt att hitta balans mellan arbetsliv och 

privatliv, att det ställdes orimliga krav, frånvaro av resurser för att kunna genomföra sitt arbete, 

chefer och ledning som inte tog dem på allvar och ogynnsamma arbetstider. Dessa 

omständigheter resulterade i att arbetssituationen blev ohållbar, något som på sikt utvecklade 

sjukdom. Även att händelser utanför arbetet såsom traumatiska upplevelser kan medföra att 

individer får svårt att hantera arbetet vilket kan leda till långtidssjukskrivning (Hildfrid & 

Evensen, 2016). En ansträngd privat situation var ett faktum för några deltagare. En intressant 

aspekt att belysa var att samtliga deltagare förutom en person trivdes med sina arbetsuppgifter. 

Detta påvisar att arbetsuppgifterna i sig var tillfredställande men att omständigheterna runt om 

kring var det som fick kvinnorna att bli sjuka.   

Svårigheter som framkom med att vara sjukskriven var bland annat att förstå behovet av att 

vara sjukskriven. Uppfattningen var att kvinnorna medvetet förnekade situationen. De som 

befann sig i ett förnekelsestadium uttryckte att det var svårt att acceptera sjukskrivningen 

eftersom det blev ett definitivt tecken på att de inte mådde bra. Problem med att acceptera 

situationen går att dra paralleller till Antonovskys begrepp begriplighet. Antonovsky (2005) 

menar att begriplighet är en central aspekt för att kunna hantera oväntade händelser i livet. Att 

ha svårt att acceptera behovet av att vara sjukskriven anses vara problematiskt ur den synvinkeln 

att individer möjligen får svårare att fatta rationella beslut som är av betydelse för att 

återhämtningsprocessen. En annan svårighet som belystes genomgående var en ständig känsla 

av orkeslöshet, minsta ansträngning beskrevs som mödosam. En känsla av orkeslöshet anses 

minska hanterbarheten, enligt Antonovsky (2005) handlar hanterbarhet om att ha kontroll över 

den egna tillvaron. En låg känsla av hanterbarhet går att problematisera. Vingård (2015) framför 

till exempel att individer som är sjukskrivna har ett eget ansvar att upprätthålla kontakt med 

både arbetsgivare, försäkringsinstanser och hälso- och sjukvården. Om det mest grundläggande 

behoven bedöms vara svåra att hantera går det att ifrågasätta hur lämpligt det är att detta ansvar 

ligger på den enskilde individen i fråga.  

Vidare framgick det att samtliga deltagare kände sig isolerade från omvärlden, några kvinnor 

uttryckte att isoleringen fick dem att må ännu sämre. I en tidigare studie har det framkommit 

att sjukskrivning för psykisk ohälsa medför en känsla av isolering, något som kan förvärra de 

psykiska besvären. För att motverka känslor av isolering finns det ett behov av att arbetsplatser 

erbjuder stöd under själva sjukskrivningsperioden (Cameron, Sadlo, Hart & Walker, 2016). 

Detta var något som framgick i resultatet, några kvinnor hade arbetsgivare som upprätthöll en 

kontinuerlig kontakt, vilket ansågs vara betydelsefullt. De kvinnor som inte hade arbetsgivare 

som hörde av sig började tvivla på om de var behövda eller om det fortfarande hade kvar sitt 

arbete. Emotionellt stöd och värderande stöd (House, 1981), det vill säga att arbetsgivare visar 

omtanke och får sina anställda att känna sig värdefulla anses således vara viktiga stödformer 

under själva sjukskrivningsperioden. Ytterligare framgick det olika former av skam- och 

skuldkänslor. Uppfattningen var att kvinnorna skämdes över att vara sjukskrivna och var 

oroliga att behöva bli ifrågasatta varför de inte arbetade.  Detta belyser vikten av att öppet 
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samtala om psykisk ohälsa för att öka acceptansen i samhället. Erdner et al. (2005) framför att 

förståelse för individer med psykiska besvär är centralt för att motverka negativa attityder mot 

psykiska ohälsa. Dessutom är detta även viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv för att kunna stödja 

arbetstagare (Noordik et al., 2011).  

   

Övergången från att vara sjukskriven  

Återgångsprocessen skiljde sig åt bland kvinnorna. Socialstyrelsen (2012) framför att hälso- 

och sjukvården ansvarar för uttalanden om medicinska bedömningar som fungerar som 

beslutsunderlag under sjukskrivningen. Detta anses vara en förklaring till att arbetsåtergången 

var utformad på skilda sätt då beslutsunderlagen var av individuell karaktär för att möta 

kvinnornas särskilda behov. En central rehabiliteringsinsats är arbetsanpassning (Vingård, 

2015). I resultatet framgick det att de vanligaste åtgärderna för arbetsanpassning var justering 

av arbetstid och arbetsupplägg. Arbetsanpassning ansågs underlätta återgångsprocessen, något 

som går att dra paralleller till komponenten hanterbarhet i KASAM (Antonovsky, 2005). 

Uppfattningen var att förändrade arbetstider och arbetsupplägg skapade förutsättningar för att 

hitta balans på arbetet. En deltagare upplevde att hon fick förändrade arbetsuppgifter för att 

cheferna ville straffa henne. House (1981) menar att praktisk hjälp (instrumentellt stöd) kan 

användas vid avsaknad av emotionellt stöd, vilket kan resultera i att människor känner sig illa 

behandlade. Att arbetsanpassningen upplevdes som en bestraffning kan möjligen bero på att 

kvinnan inte upplevde någon form av emotionellt stöd från cheferna.  

Negativa erfarenheter som framgick var att några kvinnor började att arbeta trots att det inte 

kände sig redo. Vingård (2015) beskriver att människors självupplevda uppfattning om 

arbetsförmågan är central vid arbetsåtergång. Detta åskådliggör att det är viktigt att den enskilde 

individen är delaktig i frågan angående vilken kapacitet som finns för att börja arbeta igen, 

direktiv bör inte komma från omgivningen. Ytterligare framgick det att restsymtom orsakat av 

den sjukdom som framkallat sjukskrivningen var vanligt, något som framgått i tidigare 

forskning (Noordik et al., 2011). Några deltagare upplevde frånvaro av förbättringsarbete och 

uttryckte en frustation över komma tillbaka en ohållbar arbetssituation. Antonovsky (2005) 

hävdar att meningsfullhet är en förutsättning för att människor ska uppleva situationer som 

begripliga och hanterbara. Uppfattningen var att de kvinnor som återvände till en oförändrad 

arbetssituation hade svårt att se arbetet som meningsfullt eftersom cheferna inte förstod allvaret 

i hur arbetsmiljön påverkade deras hälsa. Bristande meningsfullhet anses vara en möjlig orsak 

till att kvinnorna slutade och bytte arbetsplats.   

Positiva erfarenheter som belystes genomgående var stöd från kollegor. Kollegor ansågs ha 

en extra betydelsefull roll vid arbetsåtergången, speciellt för de kvinnor som inte hade stöttande 

chefer. Uppfattningen var att emotionellt stöd, det vill säga omtänksamma och förstående 

kollegor (House, 1981) underlättade processen, vilket går i linje med tidigare forskning (Ståhl 

& Edvardsson Stiwne, 2014). De kvinnor som hade stöttande chefer uttryckte även att 

chefen/cheferna var en viktig del i arbetsåtergången, både emotionellt stöd och instrumentellt 

stöd uppskattades. Stöd från kollegor och chefer kan kopplas till Antonovskys (2005) begrepp 

meningsfullhet. Att ha goda relationer på arbetet anses vara en motivationsfaktor som medför 

att arbetsåtergången blir meningsfull.  

Rutiner arbetsplatserna hade för långtidssjukskrivning anses vara begränsade. Bortsett från 

arbetsanpassning var företagshälsovård den mest förekommande åtgärden. Regeringen (2017) 

framför att en vanlig rehabiliteringsinsats är företagshälsovård, dock behöver arbetsgivare 

anlita utomstående expertkunskap på egen hand. Endast ett fåtal kvinnor blev erbjudna 

företagshälsovård, den spontana reflektionen är att arbetsgivare avstår från att anlita 

företagshälsovård då det inte är ett krav vid rehabilitering. Avstämningsmöten var en annan 
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åtgärd som vidtogs, det vanligaste var att kvinnorna pratade med arbetsgivarna för att följa upp 

arbetsåtergången. Socialstyrelsen (2012) menar att läkare och Försäkringskassan ansvarar för 

att följa upp ärenden, uppskatta lämpliga åtgärder och undersöka att rehabiliteringsalternativ 

erbjuds. Resultatet i denna studie tyder på att arbetsgivare tog på sig uppföljningsansvaret, 

något som går att problematisera då en utomstående bedömning anses bidra till kvalitetssäkring.  

Vidare framkom det att kvinnorna inte hade kännedom om vilka rutiner deras arbetsplatser 

hade för långtidssjukskrivning. Detta påvisar brist av informativt stöd som syftar till att erbjuda 

information som är av vikt för att hantera olika situationer (House, 1981). Dessutom anses 

avsaknad av information gällande rehabilitering minska upplevelsen av begriplighet som enligt 

Antonovsky (2005) handlar om att förstå vad och varför något inträffar. Således bör rutiner för 

arbetsåtergång vid långtidssjukskrivning framgå för hjälpa arbetstagare att förstå vad som 

förväntas utav dem och från andra i omgivningen.  
 

 

Förutsättningar för en god arbetsåtergång  

 
Delaktighet och inflytande ansågs vara en viktig förutsättning för en god arbetsåtergång. Främst 

handlade det om att ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och på egen hand bedöma den 

egna kapaciteten till att utföra arbetsuppgifter. Noordik et al. (2011) framför att 

självbestämmande är en viktig åtgärd för att arbetsåtergången ska bli lyckad. Delaktighet och 

inflytande anses bidra till hög hanterbarhet (Antonovsky, 2005), något som främjar egenmakt. 

De kvinnor som inte tilläts vara delaktiga i återgångsprocessen uttryckte ett större missnöje 

över hur de blev bemötta. Resultatet påvisar att graden av autonomi är avgörande för hur 

återgången upplevs. Lyhörda chefer var en annan aspekt som framgick. Uppfattningen var att 

instrumentellt stöd (House 1981) var viktigt för att möta kvinnornas behov. En intressant aspekt 

att belysa var att de chefer som hade god kännedom om hur arbetsmiljön påverkade sina 

anställdas hälsa var mer tillmötesgående när det handlade om förbättringsarbete. Detta belyser 

att närvarande och tillgängliga chefer tycks ha större möjlighet att stödja arbetstagare att komma 

tillbaka till arbetet. Slutligen ansågs den egna viljan ha en betydelsefull funktion vid 

arbetsåtergången. Flera kvinnor uttryckte att de hade en egen vilja att återvända till arbetet efter 

en tid. Den egna viljan medförde att deltagarna gjorde sitt yttersta för att få tillbaka sin 

fullständiga arbetsförmåga. Ståhl och Edvardsson Stiwne (2014) bekräftar att inre drivkraft vid 

sjukskrivning för psykisk ohälsa är en förutsättning för en lyckad arbetsåtergång. Den egna 

viljan kan kopplas samman med komponenten meningsfullhet i KASAM (Antonovsky, 2005). 

Att kvinnorna ansträngde sig för att börja arbeta igen anses tyda på hög meningsfullhet.  

 
 

Metoddiskussion   

 

Deltagare  
 
Till en början var avsikten att deltagarna skulle vara yngre medelålders kvinnor med kundnära 

yrken då det är den grupp som utgjort den främsta ökningen av långtidssjukskrivning för 

psykisk ohälsa. På grund av att sjukskrivningsuppgifter är sekretessbelagda var det komplicerat 

att hitta intervjupersoner. För att göra det möjligt att genomföra studien gjordes ett aktivt val 

att utesluta en specifik ålderskategori och yrkesgrupp då rekryteringen var den mest 

tidskrävande processen. Dock bestod urvalet av en homogen grupp; kvinnor som varit 

långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa, något Smith et al. (2009) framför är viktigt med IPA-

studier. I efterhand skulle möjligen urvalskriterierna ha innefattat att sjukskrivningen orsakats 
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av arbetsrelaterade förhållanden för ökad homogenitet. Å andra sidan hade intervjupersonerna 

skilda uppfattningar som medförde att studieområdet belystes från olika perspektiv, något som 

anses vara en fördel eftersom det empiriska materialet blev variationsrikt. En medvetenhet finns 

att målinriktade urval inte går att generalisera till en hel befolkningsgrupp. Dock menar 

Holloway och Galvin (2017) att kvalitativa studier inte avser att skapa generaliserbarhet utan 

fokuserar på överförbarhet som handlar om huruvida resultatet kan överföras till liknande 

kontext. I detta fall innebär det i vilken utsträckning studien kan användas för att förstå hur 

andra kvinnor erfarit sjukskrivningsförloppet.  

 
 
Datainsamling och databearbetning  

 

Under varje intervju ställdes varierande följdfrågor vid behov för att erhålla djupgående 

beskrivningar. Följdfrågorna var öppet formulerade för att inte leda intervjupersonerna åt en 

viss riktning, något som anses vara en fördel då subjektiva inslag från intervjuaren motverkades. 

Att följdfrågor ställdes medförde att innehållet påverkades, däremot anses detta inte utgöra 

något hinder då materialet blev variationsrikt. En svaghet med studien var att flera intervjuer 

skedde via telefon vilket resulterade i att icke-verbal information såsom kroppsspråk och mimik 

uteblev. Vid tystnader var det exempelvis svårt att avläsa om intervjupersonerna funderade eller 

väntade på nästa fråga. Däremot var det inte möjligt att göra intervjuerna på ett annat sätt då 

intervjupersonerna befann på olika platser i landet. En fördel med telefonintervjuer var 

anonymiteten. Bryman (2011) framför att den personliga kontakten som förekommer vid 

fysiska intervjuer kan orsaka ”intervjuareffekt”. Intervjuareffekt innebär att det finns risk att 

intervjupersonerna begränsar sina svar för att undvika att tala om känsliga ämnen.  Genom att 

ingen personlig kontakt förekom var uppfattningen att intervjupersonerna kände sig anonyma 

och talade öppet om personliga saker. 

Vid databearbetningen följdes de principer som Smith et al. (2009) förespråkar. Genom att 

arbeta efter riktlinjerna analyserades varje intervjuutskrift på ett systematiskt sätt, något som 

bidrog till att materialet bearbetades grundligt. Varje enskild intervjuutskrift analyserades 

separat för att inte förlora viktig information. När mönster mellan intervjuutskrifterna skulle 

sammanställas användes tre huvudkategorier som var till hjälp för att grovsortera materialet. 

Huvudkategorierna var omfattande vilket anses vara en fördel eftersom samtliga teman som 

identifierats passade in under någon kategori, något som stärker att varje deltagares unika 

upplevelser beskrivits. Det går även att diskutera tolkningsnivån, då det primära var att 

framställa deltagarnas egna redogörelser fokuserade analysen på det manifesta innehållet. En 

mer abstrakt tolkning utfördes i vissa fall där den underliggande meningen tolkades, speciellt 

när den sista frågeställningen besvarades. Om tolkningen enbart fokuserat på utskrifternas anda 

är det troligt att resultatet blivit annorlunda.  

 

 

Kvalitetskriterier 

 
Inom kvalitativ forskning används trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet för att redovisa 

studiers kvalitet (Holloway & Galvin, 2017). För denna studie betraktades kriterierna med 

noggrannhet. Trovärdighet hänförs sig till resultatets sanningshalt och om tillvägagångsätten 

som använts genererat svar på forskningsfrågan (Holloway & Galvin, 2017). Resultatets 

sanningshalt har kontrollerats under hela processen. Till en början gjordes ett omsorgsfullt 

övervägande av metodval. Utifrån syftet ansågs IPA vara det angreppsätt som var mest lämpligt 

för att skildra individuellt meningsskapande. Smith et al. (2009) framför att IPA-studier 

kännetecknas av syften som undersöker människors erfarenheter av särskilda händelser (Smith 
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et al., 2009). För att motverka potentiella metodfel följdes de råd och riktlinjer som IPA 

förespråkar, något som stärker resultatets äkthet. Däremot krävs en viss skicklighet för att 

genomföra IPA-studier (Smith, et al., 2009). Eftersom författaren aldrig genomfört en liknande 

studie kan feltolkningar ha gjorts när nya tolkningar av deltagarnas utsagor framställdes. 

Pålitlighet handlar om vilken utsträckning andra personer kan upprepa studier vid senare 

tillfällen och få liknande resultat (Holloway & Galvin, 2017). Pålitlighet har eftersträvats 

genom grundligt beskriva studiens genomförande. Avgränsningar och överväganden har 

beskrivits för att utomstående personer ska förstå vilka grunder studien har gjorts på. Ytterligare 

har samtliga delar av forskningsprocessen redovisats för att öka pålitligheten. Överförbarhet 

syftar till huruvida resultatet kan överföras och användas i andra sammanhang på likartade 

individer som studiens deltagare (Holloway & Galvin, 2017). För att ta hänsyn till 

överförbarheten har kontexten beskrivits i detalj, något som skapar förutsättningar att 

utomstående personer kan avgöra i vilken grad resultatet kan appliceras inom andra kontext. 

Erfarenheter av att vara sjukskriven och förutsättningar för en god arbetsåtergång var liknande 

bland samtliga kvinnor. Detta stärker överförbarheten då andra individer som har varit 

långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa förhoppningsvis kan identifiera sig med vissa delar av 

resultatet.  
 

 

Slutsatser  

 
Vilka erfarenheter har kvinnorna av att vara långtidssjukskrivna?  

Resultatet åskådliggör att långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa är en krävande process för 

den enskilde individen i fråga. En rad svårigheter förekommer under själva 

sjukskrivningsperioden. Kvinnor har svårt att ta till sig att de behöver vara sjukskrivna eftersom 

det tycks finnas en viss tendens att kämpa emot och förbise besvären. Ork till att utföra 

vardagliga sysslor är begränsad på grund av det nedsatta hälsotillståndet. Att vara sjukskriven 

medför även en känsla av isolering och ensamhet då arbetet är en naturlig förutsättning för 

sociala interaktioner. Känslor av skuld och skam förekommer, dels för att kvinnor är oroliga 

för vad omgivningen ska tycka och tänka men även för att sjukskrivning betraktas som ett 

personligt misslyckande. Positiva aspekter med att vara sjukskriven är tid för återhämtning, 

något som är nödvändigt för att få tillbaka arbetsförmågan. Dessutom är omtänksamma 

arbetsgivare uppskattat då kvinnor känner sig inkluderade på arbetsplatsen trots att de inte 

arbetar. 

 

Hur upplever kvinnorna sin arbetsåtergång? 

Arbetsåtergång är en process som skiljer sig åt beroende på sjukdomsbild. Resultatet påvisar 

att den vanligaste åtgärden är arbetsanpassning i form av förändrade arbetstider och 

arbetsupplägg. Däremot erbjuder arbetsplatser olika former av stöd för att hjälpa arbetstagare 

att komma tillbaka till arbetet, något som påverkar upplevelsen av hur kvinnor blir bemötta när 

de återvänder till arbetet. Denna studie åskådliggör att det finns en del omständigheter som 

försvårar arbetsåtergången såsom restsymtom, avsaknad av förändring och oförstående chefer 

samt att kunna sätta rimliga gränser. Förstående kollegor och stöttande chefer underlättar 

arbetsåtergången, däremot tycks stödet variera. Ytterligare bör rutiner för arbetsåtergång bli 

tydligare då det var ett flertal deltagare som upplevde att det saknades.  
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Vad främjar en god arbetsåtergång? 

 

Förutsättningar för en lyckad arbetsåtergång är delaktighet och inflyttande. Graden av autonomi 

påverkar upplevelsen av arbetsåtergången. Möjlighet att påverka arbetsupplägget är en central 

aspekt för att kvinnor ska känna sig involverade i processen. Lyhörda chefer har också en viktig 

funktion vid återgångsprocessen. Chefer som har förståelse för hur arbetsmiljön påverkar 

arbetstagares hälsa är i högre utsträckning benägna att genomföra förbättringsarbete. Förutom 

detta är det viktigt att chefer förstår hur långtidssjukskrivning påverkar arbetsförmågan för att 

kunna möta behoven som finns. Slutligen är den egna viljan en bidragande faktor som främjar 

återgångsprocessen.  

 

 

Förslag på framtida forskning 

 
Förslag på vidare forskning är att studera hur män upplever att det är att vara 

långtidssjukskriven för psykisk ohälsa och återvända till arbetet. Detta hade varit intressant för 

att se om det förekommer några skillnader mellan män och kvinnor. Vidare är ett förslag att 

studera området från arbetsgivares perspektiv för att utöka kunskapen. Upplever arbetsgivare 

återgångsprocessen likadant som sina anställda? Vad anser arbetsgivare vara viktigt för en god 

arbetsåtergång? Uppenbarligen förekommer det skilda åsikter vilket hade varit intressant att 

studera vidare. Dessutom finns det ett behov av att arbeta fram en modell som kan göra 

återgångsprocessen mer hanterbar för både arbetsgivare och arbetstagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 

Referenser 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 

Birkler, J. (2012). Vetenskapsteori: En grundbok (2:a uppl.). Stockholm: Liber. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.). Stockholm: Liber. 

Cameron, J., Saldo, G., Hart, A., & Walker, C. (2016). Return-to-work support for employees 

with mental health problems: Identifying and responding to key challenges of sick 

leave. British Journal of Occupational therapy, 79, 275-283. doi: 

10.1177/0308022615627176 

Ekberg, K., Wåhlin, C., Persson, J., Bernfort, L., & Öberg, B. (2015). Early and late return to 

work after sick leave: Predictors in a cohort of sick-listed individuals with common 

mental disorders. Journal of Occupational Rehabilitation, 25, 627-637. doi: 

10.1007/s10926-015-9570-9 

Erdner, A., Magnusson, A., Nyström, M., & Lüzén, K. (2005). Social and existential alienation 

experienced by people with long-term mental illness. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 19, 373-380. doi: 10.1111/j.1471-6712.2005.00364.x 

Försäkringskassan. (2015). Sjukskrivningar 60 dagar eller längre: En beskrivning av 

sjukskrivna åren 1999-2014 efter kön, ålder, arbetsmarknadsstatus, yrke, 

sjukskrivningslängd och diagnospanorama. Stockholm: Försäkringskassan.   

Försäkringskassan. (2016). Psykisk ohälsa: Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar 

mest. Stockholm: Försäkringskassan.  

Gard, G. (2014). Hälsopromotion ur ett psykosocialt perspektiv. I Holmström & Ohlsson 

(Red.), Människan i arbetslivet. (s. 57-71). Lund: Studentlitteratur. 

Gerdle, B., & Ekberg, K. (2014). Rehabilitering och rehabilitering till arbete. I Holmström & 

Ohlsson (Red.), Människan i arbetslivet. (s. 277-301). Lund: Studentlitteratur. 

Hildfrid, V., & Evensen, E. (2016). Life stories of people on sick leave from work because of 

mild mental illness, pain and fatigue. IOS Press, 53, 285-291. doi: 10.3233/WOR-

152106 

Holloway, I., & Galvin. K. (2017). Qualitative research in nursing and healthcare (4th ed.). 

Chichester: Wiley-Blackwell.  

House, J. (1981). Work stress and social support. Massachusetts: Addison-Wesley. 

Jensen, C., & Grete, A. (2013). Towards a parsimonious program theory of return to work 

intervention. IOS Press, 44, 155-164. doi: 10.3233/WOR-121496 

Mattila-Holappa, P., Ervasti, J., Joensuu, M., Ahola, K., Pentti, J., Oksanen, T., … Virtanen, 

M. (2017). Do predictors of return to work and recurrence of work disability due to 

mental disorders vary by age?. Scandinavian Journal of Public Health, 45, 178-184. 

doi: 10.1177/1403494816686467 

Motion 2016/17:2692. Åtgärder för minskad sjukskrivning och psykisk ohälsa. Hämtad från: 

https://data.riksdagen.se/fil/65591655-8618-41C0-B300-9A079FAD78A3 

Noordik, E., Nieuwenhuijsen, K., Varekamp, I., van der Klink, J.J., & van Dijk, F.J. (2011). 

Exploring the return-to-work process for workers partially returned to work and 

partially on long-term sick leave due common mental disorders: a qualitative study. 

Disability and Rehabilitation., 33, 1625-1635. doi: 10.3109/09638288.2010.541547  

Regeringen. (2017). Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Stockholm: Regeringen.  

Scheff, T.J. (2001). Shame and community: social components in depression. Psychiatry, 64, 

212-224. doi: 10.1521/psyc.64.3.212.18457 

Shumaker, S.A., & Brownell, A. (1984). Toward a theory of social support: Closing conceptual 

gaps. Journal of Social Issues, 40, 11-36. doi: 10.1111/j.1540-4560.1984.tb01105.x 



 
 

27 

Smith, J.A., Larkin, M., & Flowers, P. (2009). Interpretative phenomenological analysis. 

California: SAGE Publications.  

Socialstyrelsen. (2012). Övergripande principer för sjukskrivning. Hämtad 2018-02-17, från 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/overgripande

principerforsjukskrivning 

Ståhl, C., & Edvardsson Stiwne, E. (2014). Narratives of sick leave, return to work and job 

mobility for people with common mental disorders in Sweden. Journal of Occupational 

Rehabilitation, 24, 543-554. doi: 10.1007/s10926-013-9480-7  

Vetenskapsrådet. (2011). Forskningsetiska principer: Inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Vingård, E. (2015). En kunskapsöversikt: Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro. 

Stockholm: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. 

Vries, G., Hees, H.L., Koeter, M., Lagerveld, S.E., & Schene, A.H. (2014). Perceived impeding 

factors for return-to-work after long-term sickness absence due to major depressive 

disorder: A concept mapping approach. PLOS One, 9, 1-10. doi: 

10.1371/journal.pone.0085038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 

Long-term sick leave for common mental disorders 

Women´s experiences of being sick leave and returning to work   

 
Mikaela Ågstrand 

 

Today mental illness is the most common reason for long-term sick 
leave in Sweden. The aim of the present study is to explore women’s 

experiences of long-term sick leave for common mental disorders. In 

addition, the process of returning to full-time work is analysed. The data 

collection consists of semi-structured interviews with in total eight 

women who have been on sick leave for a minimum of two months. 

The informants lives in Uppsala län, Västmanlands län and Västra 

Götalands län.  The results suggests   being on long-term sick leave for 

common mental disorders can be a challenging process in several 

aspects. Most prominent in the empirical material as is a feeling of 

lethargy and isolation.  According to the informants, returning to work 

is adjusted in different ways, the most common rehabilitation measure 

being work adjustment. However, the results indicate that there is a lack 

of routines for the returning to work after a long-term sick leaves with 

mental health issues. Furthermore, it appeared that participation, 

influence, responsive managers and good spirit positively contributed 

to the process of returning to work. Additionally, social support is as an 

important condition throughout the entire sick leave period.  

 

Keywords: Long-term sick leave, mental illness, return to work, semi- 

structured interviews, women’s experiences  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


