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Sammanfattning 
 
 

Syfte 

Studien syftade till att studera om sociala kontakter med arbetsplatsens aktörer under en 
sjukskrivning har betydelse för förväntningar om att kunna komma tillbaka i arbete. 

Metod 

Studien genomfördes som en enkätstudie till anställda som varit sjukskrivna i mellan 60 och 
90 dagar, vilka identifierades via Försäkringskassans register. Totalt svarade 534 individer 
(48%). Enkätstudien kombinerades med en fördjupad intervjustudie med sjukskrivna, 
arbetsledare och arbetskollegor. 
 
Resultat 
Majoriteten av de sjukskrivna hade kontakter med arbetsledare och arbetskamrater. 
Sjukskrivna med sämre hälsotillstånd, sjukskrivna i psykiska besvär och utlandsfödda hade 
färre kontakter med arbetsledare och arbetskamrater. Multipel logistisk regressionsanalys 
visar att främst kvaliteten i kontakterna, mätt som stödjande, konstruktiva och engagerade 
kontakter, med både arbetsledaren och arbetskamraterna, mer än fördubblade chansen att den 
sjukskrivne har goda förväntningar om att kunna återgå i arbete och att kunna kvarstå i 
arbete. 
Intervjustudien understödjer resultaten från enkätstudien i betydelsen av kvaliteten på de 
sociala kontakterna för en framgångsrik rehabilitering tillbaka till arbete. Förutsättningarna 
för hur en arbetsledare förhåller sig till den sjukskrivne medarbetaren påverkas av 
arbetsledarens egen situation. Det är vanligt att chefer är rörliga i arbetslivet, en långvarigt 
sjukskriven medarbetare kan därför ställas inför situationen att det är en helt ny chef som hon 
eller han förväntas kommunicera med, och den nye chefen har ingen personlig relation till 
medarbetaren. I det föränderliga arbetslivet kan en arbetsledares arbetssituation vara 
tidspressad och det blir lätt att prioritera bort det egna ansvaret för att hålla kontakten, 
arbetsledare betonar ömsesidigheten i ansvaret. 

Konklusioner 
Kvaliteten i kontakterna mellan sjukskrivna och deras arbetsledare och arbetskamrater är 
viktigare än demografiska faktorer och självskattad hälsa och arbetsförmåga för den 
sjukskrivnes förväntan om att kunna återgå och kvarstå i arbete. Det förekommer 
sociodemografiska skillnader i frekvensen av kontakter med arbetsledare och arbetskamrater, 
sjukskrivna med sämre hälsotillstånd, med psykiska besvär eller är utlandsfödda har färre 
kontakter.  
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Bakgrund 
Internationell och nationell forskning har lyft fram arbetsplatsen som en viktig aktör i 
arbetslivsinriktad rehabilitering (Ekberg 2014). Allt fler studier pekar nu också på att de 
sociala relationerna på arbetsplatsen mellan den sjukskrivne och arbetsplatsens olika aktörer 
(arbetsledare, arbetskamrater, företagshälsovård, HR-funktion och fack) har betydelse för 
vilka möjligheter en sjukskriven har att komma tillbaka till sitt arbete. I olika 
policydokument, både nationellt och internationellt, uppmanas ofta arbetsgivare och 
arbetskamrater att hålla tidig, nära och regelbunden kontakt med den sjukfrånvarande. En bra 
kontakt under frånvaron antas underlätta återgång i arbete. Personer med erfarenhet av att 
vara sjukskrivna har beskrivit att ett gott bemötande från olika aktörer, bland annat 
arbetsgivare och arbetskamrater, har en tydlig positiv inverkan på självförtroende, självkänsla 
och tron på den egna förmågan i att återgå till arbete. Ett uppmuntrande och stödjande 
bemötande från dessa aktörer tycks fungera som ett användbart verktyg för att hjälpa 
sjukskrivna personer att hantera de svårigheter som ofta uppkommer i processen att återgå till 
arbete efter en längre sjukskrivning (Műssener m.fl. 2014). 
Under senare år har främst kvalitativa studier visat att kontakt och stöd med en sjukskriven 
medarbetare under sjukskrivningen underlättar återgång i arbete (Tjulin 2011a, Dunstan & 
MacEachen 2013). Studier pekar också på att stöd från kollegor är kontextberoende och att 
sociala relationerna på arbetsplatsen påverkas av bland annat attityder till sjukfrånvaro 
(Tjulin m.fl. 2011a), vilka sociala relationer man haft innan sjukfrånvaron (Tjulin m.fl. 
2011b), hur länge man behöver stöd, vilken typ av sjukdom man har (Dunstan & MacEachen 
2013) och om arbetskamrater upplever att anpassningar i arbetet är rättvisa (Kosny m.fl. 
2013). Även arbetsmiljö, arbetstrygghet, och arbetsplatsens storlek kan påverka sociala 
relationer i samband med återgång i arbete (Lysaght & Larmour-Trode 2008, Lysaght m.fl. 
2013). 
Det är emellertid inte enbart förhållanden på arbetsplatsen som har betydelse för om en 
sjukskriven person återgår till sitt arbete eller ej. En viktig faktor tycks vara den sjukskrivnes 
egna förväntningar om att kunna återgå och också kvarstå i sitt arbete (Sampere m.fl. 2013, 
Shaw & Huang 2005). De egna förväntningarna kan också tänkas påverka hur man själv 
förhåller sig gentemot arbetsplatsens aktörer och hur de sociala relationerna utvecklas, det 
vill säga det finns troligen en reciprocitet i samspelet. Höga förväntningar om att kunna 
komma tillbaka kan tänkas öka motivationen och handlingsberedskapen för att återgå. Det 
finns emellertid ingen kunskap om vilken betydelse sociala kontakter på arbetsplatsen har för 
den sjukskrivnes förväntan om att komma tillbaka. 
 

Syfte 
Studien har flera syften.  
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1. Att undersöka mönster och kvalitet i kontakter mellan den sjukskrivne och 
arbetsplatsens olika aktörer: arbetsledaren, arbetskamrater, HR avdelningen, 
företagshälsovård och fackliga företrädare.  

2. Att undersöka om kontakt med arbetsplatsens aktörer har samband med förväntningar 
om att återgå i arbete. 

3. Att undersöka om det finns skillnader mellan olika demografiska grupper av 
sjukskrivna i deras kontakter med arbetsledare och arbetskamrater. 

4. Att beskriva förutsättningar för att utveckla goda sociala kontakter under 
rehabiliteringsprocessen. 

5. Att undersöka hur individuellt lärande om förutsättningarna för återgång i arbete 
utvecklas under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 

 

Metod och material 
Studien genomfördes som en enkätundersökning till sjukskrivna kompletterad med 
kvalitativa intervjuer med sjukskrivna, arbetskamrater och arbetsledare.  
 

Material 
En enkät skickades till 1112 slumpmässigt valda sjukskrivna personer som identifierades med 
hjälp av Försäkringskassans register. Som inklusionskriterier gällde att personen skulle vara 
helt sjukskriven i mellan 60 och 90 dagar och ha en fast anställning. Svarsfrekvensen blev 
48% efter flera påminnelser, det vill säga 534 besvarade enkäten.  
Totalt 50 av respondenterna på enkäten kontaktades per telefon och tillfrågades om de var 
villiga att medverka i en intervju och tillåta att deras arbetskollegor och arbetsledare också 
intervjuades. Trettio personer avstod från att medverka, totalt genomfördes 19 intervjuer 
representerande 11 olika arbetsplatser. Deltagarna var sjukskrivna anställda, deras kollegor 
och arbetsledare. 
Bortfallsanalysen på tillgängliga variabler visade att det fanns ingen signifikant skillnad i 
ålder och kön mellan de som besvarade enkäten och de som inte besvarade enkäten.  
 

Enkät 
Demografi och anställningsförhållanden 
Enkäten innehöll frågor om demografiska variabler: ålder (16-30, 31-45, 46-65 år), kön, född 
i Sverige eller ej, utbildning (folk/grundskola, gymnasium, postgymnasial utbildning), yrke, 
som kodades i fyra kategorier (chefer/ledare, yrken som kräver längre teoretisk utbildning, 
yrken som kräver kortare teoretisk utbildning, yrken som inte kräver teoretisk utbildning) 
anställningsform (fast, tillfällig anställning), omfattning på anställning i procent, samt hur 
länge man varit anställd hos nuvarande arbetsgivare. 
   
Hälsa 
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Enkäten innehöll frågor om vilken diagnos man blivit sjukskriven för. Diagnoserna 
kategoriserades i grupperna muskuloskeletala besvär, psykiska besvär, fysiskt trauma mot 
kroppen, kardiovaskulära besvär, cancer, graviditetskomplikationer och övrigt. Självskattad 
global hälsa mättes med  (EQ-VAS) (The EuroQol group 1990), Copenhagen Burnout 
Inventory (CBI) och arbetsförmåga mätt med den första frågan i  WAI-index (Tuomi m.fl. 
1998).  
 
Kontakter med arbetsplatsens aktörer 
Enkäten innehöll för studien framtagna frågor om kontakter med arbetsplatsens aktörer 
(arbetsledare, arbetskamrater, företagshälsovård, personalavdelning, facket) under 
sjukskrivningen. Frågorna berörde om man haft kontakt, vem som tog kontakt, personlig 
kontakt eller via email, telefon, hur ofta man haft kontakt, hur tidigt i sjukskrivningen man 
påbörjade kontakt, upplevelse av att man fått stöd, om man talat om anpassningar på 
arbetsplatsen, och om man kände sig saknad/behövd under sjukfrånvaron.  
Kvalitet i kontakterna mättes med ett index baserat på sex frågor med en 5-gradig svarsskala 
om hur kontakten hade upplevts (stödjande, nonchalant, avvisande, ohjälpsam, konstruktiv, 
engagerad). I analyserna användes övre kvartilen som indikator på god kvalitet i kontakterna.  
Samma frågor ställdes för kontakt med arbetsledare, arbetskamrater, företagshälsovård, HR-
avdelningen och facket. 
 
Förväntan om återgång i arbete 
För frågor om förväntan om återgång i arbete användes frågan om att kunna arbeta inom sex 
månader (Cherkin m.fl. 1996) och en fråga från WAI (Tuomi m.fl. 1998) om förväntan om 
att arbete i sitt nuvarande arbete om två år givet sitt hälsotillstånd. Dessa båda frågor 
sammanfördes till ett index i de multivariata analyserna. 
 

Intervjuer 
Individuella semi-strukturerade intervjuer genomfördes med 19 personer (sjukskrivna, före 
detta sjukskrivna, arbetskamrater, arbetsledare) från 11 olika arbetsplatser inom offentlig och 
privat sektor.  
 

Analyser 
Deskriptiva analyser gjordes med t-test för data på ordinalnivå och med Pearson Chi-Square 
för kategoriska variabler.  Multipel logistisk regressionsanalys användes för att identifiera 
vilka variabler som bidrar till förväntan om att kunna återgå och kvarstå i arbete, mot ett 
utfallsmått baserat på ett index av frågorna ”Förväntan om att kunna arbeta om 6 månader” 
och ”Givet hälsotillståndet, förväntan om att arbeta i samma yrke om 2 år”, Chronbachs alpha 
= 0.66.    
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Analyserna av det transkriberade datamaterialet gjordes genom att använda en beskrivande 
och induktiv kvalitativ metod. Intervjuaren började med att lyssna på ljudupptagningarna för 
att fastslå att transkriberingen var korrekt. Därefter läste och diskuterade två av forskarna i 
forskargruppen utskrifterna flera gånger och för att i nästa steg i analysen identifiera 
uttalanden om förutsättningar för sociala kontakter samt möjligheter till individuellt lärande i 
sociala kontakter under rehabiliteringsprocessen. Uttalanden om förutsättningar för sociala 
kontakter samt möjligheter till individuellt lärande i sociala kontakter under 
rehabiliteringsprocessen identifierades. I analysarbetet har mönster utkristalliseras, kategorier 
och berättelser bildats genom gemensamma diskussioner och fördjupande analyser i flera 
steg. Citat har använts för att presentera resultatet. 
 
Studien har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping, Dnr. 2010/375-31. 
 
 

Resultat 
Enkätdata har analyserats enligt den modell som presenteras i figur 1. 
Inledningsvis studeras univariata samband mellan demografiska förutsättningar, hälsa och 
anställningsförhållanden i relation till hur de sociala kontakterna med arbetsplatsens aktörer. 
Därefter studeras vilka variabler som har samband med utfallsmåttet ”Förväntan om att kunna 
återgå och kvarstå i arbete”, dels univariat, dels i en multivariat logistisk modell. 
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Figur 1: Analysmodell för studien.  

 
 
Demografi 
Den studerade gruppen bestod av 215 män (40%) och 316 (60%) kvinnor med en 
genomsnittsålder på drygt 50 år (tabell 1). Kvinnor hade i genomsnitt en högre utbildning än 
män. Majoriteten var infödda svenskar, 87% bland män och 86% bland kvinnor. Bland män 
hade majoriteten (73%) yrken som inte kräver teoretisk utbildning, medan fler kvinnor än 
män har yrken som kräver kortare (17%) eller längre teoretisk utbildning (25%). Cirka 90% 
av respondenterna hade en fast anställning. De största diagnosgrupperna var besvär i 
rörelseorganen (36%), psykiska besvär (21%) och fysiskt trauma mot kroppen (15%) (tabell 
1). 
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Tabell 1. Demografiska data på studiegruppen. 

 

 Kvinnor 

N=316 

Män 

N=215 

Totalt 

N=531 

p 
(kvinnor/

män) 

 

Ålder år (m, variationsvidd) 

 

50.3 (21-65) 

 

51.7 (23-65) 

  

.16 

Utbildning: 

Folk/grundskola 

Gymnasium 

Universitet 

Annat 

 

52 (17%) 

153 (49%) 

105 (33%) 

5 (1%) 

 

60 (28%) 

109 (51%) 

34 (16%) 

10 (5%) 

 

112 (21%) 

262 (49%) 

139 (26%) 

15 (3%) 

 

 

 

 

<.001 

Nationalitet: 

Född i Sverige 

 

271 (86%) 

 

186 (87%) 

 

457 (86%) 

 

.81 

Yrkesgrupp: 

Chefer/ledare 

Längre teoretisk utbildning 

Kortare teoretisk utbildning 

Ingen teoretisk utbildning 

 

6 (2%) 

74 (25%) 

52 (17%) 

168 (56%) 

 

15 (8%) 

17 (9%) 

22 (11%) 

146 (73%) 

 

21 (4%) 

91 (17%) 

74 (14%) 

361 (68%) 

 

 

 

 

<.001 

Anställning: 

Fast anställd 

 

278 (88%) 

 

193 (90%) 

 

471 (89%) 

 

.59 

Sjukskrivningsgrad: 

Helt 

Delvis 

Ingen 

 

134 (43%) 

69 (22%) 

110 (21%) 

 

83 (39%) 

31 (15%) 

100 (19%) 

 

217 (41%) 

101 (19%) 

210 (40%) 

 

 

 

.02 

 

Hälsa 
Respondenternas sjukskrivningsdiagnoser framgår av tabell 2. Den största diagnosgruppen 
utgörs av besvär i rörelseorganen för både män och kvinnor. För kvinnor är psykiska besvär 
den näst största gruppen, medan fysiskt trauma mot kroppen är näst störst för männen. 
Kvinnor har sämre hälsa, en högre grad av utbrändhet och lägre arbetsförmåga än män. 
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Tabell 2: Diagnosfördelning (andel i %) och självskattade mått på hälsa, utbrändhet och 
arbetsförmåga (m, sd) bland kvinnor och män. 
 

 Kvinnor 

N=316 

Män 

N=215 

Totalt 

N=531 

p (kvinnor/män) 

Diagnos: 

Rörelseorganen 

Fysiskt trauma 
mot kroppen 

Psykiska besvär 

Cancer 

Kardiovaskulära 
sjukdomar 

Övrigt 

 

96 (32%) 

39 (13%) 

82 (27%9 

40 (13%) 

13 (4%) 

19 (6%) 

 

85 (41%) 

34 (16%) 

23(11%) 

17 (8%) 

23 (11%) 

25 (12%) 

 

181 (34%) 

73 (14%) 

105 (20%) 

57 (11%) 

36 (7 %) 

44 (8%) 

 

 

 

 

 

 

<.001 

 M (sd) M (sd) M (sd)  
Global hälsa 
(EQ-VAS) 

55.5 (24.8) 61.3 (24.7) 57.9 (24.9) .01 

Utbrändhet  
(CBI) 

53.6 (20.2) 44.0 (21.0) 49.7 (21.0) <.001 

Arbetsförmåga 
(WAS) 

4.6 (3.3) 5.4 (3.3) 4.9 (3.4) .01 

 
 

Kontakt med arbetsplatsens aktörer 
Enkätstudien visar att i stort sett alla sjukskrivna (93%) har kontakt med sin arbetsledare och 
med sina arbetskamrater under sjukskrivningen (tabell 3). Kontakten med arbetsledaren 
upplevdes som mycket viktig av majoriteten av de sjukskrivna (83%). Av de som inte haft 
kontakt med arbetsledaren angav hälften att de skulle ha velat ha en sådan kontakt. Relativt 
få, 20%, hade haft kontakt med företagshälsovården, medan HR funktionen varit inkopplad i 
nästan hälften av fallen.  
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Tabell 3. Anställdas kontakter med olika aktörer på arbetsplatsen under sjukskrivning. 
Andelar med 95% konfidensintervall. 

 

 Arbetsledare Arbets- 

kamrater 

HR Företags-
hälsovård 

Facket 

Varit i kontakt 93% 

(91-96%) 

92% 

(89-94%) 

46% 

(41-50%) 

20% 

(16-24%) 

34% 

(30-39%) 

Varav antal 
gånger i 
kontakt 

1 gång 

2-4 gånger 

>4 gånger 

 

 

5% (3-7%) 

41% (37-46%) 

53% (49-58%) 

 

 

4% (2-6%) 

26% (22-30%) 

70% (66-74%) 

 

 

23% (17-29%) 

52% (44-59%) 

26% (20-32%) 

 

 

18% (10-27%) 

41% (31-52%) 

40% (30-51%) 

 

 

34% (27-42%) 

54% (46-62%) 

11% 6-17%) 

Upplevde 
kontakten 
som 
stödjande 

 

63% (59-68%) 

 

80% (77-84%) 

 

65% (58-72%) 

 

76% (67-86%) 

 

67% (59-75%) 

Diskuterat 
anpassningar 
på 
arbetsplatsen 

 

47% (42-51%) 

 

33% (28-37%) 

 

34% (27-40%) 

 

58% (47-68%) 

 

21% (14-27%) 

 

 
I de följande analyserna läggs huvudfokus på kontakt med arbetsledaren och med 
arbetskamraterna.  
Om sjukskrivna haft kontakt med arbetsledaren eller ej hade inte samband med kön, 
utbildningsnivå, yrke, eller hur länge man varit anställd. Fler yngre hade haft kontakt med 
arbetsledaren (p= .03). Färre med utlandsbakgrund, jämfört med infödda svenskar, hade haft 
kontakt med arbetsledaren (p=.04). Diagnos hade samband med om man haft kontakt med 
arbetsledaren eller ej, färre sjukskrivna med psykiska besvär hade haft kontakt med 
arbetsledaren (p= .05). 
Kontakten med arbetskamrater följde i stort sett samma mönster som kontakter med 
arbetsledare, 92 % hade varit i kontakt med någon eller några arbetskamrater och det fanns 
inga skillnader beroende på kön, ålder, utbildningsnivå, eller yrke. Att vara född i ett annat 
land hade samband med att färre hade haft kontakt med arbetskamrater (p=.006). Längre 
anställningstid hade samband med att man hade haft mer kontakt med arbetskamrater 
(p<.001). Diagnosgrupp hade inga samband med om man haft kontakt med arbetskamrater 
eller ej, medan högre grad av utbrändhet (p=.01) och sämre global hälsa (p=.070) hade 
samband med färre kontakter med arbetskamrater.  
Nästan hälften av de sjukskrivna hade varit i kontakt med personalavdelningen (HRM) och 
majoriteten var nöjda med denna kontakt. Sjukskrivna med bättre självskattad hälsa kom 
tidigare i kontakt med HRM än de med sämre hälsa. 
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Endast 20% av de sjukskrivna varit i kontakt med företagshälsovården, de flesta var nöjda 
med denna kontakt. Det var vanligare med kontakter med företagshälsovården bland 
sjukskrivna med psykiska besvär (43%), och kvinnor hade fler kontakter med 
företagshälsovården än män.  
Sjukskrivna med sämre hälsa och arbetsförmåga var oftare i kontakt med facket, totalt sett 
hade 34% haft denna kontakt. Personer som var sjukskrivna på grund av fysiskt trauma var i 
kontakt med facket tidigare än övriga diagnosgrupper. 
 

Frekvens i kontakter med arbetsledare och arbetskamrater 
Med avseende på hur många kontakter man haft med arbetsledaren fanns ingen skillnad 
mellan kön, utbildningsnivå, diagnos, eller upplevd hälsa och arbetsförmåga, men yngre 
sjukskrivna tenderade att ha mer frekvent kontakt med arbetsledaren än äldre (p=.08). 
Sjukskrivna med utlandsbakgrund hade färre kontakter jämfört med infödda svenskar 
(p=.02). Det fanns en skillnad mellan olika yrkeskategorier i frekvensen kontakter med 
arbetsledaren (p=.03), där sjukskrivna i lednings-/chefsposition hade flest kontakter med sin 
arbetsledare. 
Hur ofta man hade kontakt med arbetskamraterna hade inte samband med kön, utbildning, 
eller yrkesgrupp, men med ålder, kontakter var frekventare bland äldre (p=03). Utlandsfödda 
hade färre kontakter med arbetskamrater (p=.001). Högre grad av utbrändhet (p=.001) och 
sämre global hälsa (p=.02) hade samband med att man hade färre kontakter med 
arbetskamraterna. 
 

Kvalitet i kontakter med arbetsledare och arbetskamrater 
Det fanns inga säkerställda samband mellan det index som beskriver kvalitet i kontakten med 
arbetsledare och demografiska variabler. Däremot har kvaliteten i kontakten med arbetsledare 
samband med den sjukskrivnes hälsotillstånd. Sämre kvalitet i kontakten upplevdes av 
personer med högre grad av symptom på utbrändhet (p<.001) och med sämre global hälsa 
(p=.008).  
Kvaliteten i kontakter med arbetskamrater hade inte samband med ålder, etnisk bakgrund, 
eller yrkesgrupp, men kvinnor upplevde i högre grad god kvalitet (p=.01). Utbildning hade 
samband (p=.02) med kvalitet i kontakten, där lågutbildade upplevde en sämre kvalitet. Bland 
diagnosgrupperna fanns inga säkerställda skillnader, men personer med symptom på 
utbrändhet upplevde lägre kvalitet i kontakterna med arbetskamrater (p=.001), liksom 
personer med sämre global hälsa (p=.02).  
 

Diskussion om anpassningar på arbetsplatsen 
Totalt 47 % av de sjukskrivna rapporterade att de hade diskuterat anpassningar på 
arbetsplatsen med sin arbetsledare, de hade till exempel diskuterat ändrade arbetsuppgifter, 
ökad variation i arbetet, ändrade arbetstider, ökad delaktighet i planering av arbetet och 
möjligheter till omplacering. Drygt hälften av de sjukskrivna hade således inte diskuterat 
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anpassningar på arbetsplatsen med sin arbetsledare. Av de 20% som haft kontakt med 
företagshälsovården hade drygt hälften diskuterat anpassningar på arbetsplatsen. 
Det var vanligare bland äldre (över 45 år) (p=.003) med diskussioner med arbetsledaren om 
anpassningar, liksom om man var sjukskriven vid enkättillfället (p<.001), där det var 
vanligast bland deltidssjukskrivna att ha haft diskussioner om anpassningar. Diskussioner om 
anpassningar var vanligast i yrken som inte kräver teoretisk utbildning (p=.04).  Diskussioner 
om anpassningar varierade mellan diagnosgrupperna (p<.001), med högst andel i gruppen 
med besvär i rörelseorganen (38%) och lägst andel i diagnosgrupperna cancer sjukdomar 
(7%) och graviditetskomplikationer (4%).  Lägre självskattad arbetsförmåga hade samband 
med att färre hade diskuterat anpassningar på arbetsplatsen (p=.02), men inga samband fanns 
med hälsovariablerna i övrigt. 
Cirka en tredjedel av respondenterna hade diskuterat anpassningar på arbetsplatsen med sina 
arbetskamrater. Färre utlandsfödda än infödda svenskar hade diskuterat anpassningar (p=.02), 
och fler med högre utbildning hade diskuterat anpassningar (p=.02). Övriga demografiska 
variabler hade inte samband med diskussion om anpassningar med arbetskamrater. Vanligast 
förekommande var denna typ av diskussioner med arbetskamrater i grupperna med besvär i 
rörelseorganen och psykiska besvär (p=.01), och bland dem med bättre självskattad 
arbetsförmåga (p=.01), och bättre global hälsa (p=.02). 
 
 

Samband mellan kontakter och förväntningar på att fortsätta arbeta och 
att kvarstå i yrket 
Förväntningar om att kunna arbeta om 6 månader och att kvarstå i samma yrke om två år 
hade samband med om den sjukskrivne hade kontakter med arbetsledare och med 
arbetskamrater, liksom med kvaliteten i dessa kontakter (tabell 4). Av tabellen framgår att 
kontakter med arbetsledare respektive arbetskamrater har olika betydelse för förväntningar 
om att kunna fortsätta arbeta på kort och längre sikt. Frekventa och stödjande kontakter med 
arbetsledaren där man diskuterat anpassningar på arbetsplatsen har samband med att man 
förväntar sig att kunna arbeta om 6 månader och en stödjande kontakt har också samband 
med att man tror sig kunna fortsätta i yrket om två år. Kontakter med arbetskamrater har 
starkast samband med förväntningar om att kunna arbeta om 6 månader, men har svagare 
samband med ett mer långsiktigt perspektiv på yrkeslivet. 
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Tabell 4. Deskriptiva samband mellan kontakter med arbetsledare och arbetskamrater och 
förväntningar på att kunna fortsätta arbeta. 
 Kan arbeta om 6 månader 

Mycket stor/stor chans/kanske 
 

Arbetar i samma yrke om 2 år 

 ja nej p ja nej p 

Haft kontakt med 
arbetsledare 
Ja 
Nej 

 
 
415 (85%) 
24 (71%) 

 
 
75 (15%) 
10 (29%) 

 
 
 
.03 

 
 
413 (85%) 
25 (74%) 

 
 
71 (15%) 
9 (26%) 

 
 
 
.07 

Haft kontakt med 
arbetskamrater 
Ja 
Nej 

 
 
406 (85%) 
30 (71%) 

 
 
73 (15%) 
12 (29%) 

 
 
 
.03 

 
 
399 (85%) 
36 (84%) 

 
 
72 (15%) 
7 (16%) 

 
 
 
.86 

Antal kontakter, 
arbetsledare 
1 gång 
2-4 gånger 
>4 gånger 

 
 
11 (42%) 
146 (73%) 
190 (74%) 

 
 
15 (58%) 
53 (27%) 
66 (26%) 

 
 
 
 
.002 

 
 
17 (65%) 
167 (85%) 
221 (87%) 

 
 
9 (35%) 
29 (15%) 
32 (13%) 

 
 
 
 
.01 

Antal kontakter, 
arbetskamrater 
1 gång 
2-4 gånger 
>4 gånger 

 
 
9 (47%) 
89 (72%) 
247 (75%) 

 
 
10 (53%) 
35 (28%) 
83 (25%) 

 
 
 
 
.03 

 
 
14 (78%) 
101 (83%) 
281 (87%) 

 
 
4 (22%) 
21 (17%) 
44 (13%) 

 
 
 
 
.42 

Kontakten med 
arbetsledare var 
stödjande 
Ja 
Nej 

 
 
219 (77%) 
107 (66%) 

 
 
65 (23%) 
55 (34%) 

 
 
 
.01 

 
 
254 (90%) 
128 (80%) 

 
 
27 (10%) 
33 (20%) 

 
 
 
.001 

Kontakten med 
arbetskamrater var 
stödjande 
Ja 
Nej 

 
 
276 (77%) 
56 (64%) 

 
 
84 (23%) 
31 (36%) 

 
 
 
.02 

 
 
312 (88%) 
65 (77%) 

 
 
44 (12%) 
19 (23%) 

 
 
 
.02 

Diskuterat anpassningar 
med arbetsledaren 
Ja 
Nej 

 
 
181 (79%) 
172 (66%) 

 
 
49 (21%) 
88 (34%) 

 
 
 
.002 

 
 
201 (89%) 
212 (83%) 

 
 
26 (12%) 
45 (17%) 

 
 
 
.06 

Diskuterat anpassningar 
med arbetskamrater 
Ja 
Nej 

 
 
106 (78%) 
195 (70%) 

 
 
30 (22% 
83 (30%) 

 
 
 
.09 

 
 
122 (90%) 
229 (84%) 

 
 
13 (10%) 
43 (16%) 

 
 
 
.09 

 

 
Multipla sambandsanalyser – Förväntan om att kunna återgå i arbete 
Som utgångspunkt för multipla analyser avseende vilka faktorer som har betydelse för hur de 
sociala kontakterna utformas och vilken betydelse de har för den sjukskrivnes egen förväntan 
om att kunna återgå och fortsätta arbete användes den modell som beskrivs i figur 1. 
Förväntan om att återgå och kvarstå i arbetet är ett index baserat på frågan ”Hur stor chans 
tror du att du har att kunna arbeta om sex månader” och frågan ”Med tanke på din hälsa, tror 
du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke om två år?” 
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Tabell 5: Multivariata samband, Odds ratios (OR) och 95% konfidensintervall för 
kontaktvariabler och hälsovariabler, mot utfallsmåttet förväntan om att kunna återgå och 
kvarstå i arbete. 

 Kontakt med 
arbetsgivaren 

Kontakt med 
arbetskamrater 

 OR 95% c.i. OR 95% c.i. 
 

 
HÄLSA 

    

WAS 1.14 1.01-1.30 1.12 .96-1.30 
EQ VAS 1.02 1.01-1.04 1.02 1.01-1.04 
Diagnos: (ref. 
muskuloskeletala 
besvär) 
Fysiskt trauma 
Psykiska besvär 
Cancer 
Kardiovaskulära 
Graviditetskompl 
Annat 

 
 
 

2.43 
.60 

1.26 
.70 

1.10 
1.33 

 
 
 

1.12-5.30 
.31-1.13 
.56-2.80 
.27-1.84 
.26-4.68 
.58-3.08 

 
 
 

2.64 
0.98 
1.26 
1.69 
0.75 
1.84 

 
 
 

1.09-6.39 
0.49-1.97 
0.54-2.96 
0.55-5.16 
0.14-4.01 
0.69-4.91 

Sjukskriven: (ref. ej 
sjukskriven) 
Delvis 
Helt 

 
 

.98 

.61 

 
 

.49-1.99 

.29-1.27 

 
 

0.99 
0.84 

 
 

0.47-2.08 
0.37-1.92 

KONTAKTER      

Frekvens (ref. 1 gång) 
2-4 ggr 
>4 ggr 

 
2.54 
2.50 

 
.84-7.64 
.83-7.51 

 
3.14 
4.27 

 
.68-14.60 
.95-19.17 

Kvalitet på kontakt  
index 

2.23 1.24-4.17 2.80 1.40-5.59 

 Diskuterat anpassningar 1.01 .62-1.64 .80 .46-1.38 
 

Samtliga resultat i tabell 5 är kontrollerade för de demografiska variablerna variablerna ålder, 
kön, etnicitet, utbildning och yrkesgrupp, men dessa variabler hade inga säkerställda samband 
med utfallsmåttet (ej redovisade i tabellen). 

Bättre hälsa och arbetsförmåga har samband med att den sjukskrivne har en mer positiv 
förväntan om att kunna återgå i arbete. Bland de olika diagnosgrupperna urskiljer sig gruppen 
med fysiska trauman mot kroppen, som den diagnosgrupp som har högst förväntan om att 
kunna återgå och kvarstå i arbetet. Lägst förväntan om att kunna återgå och kvarstå i arbetet 
tycks personer med psykiska besvär och kvinnor med graviditetskomplikationer ha.  

Starkast betydelse för om man tror sig kunna komma tillbaka och kvarstå i yrket är dock 
kvaliteten på kontakterna med arbetsgivaren och med arbetskamraterna. God kvalitet, det vill 
säga kontakter som är stödjande, engagerade och konstruktiva, ger en mer än fördubblad 
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chans till att den sjukskrivne har positiva förväntningar om att återgå och kvarstå i arbetet. 
Även hur ofta man har haft kontakt med arbetsgivare och arbetskamrater tycks ha samband 
med en positiv förväntan. Däremot tycks inte frågan om man har diskuterat anpassningar på 
arbetsplatsen vara betydelsefullt. 

 

Förutsättningar för goda sociala kontakter och lärande 
Ett syfte med intervjustudien var att beskriva förutsättningar för att utveckla goda sociala 
kontakter under rehabiliteringsprocessen. Sociala kontakter inkluderar ett givande och 
tagande där den sjukskrivne personens eget förhållningssätt, motivation och drivkraft tycks 
ha stor betydelse för om mötena upplevs som positiva. Arbetsledares kompetens, 
arbetsförhållanden, tidsbrist, och bristande kunskap om policies tycks i stor utsträckning 
påverka att möten upplevs som negativa. Det är således olika typer av förutsättningar som 
påverkar hur de sociala kontakterna upplevs. Förutsättningarna tycks vara av dels mer 
personbunden karaktär i samspelet mellan aktörerna och av dels mer arbetsplatsrelaterad 
karaktär. 
 

Aktörernas egna intressen för att hålla kontakt.  

En övergripande förutsättning för att skapa goda möten tycks vara att aktörerna upplever ett 
ömsesidigt personligt engagemang och att även den sjukskrivne visar ett intresse av att hålla 
kontakt med arbetsplatsen. Arbetsledare menar att de visar att de är intresserade av att ha 
kontakt till exempel genom att bekräfta att man tar medarbetaren på allvar, lyssnar på vad 
hon eller han har att säga och att man hör av sig under sjukskrivningsperioden. Medarbetare 
betonar att det är viktigt att också arbetskamrater visar intresse för att hålla kontakt och att 
man uttrycker att den sjukskrivna kollegan är saknad och värdefull. Det bidrar till att 
arbetsgruppen hålls samman och att en sjukskrivne känner att hon eller han behövs.  

Motivation att vara delaktig.  

En annan betydelsefull aspekt berör den sjukskrivne individens möjlighet att vara delaktig, 
där arbetsledarens förmåga och kompetens att hantera och möjliggöra delaktighet blir 
betydelsefull. Det tycks vara avgörande att hitta en balans mellan förväntan om att den 
sjukskrivne tar eget ansvar för sin rehabilitering och för att hålla kontakt med arbetsplatsen, 
och det ansvar som man har som arbetsledare när det gäller återintegrering till arbetet. En 
förutsättning för att skapa goda möten är att arbetsledaren kan hantera att vara både 
uppdragsgivare, en stödjande person och samtidigt våga ställa krav, och där uppstår inte 
sällan dilemman, flera arbetsledare uppger att detta är en svår situation. Ömsesidigheten i 
ansvar är således en faktor som lyfts fram av arbetsledarna. Kunskap om sjukdom och 
rehabilitering är ytterligare en viktig förutsättning för att skapa goda möten, där brister i 
arbetsledares kompetens att hantera sjukskrivningsärenden nämns.  

Arbetsplatsens policy är ett tveeggat verktyg.  
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Få arbetsplatser tycks ha uttalade riktlinjer eller policies för att arbeta med 
sjukskrivningsärenden. I intervjumaterialet framkommer att de policies och/eller riktlinjer 
som faktiskt finns i vissa fall är otydliga och ger utrymme för egna tolkningar kring 
ansvarsfrågor. Istället för att stärka processerna kring sjukskrivningar tycks vissa 
policydokument bidra till brister i att skapa hållbara sociala kontakter. Ett exempel är att 
policies är skrivna så att ansvaret för att arbeta med rehabiliteringsärenden läggs på andra 
aktörer snarare än som arbetsledarens ansvar. Det kan innebära att personalavdelningen 
kopplas in snarare än att man diskuterar anpassningar i arbetet. För många uppstår väntetider 
inom vården som ger långa tider utan insatser från arbetsplatsen. Arbetsledarna använder sig 
av företagshälsovården i fram för allt sjukskrivningsfall på grund av psykisk ohälsa. Det finns 
också exempel på riktlinjer som är skrivna för att gälla enbart långa sjukskrivningsfall, där 
strategier för att hantera kortare sjukskrivningsperioder saknas. 

Arbetsplatsens organisatoriska faktorer.  

Hur arbetsplatsen är organiserad, exempelvis storlek, ekonomi, geografisk lokalisation tycks 
också påverka hur policies tillämpas, hur man hanterar sjukskrivningsärenden och därmed 
hur sociala kontakter skapas mellan individer i en sjukskrivningsperiod. Tid framkommer 
som betydelsefullt för att skapa goda möten och som också påverkar huruvida arbetsledare 
upplever att de kan stötta medarbetare att återgå till arbete. Individer med erfarenhet av att 
vara sjukskrivna menar att arbetsledare och arbetskamrater som tar sig tid är en förutsättning 
för att känna sig förstådd, respekterad och därmed motiverad att återgå till arbete. 

Arbetsledares och sjukskrivnas lärande om förutsättningarna för att återgå i arbete  
Genom att uppmärksamma tidigare erfarenheter av rehabilitering/återgång i arbete, ha en 
kommunikation mellan arbetsplats och sjukskriven, samt genom egna insikter som tar form 
under processen möjliggörs lärande på arbetsplatsen om goda rehabiliteringsstrategier i 
processen.   

Möjliggörande. Öppenheten i kommunikationen och tydligheten i hur sjukfrånvaron skulle 
hanteras skapade förutsättningar för lärande i rehabiliteringsprocessen. Det individuella 
lärandet uppstod dels i den tidigare erfarenheten parterna hade från föregående sjukskrivning, 
dels lärande relaterat till insikten om att en öppen och tydlig kommunikation skapar 
förutsättningar för delaktighet även för den sjukfrånvarande individen. 

Utmaningar. Flera sjukskrivna beskriver kunskapsbrist hos arbetsledare om diagnos och 
rehabiliteringsprocessen som helhet. I ett illustrativt fall, som troligen inte är unikt, beskrivs 
att under sin sjukskrivningstid hade den sjukskrivne 3-4 olika arbetsledare. Dessa 
organisatoriska förutsättningar bidrog till den sjukskrivnes bristande tilltro till deras kunskap 
i att hantera sjukdomen och rehabiliteringen på arbetsplatsen. Även i andra fall beskrivs 
kunskapsbrist hos arbetsledaren när det gäller rehabiliteringsprocessen och diagnosen psykisk 
ohälsa.  
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Sammanfattande reflektioner 
Studien visar att majoriteten av sjukskrivna har kontakt med arbetsledare och med 
arbetskamrater under sjukskrivningen. Kontakter som upplevs som positiva och stödjande har 
starkt samband med högre förväntningar om att kunna återgå i arbete. Ett oväntat resultat var 
att fler hade kontakt med personalavdelningen än med företagshälsovården, möjligen delvis 
beroende på att inte alla arbetsplatser har avtal med företagshälsovården, eller att det ur 
arbetsgivarens perspektiv är billigare att anlita personalavdelningen, eller att policyn 
förespråkar kontakt med personalavdelningen. Studien visar att relativt få hade kontakt med 
företagshälsovården och att sjukskrivna med psykiska besvär och kvinnor oftare hade denna 
kontakt.  
Många respondenter uppgav att de var nöjda med de kontakter de har haft under 
sjukskrivningen och det index på god kvalitet i kontakten som användes i studien visade ett 
mycket starkt samband med förväntan om att kunna återgå i arbete. Resultaten visar således 
dels att ett proaktivt och respektfullt agerande från arbetsledaren ger resultat i form av ökad 
motivation att återgå i arbete, dels att goda kontakter med arbetskamrater har en lika viktig 
betydelse.  
Sjukskrivna med psykiska besvär hade lägre förväntningar om återgång i arbete. Psykiska 
besvär genererar längre sjukskrivningstider än andra diagnoser och flera internationella 
studier visar att arbetsledare upplever osäkerhet i hur man skall stödja medarbetare med 
psykiska besvär (t.ex. Lemieux m.fl. 2011). Även i denna studie ser vi att sjukskrivna med 
psykiska besvär eller sämre hälsa har färre kontakter med sin arbetsledare. Detta kan bidra till 
att en relativt hög andel sjukskrivna med psykiska besvär får anlita företagshälsovården. 
I de univariata analyserna kom en tydlig bild av att icke-infödda svenskar hade färre 
kontakter med både arbetsledare och arbetskamrater och att de upplevde sämre stöd. 
Eftersom andelen icke-infödda svenskar var relativt liten i studien återkom inte detta resultat i 
de multivariata analyserna, troligen på grund av för svag power. Resultaten indikerar dock att 
det krävs en ökad uppmärksamhet mot risken för diskriminering i arbetet med att främja 
förutsättningarna för återgång i arbete. 
De kvalitativa delstudierna understödjer och fördjupar förståelsen av resultaten i enkäten. 
Förutsättningarna för positiva sociala kontakter under sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen påverkas av organisatoriska förhållanden, arbetsledare byts ut under 
processen, de befinner sig i tidsnöd och saknar ibland kompetens och kunskap för att skapa 
goda förutsättningar för en bra social kontakt med en sjukskriven medarbetare som de ibland 
inte känner sedan tidigare. Ett aktivt och engagerat förhållningssätt från arbetsledaren främjar 
den sjukskrivnes motivation att återgå i arbete. Särskilt för sjukskrivna med psykiska besvär 
tycks arbetsledare ha svårigheter att hantera rehabiliteringsprocessen och att underhålla en 
god och öppen kommunikation, vilket även framkom i enkätstudien. Flera sjukskrivna påtalar 
kunskaps- och kompetensbrister hos arbetsledaren som allvarliga hinder för konstruktiva 
möten. Studierna visar emellertid att arbetsledare ofta saknar policies som stöd för hur de 
skall agera vid sjukskrivningar, särskilt i samband med kortare sjukskrivningar. 
Den sociala interaktion som skapas mellan individerna i rehabiliteringsprocessen kan 
möjliggöra eller hindra individuellt lärande från att uppstå. Det individuella lärandet är 
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beroende av kontextuella faktorer som erfarenhet, kommunikation, insikter men kan 
förhindras av okunskap och bristande kompetens hos arbetsgivaren. Det identifierade behovet 
av kompetens- och kunskapsutveckling kring ohälsa och rehabilitering på arbetsplatsen är en 
av förutsättningarna för att det individuella lärandet ska kunna utvecklas till ett lärande på 
arbetsplatsen. Studien visar att det individuella lärandet som uppstår i den sociala 
interaktionen mellan individer inte bidrar till ett bredare lärande på arbetsplatsen, kanske 
delvis beroende på att kommunikation och information till arbetskollegorna brister. Bristande 
transparens hindrar deras möjlighet till delaktighet i processen.  
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Projektet har genomförts i enlighet med den reviderade projektplanen. 

 

Genomförda och planerade insatser för att resultaten skall 
komma till praktisk användning 
Analyser av datamaterialet pågår fortfarande och de slutliga resultaten kommer att kunna 
presenteras och spridas fullt ut först senare under året. Hittills har en huvudsakligen 
”akademisk” spridning påbörjats: 

1. Vetenskapliga artiklar 

John Selander, Åsa Tjulin, Ulrika Műssener, Kerstin Ekberg. Contact with workplace during 
long term sickness absence and expectations of return to work. Inskickat. 

Ulrika Műssener, Åsa Tjulin, John Selander, Kerstin Ekberg. Prerequisites for return to work: 
Sickness absentees´, co-workers´, and supervisors´ experiences of the importance of social 
interactions. Manuskript under bearbetning. 

Åsa Tjulin, Ulrika Műssener, John Selander, Kerstin Ekberg. Individual learning experiences 
in return to work. Inskickat. 

2. Undervisning 

Forskningsprojektet används i utbildningssyfte vid folkhälsovetenskapliga 
programmet (grundnivå) och vid magisterprogrammet för ledarskap och arbetsliv på 
Mälardalens Högskola, samt i undervisning på grund- och avancerad nivå vid 
Mittuniversitetet, Östersund. 
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Materialet används som underlag för flera D-uppsatser vid Mälardalens Högskola, 
Mittuniversitetet, samt Linköpings universitet. 

3. Allmän spridning 

Medverkan vid regionala dagar arrangerade av AFA Försäkring (Per Winberg vid AFA är 
ansvarig), ett tillfälle är genomfört Stockholm 24/3, och ett tillfälle 14/5 i Göteborg. 

Artikel i tidningen Arbetsliv. 

Forskargruppen medverkar i många olika sammanhang med föreläsningar och 
kunskapsspridning, där studiens resultat kommer att spridas.  

Resultaten kommer att spridas via HELIX Vinn Excellence Centre, Linköpings universitet. 
Helix har ett stort antal partners från privat och offentligt arbetsliv.  Via seminarier och 
informationsdagar presenteras och diskuteras regelbundet aktuella forskningsresultat med 
partners. 

 

 

 

 

 

 


	Sampere M, Gimeno D, Serra C, Plana M, López JC, Delclos GL, Benavides FG. Return to Work Expectations of Workers on Long-Term Non-Work-Related Sick Leave. Journal of Occupational Rehabilitation, 2012;22:15-26.

