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Erfarenheter och upplevelser av att återgå till samma arbete 
efter sjukskrivning på grund av muskuloskeletala 

nedsättningar 
 



Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet var att beskriva vilka erfarenheter och upplevelser personer som 

sjukskrivits på grund av arbetsrelaterade muskuloskeletala nedsättningar har av att återgå till samma 

arbete. Metoden som användes var en kvalitativ induktiv ansats med semistrukturerade intervjuer. Tio 

deltagare från utvalda vård och omsorg, bygg-, logistik- och industribranscher i södra Sverige 

rekryterades genom ett avsiktligt urval. Intervjuerna bearbetades med stöd av en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet utmynnade i huvudkategorin Övergång från sjukskrivning till arbete och 

de fyra kategorierna: Upplevelsen av den egna förmågan, Arbetssituation vid arbetsåtergång, 

Betydelsen av stöd från omgivningen samt Viljan och motivationens betydelse. Kategorierna 

omfattades av 14 underkategorier. Resultatet visade att personer som sjukskrivits på grund av 

muskuloskeletala nedsättningar är i behov av stöttning och anpassning av arbetssituationen vid 

återgång till samma arbete men att behoven tillfredsställs i varierande utsträckning. Slutsatsen var att 

arbetsterapi kan vara gynnsamt att implementera i större omfattning och i ett tidigare skede för att 

motverka sjukskrivningar och underlätta arbetsåtergång för personer med muskuloskeletala 

nedsättningar. 
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Summary 
 
Title: Back at work. Perceived experiences of returning to the same work after sick leave due to 
musculoskeletal impairments. 
 
The purpose of the study was to describe the perceived experiences among people returning to the 

same work after sick leave due to work-related musculoskeletal impairments. The method used was a 

qualitative inductive approach with semistructured interviews. Ten participants from selected 

healthcare-, construction-, logistics- and industry branches in southern Sweden were recruited through 

a purposive sampling. The interviews were analysed using a qualitative content analysis. The result 

eminated into the main category Transition from sick leave to work and into four categories: Experience 

of one’s own ability, Work situation when returning to work, The importance of support from the 

environment and The importance of will and motivation. The categories were comprised of 14 

subcategories. The result showed that people returning to the same work after sick leave due to work-

related musculoskeletal impairments are in need of support and adaption of the work situation, but their 

needs are satisfied to a varying degree. The conclusion was that occupational therapy may be beneficial 

to implement to a greater extent and at an earlier stage to counteract sick leaves and ease the return to 

work for people with musculoskeletal impairments. 
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Innehållsförteckning 



Inledning 

För de flesta människor är arbete en nödvändig aktivitet för att uppnå hälsa och ekonomisk trygghet 

(Wilcock, 2015). Människor har ett naturligt behov av att vara aktiva och engagera sig i aktiviteter. För 

att kunna utföra och engagera sig i meningsfulla aktiviteter behöver individen använda sig av fysiska 

och mentala funktioner. När individen drabbas av en funktionsnedsättning påverkas dessa funktioner 

och därmed individens möjligheter till att utföra aktiviteter (Kielhofner, 2012). Då individens förmågor 

inte längre matchar arbetets krav uppstår en risk för sjukskrivning (Försäkringskassan, 2015). 

 

De människor som drabbats av ohälsa och bor eller arbetar i Sverige omfattas av socialförsäkringen 

vilken är en välfärdsresurs som ger individen ekonomisk trygghet vid sjukskrivning (Försäkringskassan, 

2017b). Dock kan långa och passiviserande sjukskrivningar vara ett problem i många välfärdsländer och 

medföra ekonomiska konsekvenser för samhället i form av minskad produktivitet och ökade kostnader 

för sjukvården (Cronin et al., 2011). Sjukskrivning kan även ha en negativ påverkan på individens privata 

ekonomi, livskvalité, aktivitetsutförande, roller och välmående (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer 

& Theorell, 2004; Håkansson et al., 2005). Sedan 2010 har antalet sjukskrivningar ökat i Sverige och en 

av de främsta orsakerna till ökningen beror på muskuloskeletala nedsättningar (Försäkringskassan, 

2016; Lindegård, Larsman, Hadzibajramovic & Ahlborg, 2014). 

 

Det finns forskning om återgång i arbete efter sjukskrivning (Hansen Falkdal, 2005; Wågø, Thingbø, 

Holte, Lie, & Lode, 2009; Shaw, Segal, Polatajko & Harburn, 2009). Däremot beskrivs sjukskrivna 

individers egna upplevelser och erfarenheter av att återgå till samma arbete i mindre omfattning. En 

studie utförd av Lydell, Hildingh, Månsson, Marklund och Grahn (2011) visar att tankar och känslor om 

återgång i arbete har en betydelse för individer som sjukskrivits till följd av muskuloskeletala 

nedsättningar. Med tanke på att sjukskrivningar är ett växande problem finns därför ett behov av att 

fördjupa kunskapen om individers upplevelser och erfarenheter av återgång till samma arbete efter 

sjukskrivning. 

Bakgrund 

Arbetstagare med nedsättningar i det muskuloskeletala systemet utgör en av de största grupperna med 

sjukskrivningar i många välfärdsländer (Wågø et al., 2009). Arbetsrelaterad muskuloskeletal 

nedsättning är ett samlingsnamn för nedsättningar i muskler, senor och nerver på grund av smärta. 

Dessa nedsättningar kan uppstå då kroppen utsätts för onaturliga kroppsställningar, repetitiva rörelser, 

hög kraftpåverkan samt högt arbetstempo (Canadian Center for Occupational Health & Safety, 2017). 

Det finns evidens för att tungt fysiskt arbete utgör en riskfaktor för att utveckla denna typ av nedsättning 

och de vanligaste riskfaktorerna är repetitivt arbete, dåliga arbetsställningar och tunga lyft (da Costa & 

Ramos Vieira, 2009). Inom vård och omsorg-, bygg-, lager- och industribranscherna är det vanligt med 

sjukskrivning på grund av muskuloskeletala nedsättningar (Försäkringskassan, 2014b; 

Försäkringskassan, 2010).  

Konsekvenser av sjukskrivning 
Att drabbas av sjukskrivning medför flera förändringar i individens liv och levnadsvanor. Inledningsvis 

upplever många det som positivt att vara sjukskriven då de får möjlighet till fysisk och mental 

återhämtning. Efter en tid ersätts dock den positiva känslan av att vara sjukskriven med känslor av 

utanförskap och isolering, förlorad kontroll över sin livssituation, skuldkänslor och passivitet 

(Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer & Theorell, 2005). Vidare påverkas individens sömnvanor, 

sociala relationer samt motivation till att engagera sig i fritidsaktiviteter och familjelivet. Många blir 

dessutom stressade och deprimerade av att vara sjukskrivna en längre period. Det har även visat sig att 

personer som är sjukskrivna en längre tid har sämre chanser att etablera sig på arbetsmarknaden och 

löper större risk för arbetslöshet (ibid.). Sjukskrivna individer riskerar även att påverkas negativt i form 



av minskat välmående, minskad livskvalité, brist på upplevelse av meningsfullhet och nedsatt förmåga 

att utföra aktiviteter (Vingård, Alexanderson & Norlund, 2004). Hur människor påverkas av 

sjukskrivning varierar dock beroende på kön, ålder och orsaken till sjukskrivningen men gemensamt för 

sjukskrivna individer är att de negativa konsekvenserna i längden är övervägande (Marklund et al., 

2005). 

Teoretisk anknytning 
På flera sätt kan konsekvenser av sjukskrivning och faktorer som har en inverkan på arbetsåtergång 

kopplas till arbetsterapeutiska teorier och begrepp. Model of Human Occupation är en arbetsterapeutisk 

modell som beskriver det mänskliga görandet ur flera perspektiv. Modellen förklarar hur individens 

viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet påverkar individens aktivitetsutförande. Viljekraft 

bygger på individens intressen, värderingar och motivation till att utföra aktiviteter. Vanebildning 

handlar om individens inlärda beteendemönster som styrs av vanor och roller vilket möjliggör en 

samverkan med omgivningen. Utförandekapacitet är individens förmåga att utföra aktiviteter vilket 

grundar sig på fysiska och mentala funktioner samt hur de upplevs. Dessa faktorer interagerar med 

varandra och har tillsammans med den fysiska- och sociala miljön en avgörande roll för individens 

aktivitetsutförande. Förändringar i någon av dessa aspekter kan resultera i en rubbning av individens 

tankar och känslor vilket påverkar vad och hur individen väljer att utföra aktiviteter (Kielhofner, 2012). 

Modellen kan vara lämplig att använda för att studera sambandet mellan de krav som arbetet ställer på 

individen och individens utförande av aktiviteter (Wågø et al., 2009). 

Faktorer som påverkar sjukskrivning och arbetsåtergång 
Det finns många faktorer som orsakar att individer sjukskrivs men även lika många faktorer har ett 

inflytande över individens möjligheter att återgå i arbete efter sjukskrivning (Hansen Falkdal, Edlund & 

Dahlgren, 2006). 

 

Den fysiska och sociala miljön har en inverkan på individens utförande och kan stödja eller hindra 

individens möjligheter att utföra aktiviteter (Kielhofner, 2012). Arbetsuppgifter och arbetsmiljö är 

viktiga faktorer som påverkar individens förmåga att arbeta (Sturesson, 2015). Ur individens perspektiv 

har miljöfaktorer en betydelse vid återgång i arbete efter sjukskrivning.  Arbetsmiljön kan i sig vara ett 

större hinder än själva funktionsnedsättningen och individer som upplever låg kontroll över sin 

arbetssituation riskerar att drabbas av sjukskrivning i högre utsträckning (Jansson, 2014; Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2003). Det är viktigt att uppmärksamma det komplexa sambandet 

mellan individen och miljön för att skapa sig en förståelse för vilka förutsättningar eller hinder som 

påverkar individens möjligheter att återgå i arbete efter sjukskrivning (Holmgren & Dahlin Ivanoff, 

2004). 

 

Andra omgivningsfaktorer såsom den attitydmässiga omgivningen har ett inflytande över individens 

kroppsfunktioner och genomförande av uppgifter (Socialstyrelsen, 2003). Det har visat sig att 

arbetsgivarens attityd mot arbetstagaren och dennes behov av rehabilitering är av betydelse för 

sjukskrivna individer. Har arbetsgivaren en negativ inställning kan det utgöra en riskfaktor, medan en 

positiv inställning till arbetstagaren och dennes behov av rehabilitering istället kan öka den sjukskrivne 

individens möjligheter att återgå i arbete. I en studie utförd av Wrapson och Mewse (2011) upplevde 

personer som sjukskrivits till följd av muskuloskeletala nedsättningar stöd från arbetsgivaren vid 

återgång i arbete som betydelsefullt. Ett bristande stöd från arbetsgivaren beskrevs som en orsak till 

fördröjd arbetsåtergång. Att individen upplever stöd från sina arbetskollegor är också betydelsefullt för 

att möjliggöra arbetsåtergång (Hansen Falkdal, 2005). Vidare skriver Sturesson (2015) att sjukskrivna 

individer betraktar stöd från familjemedlemmar, vänner samt hälso- och sjukvården som 

förutsättningar för att kunna återgå i arbete.  

 

Den fysiska arbetsmiljön har också visat sig ha en inverkan vid arbetsåtergång för sjukskrivna individer. 

Då en person återgår i arbete uppstår ofta ett behov av individuella anpassningar gällande 

arbetsplatsens utformning, arbetsfördelning och arbetsuppgifter. Arbetsgivaren har enligt 



arbetsmiljölagen en skyldighet och ett ansvar för att sjukskrivna individer får det stöd de behöver för att 

klara av sitt arbete (Arbetsmiljöverket, 2015). Individer som sjukskrivits på grund av muskuloskeletala 

nedsättningar kan uppleva svårigheter att bemästra sitt arbete i förhållande till arbetsuppgifternas krav. 

Forskning visar att personer som tidigare varit sjukskrivna ofta ställer krav på sig själva och sin förmåga 

vid arbetsåtergång. Det är viktigt att öka arbetsgivarens förståelse av sjukskrivna individers behov för 

att kunna klara av sitt arbete och leva upp till de krav de ställer på sig själva (Wågø et al., 2009). 

Arbetsmiljö och arbetsuppgifter behöver därför anpassas efter arbetstagarens förutsättningar för att 

möjliggöra återgång i arbete för personer som varit sjukskrivna (Arbetsmiljöverket, 2015; 

Försäkringskassan, 2017a). 

 

Även individens personliga egenskaper och tro på sig själv och sina förmågor att behärska 

arbetsuppgifter har en inverkan vid arbetsåtergång (Jansson, 2014; Hansen Falkdal, 2005). Individens 

uppfattning av sin förmåga att klara av arbetet speglar individens upplevelse av att återgå i arbete. Då 

personer upplever att de saknar förmågor som krävs för att klara av arbetet försämras möjligheterna att 

komma tillbaka till arbetet. Om förmågorna däremot upplevs som tillräckliga för att klara av arbetet 

förbättras chanserna (Jansson, 2014). Individens förmåga att utföra aktiviteter påverkas av 

muskuloskeletala funktioner samt den subjektiva upplevelsen av dessa funktioner. När dessa funktioner 

påverkas negativt av exempelvis en funktionsnedsättning eller skada förändras även individens 

subjektiva upplevelse av sig själv och sin kapacitet, vilket leder till att förmågan att utföra aktiviteter 

begränsas (Kielhofner, 2012). 

 

Utöver förmågan att klara av arbetets krav och tilltron till sina förmågor har vilja och motivation till att 

arbeta en inverkan på arbetsförmågan hos sjukskrivna individer (Sturesson, 2015). Viljan att utföra 

aktiviteter påverkas av individens värderingar och hur individen uppfattar sina förmågor. Aktiviteter 

behöver därför upplevas som meningsfulla och stimulerande i förhållande till individens uppfattning 

om kapacitet och effektivitet för att det ska finnas en vilja att utföra aktiviteten (Kielhofner, 2012). 

Saknar individen motivation och vilja att komma tillbaka till arbetet kommer det påverka utfallet av 

rehabilitering och på så vis chanserna att återgå i arbete (Hansen Falkdal, 2005). Enligt Shaw et al. 

(2009) har arbetets betydelse, individens personliga motiv för att arbeta, individens upplevelse av sina 

möjligheter till att arbeta samt förväntningar från arbetsplatsen och samhället en avgörande roll för 

sjukskrivna individers vilja att återgå i arbete. 

Examensarbetets fokus och användbarhet 
Existerande kunskap visar alltså att faktorer som har en inverkan på sjukskrivna individers möjlighet 

att återgå i arbete bland annat är stöd från omgivningen, arbetsmiljö, arbetsuppgifter, vilja och 

motivation, arbetstagarens upplevelser av sig själv och sina förmågor samt arbetstagarens förmåga att 

matcha arbetets krav (Arbetsmiljöverket, 2015; Försäkringskassan, 2017a; Sturesson, 2015; Jansson, 

2014; Hansen Falkdal, 2005; Wrapson & Mewse, 2011; Wågø et al., 2009). Tidigare forskning beskriver 

dock inte specifikt sjukskrivna individers erfarenheter och upplevelser av att återgå till samma arbete. 

Därför hade det varit intressant att undersöka vad en återgång till samma arbete efter sjukskrivning 

genererar för erfarenheter och upplevelser. Det saknas även forskning som fokuserar på att beskriva 

erfarenheter och upplevelser inom branscher där sjukskrivning på grund av muskuloskeletala 

nedsättningar är vanligt förekommande. Examensarbetet kommer därför fokusera på att beskriva vilka 

erfarenheter och upplevelser individer som sjukskrivits på grund av arbetsrelaterade muskuloskeletala 

nedsättningar inom vård och omsorg-, bygg- samt lager- och industribranschen har vid återgång till 

samma arbete efter sjukskrivning. 

  

Då faktorer som påverkar återgång i arbete identifieras genom att ta reda på sjukskrivna individers 

erfarenheter och upplevelser kan det leda till att arbetstagares motivation och tillfredsställelse över sitt 

arbete ökar (Fisher, 2003). Fokusområdet blir på så vis viktigt att studera för att identifiera de faktorer 

och förhållanden som påverkar sjukskrivna individers återgång i arbete. Förhoppningen med 

examensarbetet är att kunna bidra till att skapa en ökad förståelse för vilket stöd arbetstagare behöver 

vid arbetsåtergång efter sjukskrivning. Genom att identifiera sjukskrivna individers erfarenheter och 



upplevelser om att återgå i arbete kan rehabilitering anpassas efter individers unika behov för att 

möjliggöra arbetsåtergång. Att identifiera de faktorer som påverkar individens förmåga att återgå i 

arbete är nödvändigt för att kunna fatta beslut om individuell rehabilitering (Lydell, Baigi, Marklund & 

Månsson, 2005). Då rehabiliterande insatser individanpassas får arbetstagare bättre förutsättningar att 

utföra sitt arbete. Arbetsterapeuter har som mål att arbeta personcentrerat (Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2012) och kan genom en ökad förståelse för sjukskrivna individers behov bättre 

främja förmågan till aktivitet och delaktighet. Vidare kan den ökade förståelsen för sjukskrivna 

individers behov på sikt bidra till ökad produktivitet på arbetsplatser där sjukskrivningar är ett problem 

samt minska samhällskostnaderna för sjukskrivningar. 



Syfte 

Syftet med examensarbetet var att beskriva vilka erfarenheter och upplevelser personer som sjukskrivits 

på grund av arbetsrelaterade muskuloskeletala nedsättningar har av att återgå till samma arbete. 



Metod 

En kvalitativ design användes eftersom examensarbetet syftade till att beskriva individers erfarenheter 

och upplevelser. De individer som deltog i examensarbetet benämns fortsättningsvis som deltagare. 

Examensarbetet utgick ifrån en induktiv ansats (Kristensson, 2014) eftersom intentionen var att den 

insamlade informationen skulle leda fram till en förståelse för vilka erfarenheter och upplevelser 

personer som sjukskrivits på grund av arbetsrelaterad muskuloskeletala nedsättningar har av att återgå 

till samma arbete. 

Förförståelse 
Författarnas förförståelse var att det är svårare för individer att klara av sitt arbete efter sjukskrivning 

och att det påverkar arbetsförmågan negativt. Upplevelsen kan bero på en oförmåga att leva upp till 

höga krav på sig själv och från omgivningen att arbetet ska kunna utföras med samma kvalité och tempo 

som innan sjukskrivningen. Författarnas förförståelse var även att sjukskrivna individer tenderar att 

återgå i arbete innan de är fullt återställda.   Förförståelsen grundades på berättelser från vänner och 

kollegors erfarenheter och upplevelser av sjukskrivning på grund av arbetsrelaterade muskuloskeletala 

nedsättningar. Författarna hade en förkunskap om att nedsatt utförandekapacitet kan leda till en förlust 

av vanor och roller vilket har en negativ påverkan på individens upplevda hälsa. Utifrån författarnas 

förförståelse gick det att anta att individens nedsatta utförandekapacitet leder till svårigheter att klara 

av sitt arbete efter sjukskrivning vilket resulterar i ohälsa. 

Urval/Undersökningsgrupp 
Urvalet av deltagare identifierades utifrån ett antal inklusions- och exklusionskriterier (Kristensson, 

2014). Examensarbetet inkluderade individer som varit sjukskrivna i minst tre månader på grund av 

arbetsrelaterade muskuloskeletala nedsättningar och som återgått till samma arbete som innan 

sjukskrivningen. Urvalet begränsades till att endast inhämta erfarenheter och upplevelser hos personer 

som sjukskrivits på grund av muskuloskeletala nedsättningar inom vård och omsorg, bygg-, logistik- och 

industribranschen medan andra yrkeskategorier exkluderades. Personer som fortfarande var 

sjukskrivna eller sjukskrivits på grund av icke arbetsrelaterade besvär exkluderades. Urvalet 

eftersträvade variation för att få flera perspektiv på det fenomen som studerades. Målgruppen var därför 

inte specificerad utifrån ålder och kön. 

 
Den urvalsmetod som användes var ett avsiktligt urval vilket innebär att de individer som bedömdes ha 

ett värde för studiens ändamål valdes ut. Det avsiktliga urvalet användes för att generera flera olika 

perspektiv på det examensarbetet syftade till att undersöka. Tio deltagare rekryterades då det ansågs 

tillräckligt för att uppnå en variation av erfarenheter och upplevelser samtidigt som datamaterialet blev 

hanterbart (Kristensson, 2014). 

Tillvägagångssätt 
För att identifiera potentiella deltagare till examensarbetet initierades en första kontakt via telefon med 

ansvariga chefer inom utvalda vård och omsorg, bygg-, logistik- och industribranscher i södra Sverige. 

Examensarbetets syfte framfördes och informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut till chefer inom 

verksamheterna. Kontaktade chefer framförde förslag på deltagare och vidarebefordrade de potentiella 

deltagarnas kontaktuppgifter. Av de potentiella deltagare som framfördes av cheferna uppfyllde inte alla 

inklusionskriterierna och sållades därför bort utan att kontakt initierades. Författarna till 

examensarbetet valde sedan ut deltagare som betraktades lämpliga för att få flera perspektiv på det 

studerade fenomenet. Därefter kontaktades de potentiella deltagarna via telefon för att informera om 

examensarbetets syfte och undersöka eventuellt intresse av deltagande. Informationsbrev (se bilaga 2) 

skickades sedan ut till intresserade deltagare och intervjutillfälle bokades in.  



Datainsamlingsinstrument 
Semistrukturerade intervjuer med öppna frågeställningar användes. Frågorna utgick från en 

intervjuguide (se bilaga 3) där deltagarna fick i uppgift att beskriva sina erfarenheter och upplevelser av 

att återgå i arbete efter sjukskrivning. Tillvägagångssättet användes för att säkerställa att deltagarna fick 

samma huvudfrågor (Kristensson, 2014). Tema för intervjufrågorna berörde deltagarnas erfarenheter 

och upplevelser av: arbetets krav, arbetsmiljö, arbetsuppgifter, stöd från omgivningen samt hur de 

klarade av sina arbetsuppgifter jämfört med innan de blev sjukskrivna. 

Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser i en avskild miljö för att minimera 

störningsmoment som kunde påverka intervjuns kvalité. Intervjumaterialet spelades in med hjälp av 

inspelningsutrustning för att senare sammanställas och analyseras. Båda författarna till examensarbetet 

närvarade under intervjuerna. Intervjutillfällena inleddes med en kort introduktion om 

examensarbetets syfte. Den ena författaren ansvarade för intervjun och hade i uppgift att ställa 

intervjufrågorna och återberätta deltagarnas svar för att bekräfta att de hade tolkats korrekt. Den andra 

författaren hjälpte till att ställa följdfrågor vid behov. Författarna skiftade roller och ansvarsområden 

mellan intervjuerna (Kristensson, 2014). 

Databearbetning 
Vid databearbetningen användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

analysprocess. Metoden ansågs lämplig eftersom innehållsanalysen används för att identifiera likheter, 

skillnader och mönster i det insamlade datamaterialet. Innehållsanalysen handlar om att transkribera 

det insamlade materialet och plocka ut meningsbärande enheter i texten som därefter bryts ner till 

koder. Koder med liknande innebörd slås sedan samman till underkategorier, kategorier och slutligen 

en eller flera huvudkategorier (Lundman & Graneheim, 2012). 

  

Vid databearbetningen genomfördes triangulering vilket innebär att två personer analyserar och tolkar 

materialet tillsammans (Kristensson, 2014). Databearbetningen inleddes med att lyssna igenom 

intervjuerna och sedan transkribera materialet. Intervjumaterialet avidentifierades genom att namnen 

på deltagarna ersattes med ”deltagare 1”, “deltagare 2” och så vidare. Namn på personer som deltagarna 

nämnde under intervjuerna ersattes med begrepp som deltagaren benämnde personen som, exempelvis 

“arbetsgivare” eller “vän”. Författarna läste sedan igenom de transkriberade texterna individuellt och 

diskuterade sedan innehållet tillsammans. Därefter identifierades meningsbärande enheter i samtliga 

intervjuer genom att relevant information i förhållande till syftet plockades ut. De meningsbärande 

enheterna kondenserades sedan för att texten skulle bli kortare och mer lätthanterlig utan att viktig 

information förlorades. 

  

När kondenseringen var genomförd valdes två intervjuer ut som båda författarna kodade enskilt. 

Kodningen i de två utvalda intervjuerna jämfördes och diskuterades sedan gemensamt. Därefter delades 

de resterande åtta intervjuerna upp mellan författarna och kodades individuellt. Vid de tillfällen då 

författarna stötte på svårtolkade meningsenheter diskuterades dessa tillsammans för att säkerställa att 

innehållet hade tolkats på samma sätt och att kodningen var samstämmig och i överensstämmelse med 

meningsenheternas innebörd. 

  

Koderna analyserades därefter gemensamt för att finna likheter, skillnader och mönster som gjorde att 

de kunde kategoriseras och benämnas utifrån deras betydelse.  De koder som hade liknande betydelse 

sammanfattades till underkategorier. Underkategorier med liknande innehåll sammanfattades i sin tur 

till kategorier. Slutligen granskades de kategorier, underkategorier, koder och den transkriberade texten 

individuellt för att identifiera den huvudsakliga innebörden i intervjuerna. En övergripande 

huvudkategori identifierades som Övergång från sjukskrivning till arbete. Nedan presenteras ett 

exempel på hur de meningsbärande enheterna har kondenserats, kodats och kategoriserats (se tabell 1). 



Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsbärande enhet, kod, 
underkategori, och kategori. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag har själv önskat om 
en förflyttning men vill 
egentligen inte sluta här 
på avdelningen. Men jag 
måste försöka tänka 
långsiktigt och vill inte 
bli sjukskriven igen. 

Jag har önskat om en 
förflyttning men vill 
inte sluta här. Jag 
måste tänka 
långsiktigt. 

Måste 
tänka 
långsiktigt 

Hållbart 
arbetsliv 

Viljan och 
motivationens 
betydelse 

 

Etiska överväganden 
Under examensarbetets gång har hänsyn tagits till samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ejlertsson, 2012). Muntligt samtycke till att medverka 

inhämtades via telefon då deltagarna rekryterades samt ytterligare en gång innan intervjun inleddes. 

Även ett muntligt samtyckte inhämtades från cheferna till att genomföra intervjuer inom ramarna för 

verksamheterna.  Utöver den skriftliga information som förmedlats i informationsbrevet underrättades 

deltagarna även muntligt vid intervjutillfället på ett mer utförligt sätt om examensarbetets syfte, hur 

intervjun skulle gå till och vad deltagarnas uppgift var. De informerades även om att deltagandet var 

frivilligt samt att de kunde avbryta sin medverkan när som helst utan några konsekvenser eller 

påtryckningar. Datamaterialet behandlades konfidentiellt genom att personuppgifter, ljudfiler och 

övriga anteckningar kopplade till deltagarna och intervjuerna förvarades oåtkomligt för utomstående. 

Informationen som inhämtades var endast ämnad att användas i utbildningssyfte och kommer därför 

inte att utlämnas eller användas i några andra avseenden. Examensarbetet genomgick innan påbörjad 

datainsamling en etisk egengranskning (se bilaga 4). 



Resultat 

Samtliga av de personer som tillfrågades valde att medverka i examensarbetet. Av de tio deltagarna var 

tre personer verksamma inom lager och logistikbranschen, två inom byggbranschen, tre inom vård- och 

omsorg samt två personer inom industribranschen. Sex deltagare var män och fyra kvinnor och deras 

ålder varierade från 25-62 år. Längden på deras sjukskrivningsintervall varierade från tre till fem 

månader. Samtliga intervjuerna pågick i 15-20 minuter och deltagarnas besvär kunde lokaliseras inom 

axlar, nacke, rygg och händer. Under intervjuerna framkom det även att deltagarna hade olika 

anställningsformer vilka var bemanning-, månads- eller tillsvidareanställning. Tidsintervallet sedan 

återgången till arbetet varierade bland deltagarna från en månad till tre år. 

 

Deltagarnas erfarenheter och upplevelser av att återgå i arbete efter sjukskrivning på grund av 

arbetsrelaterade muskuloskeletala nedsättningar utmynnade i huvudkategorin Övergång från 

sjukskrivning till arbete. Huvudkategorin bestod av fyra kategorier: Upplevelsen av den egna 

förmågan, Arbetssituation vid arbetsåtergång, Betydelsen av stöd från omgivningen samt Viljan och 

motivationens betydelse. Var och en av kategorierna omfattades av ett antal underkategorier (se tabell 

2). 

Tabell 2. Översikt över resultatet. 

Övergång från sjukskrivning till arbete 

Upplevelsen av den 
egna förmågan 

Arbetssituation vid 
arbetsåtergång  

Betydelsen av stöd 
från omgivningen 

Viljan och 
motivationens 

betydelse 

Smärtupplevelse Anpassning av 
arbetssituationen 

Arbetsgivares 
attityder 

Motiv för att återgå i 
arbete 

Inte helt återställd Behov av förändrade 
arbetsuppgifter 

Insatser från hälso- 
och sjukvården 

Värderingar 

Begränsad förmåga Behov av förändrad 
arbetsmiljö 

Stöttning från kollegor Hållbart arbetsliv 

 Möjligheter att påverka 
arbetssituationen 

 
Uppgivenhet 

 

Upplevelsen av den egna förmågan 
Smärtupplevelse 

Ett problem som identifierades bland deltagarna var upplevd smärta i det muskuloskeletala systemet 

både innan och efter sjukskrivningen. Att uppleva smärta under en lång period utan att ta tag i 

problemet innan situationen blev ohanterlig var ett återkommande inslag hos deltagarna. Deras 

erfarenheter visade även att smärta fortfarande förekom då de återgick i arbete efter sjukskrivningen 

eller att smärtan återkom som ett resultat av att börja arbeta igen. De menade att smärtan hade en 

negativ påverkan på deras möjligheter att hantera arbetets krav och att smärtan ledde till att arbetet 

utfördes med lägre kvalité samt att de behövde olika former av stöd för att kunna hantera smärtan. 

 

“Jag kan fortfarande känna av lite i axeln, särskilt om det är kallt ute. Likadant om jag gör monotona 

rörelser igen så behöver jag bara hålla på några dagar, sen känner jag smärtan igen.” (Deltagare 5) 

 

Deltagarna uttryckte även att de associerade sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter med smärta när de 

kom tillbaka till arbetet. De uppgav att de inte behövde utföra sina arbetsuppgifter, utan att tankar och 

känslor relaterade till att utföra arbetsuppgifterna var tillräckliga för att smärtan skulle komma tillbaka. 



Deltagarna menade även att sinnesintryck från arbetsplatsen och den fysiska miljön bidrog till att 

smärtan de kände innan sjukskrivningen uppstod på nytt. Att arbetet associerades med smärta gjorde 

att deltagarna kände sig begränsade vid utförandet av arbetet och att det påverkade synen de hade på 

sig själva och sina förmågor. 

 

“Det kändes som att det var mer psykologiskt. När jag kom tillbaka från sjukskrivningen, så kom jag 

in på lagret och när jag stämplade in kände jag doften av betongen och alla kartonger och såg alla 

gråa väggar. Då kom smärtan tillbaka.” (Deltagare 2) 

 

Inte helt återställd 

Bland deltagarna fanns det ett starkt inslag av att återgå i arbete fast de inte kände att de var helt 

återställda. De berättade att besvären inte hade försvunnit helt och menade att det kändes långt ifrån 

hur det var innan besvären uppstod från första början. Deras upplevelse av att inte vara helt återställda 

påverkade synen de hade på sig själva och deras förmåga att utföra arbetet. Trots detta tyckte en del av 

deltagarna att det ändå kändes okej att komma tillbaka till arbetet om de var försiktiga medan andra 

kände att de hade behövt vara sjukskrivna en längre tid för att få mer tid till återhämtning. En del av 

deltagarna hade uppfattningen att de aldrig skulle bli fullt återställda igen och kände små förhoppningar 

över att kunna hantera arbetet lika bra som innan de blev sjukskrivna. 

“Jag kände mig inte helt återställd när jag började jobba igen. Det var en lång väg att gå innan jag 

hade byggt upp styrkan som jag en gång hade i axeln. Så det är klart, det var ju jobbigare den första 

tiden. Det tog nästan ett år innan jag kände mig bra igen.” (Deltagare 8) 

Begränsad förmåga 

Deltagarna berättade att de upplevde sina förmågor som begränsade då de kom tillbaka till arbetet. De 

uttryckte att det var tungt att börja arbeta igen och att det kändes svårare att utföra arbetsuppgifterna 

jämfört med hur det var innan sjukskrivningen. Deltagarna beskrev att de upplevde smärta och att det 

påverkade deras upplevelser av sig själva och sina förmågor på ett negativt sätt. De hade uppfattningen 

att smärtan skulle förvärras om de fortsatte på samma sätt som de gjort tidigare och att de därför inte 

kunde genomföra sina arbetsuppgifter fullt ut. Vidare berättade deltagarna att det tog tid innan de 

upplevde att deras förmågor hade förbättrats. De menade även att andra förmågor som inte var direkt 

relaterade till sjukskrivningen, exempelvis uthållighet och förmåga att upprätthålla tempot på arbetet 

påverkades negativt som ett resultat av att vara frånvarande från arbetet. 

 

“Det kändes tungt att börja arbeta igen på grund av att man tappar arbetskonditionen. 

Arbetskonditionen är en färskvara och det tog ett tag innan jag var uppe i samma kapacitet igen.” 

(Deltagare 6) 

Arbetssituation vid arbetsåtergång 
Behov av förändrade arbetsuppgifter 

Deltagarna uppgav att det fanns ett behov av att förändra de befintliga arbetsuppgifterna då de hade 

återgått till arbetet efter sin sjukskrivning. De uttryckte att befintliga arbetsuppgifter behövde anpassas 

eller att helt nya arbetsuppgifter var nödvändiga för att de problem som orsakat sjukskrivningen inte 

skulle uppstå igen. Deltagarna menade att det fanns ett behov av att förändra arbetsuppgifter som 

involverade manuella lyft, monotona rörelser och obekväma arbetsställningar. Trots detta är det enligt 

deltagarnas erfarenheter sällsynt att det uppstår förändringar och anpassningar av arbetsuppgifterna 

även om behovet finns. Att utföra arbetsuppgifterna på samma sätt gjorde för många att problemen som 

orsakat sjukskrivningen kom tillbaka. 

 

“När jag kom tillbaka till jobbet hade jag samma arbetsuppgifter. Redan efter första dagen när jag 

gjorde rörelserna så kom smärtan tillbaka.” (Deltagare 1) 

 

 



Behov av förändrad arbetsmiljö 

En återkommande företeelse då deltagarna återgick i arbete var att arbetsmiljön såg likadan ut som 

tidigare. De uttryckte ett behov av anpassad arbetsmiljö men att det inte hade skett några konkreta 

förändringar för att underlätta deras arbetsåtergång. Vissa deltagare uttryckte att de behövde 

hjälpmedel eller ett lägre arbetstempo för att kunna utföra sitt arbete medan andra var osäkra på vilka 

förändringar som behövde ske. Deltagarna menade att arbetsmiljön alltid går att förbättra men att de 

istället var tvungna att försöka ändra på sitt sätt att arbeta och anpassa sig efter den existerande 

arbetsmiljön eftersom inga förändringar uppstod. En del av deltagarna upplevde att verksamheten 

saknade tid och resurser som krävdes för att anpassa arbetsmiljön efter deras förutsättningar. Vissa 

deltagare menade att arbetsgivaren hellre anställde ny personal än att anpassa arbetsmiljön efter deras 

behov. 

 

“Miljön går ju alltid att förbättra men det hände inget konkret att de fixade till någonting för just mig. 

Det gjorde dem inte.” (Deltagare 5) 

 

Anpassning av arbetssituationen 

Deltagarnas erfarenheter av att återgå till samma arbete visade variation angående de arbetsuppgifter 

de fick utföra den första tiden och sättet dessa utfördes på. En del fick göra exakt samma uppgifter som 

innan sjukskrivningen medan andra fick nya arbetsuppgifter. För de deltagare som hade helt oförändrad 

arbetssituation vid arbetsåtgången rullade allt på som vanligt. Deras uppfattning var att arbetet inte 

kunde utföras på ett annorlunda sätt på grund av arbetets utformning och att det inte fanns några andra 

arbetsuppgifter de kunde göra. De menade att det var anledningen till utebliven förändring och att det 

försvårade deras möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter. 

 

“... Det var inte lätt men det fanns liksom inget annat jag kunde göra på den här arbetsplatsen.” 

(Deltagare 7) 

 

För en del av deltagarna karaktäriserades den första tiden av reducerad arbetstid och mindre fysiskt 

belastande arbetsuppgifter än vad de hade innan sjukskrivningen. Förändringen av arbetsbelastningen 

och arbetsuppgifterna var dock endast en temporär företeelse och efter en tid fick de utföra samma 

arbetsmoment som innan sjukskrivningen. 

 

“Jag gick till en början tillbaka på halvtid i ungefär två veckor. Då fick jag lätta jobb så de var snälla 

mot mig. Men sen när jag kände mig bättre igen blev jag tillbakaskickad till de uppgifter jag gjorde 

innan” (Deltagare 3) 

 

En del fick däremot bestående förändringar av arbetssituationen i form av omplacering inom 

verksamheten. De som hade fått komma till en ny avdelning upplevde en lättnad över att slippa de gamla 

arbetsförhållandena som orsakat problemen och menade att deras besvär med tiden försvunnit. 

 

“När jag kom tillbaka fick jag byta avdelning och slippa trucken så det var skönt. Det är mycket bättre 

nu, jag har inte den värken längre så att säga.” (Deltagare 2) 

 

Möjligheter att påverka arbetssituationen 

Deltagarna hade varierade upplevelser om deras möjligheter att påverka sin arbetssituation då de kom 

tillbaka till arbetet efter sjukskrivningen. Utifrån deras berättelser skilde sig möjligheterna allt ifrån att 

vara obefintliga till att vara mycket goda. De som ansåg sig ha små eller obefintliga möjligheter att 

påverka sin arbetssituation menade att det berodde på arbetets utformning och att arbetsuppgifterna 

endast kunde göras på ett sådant sätt som framkallade deras besvär. De menade även att det var 

arbetsgivaren som bestämde hur arbetet skulle utföras och att de inte hade så mycket att säga till om på 

grund av deras position inom verksamheten och deras anställningsform. 

 



“Det är inte jag som har bestämt hur arbetet ska gå till. Det är ju inte så att jag kan lyfta upp pallarna 

för hand bara för att jag inte vill sitta i trucken och få ont i nacken.” (Deltagare 3) 

 

De deltagare som upplevde att de kunde påverka sin arbetssituation hävdade att det till stor del berodde 

på relationerna de hade till inflytelserika personer inom verksamheten. De menade att goda relationer 

till platschefer, teamledare och enhetschefer ökade deras möjligheter att påverka sin arbetssituation. 

Vidare upplevde de att deras kompetens inom verksamheten gjorde att de fick ett stort inflytande över 

sin arbetssituation och att det var nyckeln till deras möjligheter att påverka situationen. Deltagarna 

uttryckte att de var behövda på arbetsplatsen och att de därför i samråd med sina chefer kunde komma 

fram till en lämplig lösning som passade både deltagarna och deras arbetsgivare. 

 

“Oh ja. Jag kände att jag kunde påverka min situation. Jag pratade bara med platschefen på bygget 

sen så kom vi fram till en gemensam lösning som passade. Det finns ju en hel del arbetsuppgifter på 

ett bygge och jag har provat på det mesta.” (Deltagare 6) 

Betydelsen av stöd från omgivningen 

Arbetsgivares attityder 

Ett utmärkande inslag bland deltagarna var att de upplevde arbetsgivarens attityd och förståelse för 

deras situation som avgörande då de kom tillbaka till sitt arbete efter sjukskrivningsperioden. De 

hävdade att det kändes viktigt att arbetsgivaren lyssnade på dem, tog situationen på allvar, brydde sig 

och visade empati. När deltagarna återgick i arbete undrade deras arbetsgivare hur de mådde och 

frågade hur de hade det med problemen. Trots att samtliga arbetsgivare visade visst intresse av 

deltagarnas problem så förekom det enligt deltagarna skillnader i deras reaktioner och agerande. En del 

av deltagarna uttryckte att deras arbetsgivare förstod deras situation, engagerade sig i problemet och 

försökte underlätta deras tillbakagång i arbete. 

 

“Han som var chef då satte mig på lätta jobb i början när jag kom tillbaka så det kändes som att jag 

fick det stöd jag behövde från arbetsgivaren. Han lyssnade på mig hur jag kände.” (Deltagare 8) 

 

Andra hade uppfattningen att arbetsgivaren inte tog deras situation på allvar och inte brydde sig om hur 

de mådde trots att deltagarna uttryckt sina besvär vid upprepade tillfällen. 

 

“Stöd och stöd... När jag kom tillbaka från sjukskrivningen undrade min arbetsgivare hur det var med 

ryggen men de gjorde egentligen ingenting åt situationen.  Jag har vid upprepade tillfällen sagt till 

men jag tror inte de förstår allvaret i hur ont jag har.” (Deltagare 9) 

 

Insatser från hälso- och sjukvården 

Deltagarna berättade att de under sjukskrivningsperioden hade varit i kontakt med hälso- och 

sjukvården. De upplevde ett behov av fortsatt stöd även efter dem hade kommit tillbaka till arbetet för 

att förhindra att problemen skulle uppstå igen och på så vis motverka ytterligare sjukskrivningar. Det 

framkom att deltagarna upplevde varierat stöd från hälso- och sjukvården.  En del var missnöjda över 

det stöd de hade fått och uttryckte en besvikelse över att de inte fick behandling som kunde lindra eller 

motverka deras besvär. De som var nöjda med stödet upplevde att deras problem togs på allvar och 

berättade att de fortfarande var i kontakt med hälso- och sjukvården och utförde sin rehabilitering även 

efter de hade återgått i arbete. 

 

“Jag går fortfarande till sjukgymnast och kiropraktor för mina besvär och känner att det hjälper mot 

min smärta”. (Deltagare 10) 

 

Stöttning från kollegor 

Deltagarna upplevde ett positivt stöd från sina arbetskollegor då de kom tillbaka till arbetet.  De 

berättade att deras kollegor visade stöttning genom att utföra de tyngre arbetsuppgifterna för att 

deltagarna inte skulle behöva överanstränga sig. Kollegorna visade förståelse och ställde upp då 



deltagarna uttryckte en önskan om att få hjälp med sina arbetsuppgifter. Vidare uttryckte deltagarna att 

kollegorna tog ett större ansvar för att jobbet blev gjort. 

 

“Jag såg till så att jag fick göra lite lättare grejer i början. Vi jobbar oftast två och två och då fick min 

kollega göra de lite tyngre grejerna för att underlätta för mig.” (Deltagare 6) 

 

Deltagarna beskrev även att relationer till kollegor var betydelsefulla vid arbetsåtergång efter 

sjukskrivning. De berättade att goda relationer till sina arbetskollegor upplevdes som en resurs och att 

det kändes som att goda relationer underlättade deras återgång i arbete. De hade uppfattningen att 

relationerna påverkade i vilken utsträckning de fick stöd från sina kollegor. Deltagarna var tacksamma 

över stödet från sina kollegor och uttryckte att arbetsåtgången hade varit svårare utan deras stöd. 

 

“Jag kände att jag fick det stöd jag behövde från mina kollegor absolut. Vi är ju som kompisar allihop 

så de tog väl hand om mig. Därför gick det väldigt smidigt att börja arbeta igen.” (Deltagare 9)  

Viljan och motivationens betydelse 
Motiv för att återgå i arbete 

Flera olika motiv för att återgå i arbete identifierades under intervjuerna. Deltagarna berättade att de 

kände sig isolerade under sjukskrivningen och att de därför ville börja arbeta för att få möjlighet att 

träffa sina arbetskollegor och få igång sitt sociala liv igen. Andra uttryckte ett behov av att få en högre 

inkomst än den de fått under sjukskrivningsperioden för att stabilisera sin ekonomi och kunna försörja 

sina familjer. Vissa deltagare uttryckte även en vilja över att komma tillbaka till arbetet igen eftersom de 

kände sig rastlösa under sjukskrivningsperioden och att det var tråkigt att gå hemma och inte ha 

någonting att göra. 

“Det tär på psyket att vara långtidssjukskriven, det gör det. Det var med glädje jag återgick till arbetet 

och träffade mina kollegor för att få igång den sociala biten igen.” (Deltagare 7) 

 

Värderingar 

Under intervjuerna framkom det att deltagarnas värderingar påverkade deras vilja och motivation till 

att återgå i arbete. Ett återkommande inslag var att de värderade sitt arbete högt. Att ha ett arbete och 

kunna identifiera sig med rollen som arbetare var betydelsefullt för deltagarnas image och självkänsla 

och därför kände sig många motiverade till att börja arbeta igen. En del av deltagarna uttryckte att 

förlusten av rollen som arbetare påverkade deras identitet och menade att det kändes bra att komma 

tillbaka och lämna sjukskrivningen bakom sig. Flera deltagare berättade även att det kändes 

meningsfullt att börja jobba igen eftersom de ansåg att arbetet skapade struktur i deras vardag vilket 

upplevdes som viktigt.  

 

”Joo men det kändes gött att få tillbaka lite struktur i livet igen. Jag var hemma ganska länge så det 

känns bra att komma tillbaka till det normala.” (Deltagare 10) 

  

Deltagarna förmedlade dessutom att det var betydelsefullt att kunna hantera sina arbetsuppgifter på 

samma sätt som de gjorde innan de blev sjukskrivna. De menade att de inte ville visa sig svaga eller att 

arbetskollegorna skulle tvingas ta ett större ansvar när de kom tillbaka efter sjukskrivningen. 

 

“Jag mer eller mindre bet ihop och gjorde det jag skulle. Jag menar, annars får ju någon annan lida 

istället. Det är ju inte deras fel att jag har ont.” (Deltagare 4) 

 

Hållbart arbetsliv 

En del av deltagarna upplevde att deras arbete var ohållbart på grund av de påfrestningar som kroppen 

utsattes för. De berättade att de hade börjat fundera på att byta jobb även fast de egentligen ville stanna 

kvar på sitt nuvarande arbete. Vissa deltagare hade planer på att vidareutbilda sig och skaffa ett arbete 

som var mindre fysiskt påfrestande för att undvika att de arbetsrelaterade besvären skulle bli 



permanenta. De menade att det kändes nödvändigt för att få ett hållbart arbetsliv och orka arbeta fram 

till pensionen. 

 

”Jag har själv önskat om en förflyttning men vill egentligen inte sluta här på avdelningen. Men jag 

måste försöka tänka långsiktigt och vill inte bli sjukskriven igen.” (Deltagare 4) 

 

Uppgivenhet 

Under intervjuerna uppmärksammades att somliga deltagare kände sig uppgivna över att komma 

tillbaka till sitt arbete efter sjukskrivningen. Deltagarna uttryckte en brist på motivation och ville 

egentligen inte komma tillbaka till arbetet eftersom de kände att deras besvär skulle uppstå igen då de 

började jobba. Andra menade att uppgivenheten berodde på att de inte trivdes på arbetet men att de 

saknade alternativ och möjligheter att göra något annat eftersom de inte var tillräckligt attraktiva på 

arbetsmarknaden. 

 

“Jag kan inte påstå att jag trivs här, ibland har jag varit jävligt trött på detta. Men det har blivit att 

jag varit kvar. Som en gammal gubbe är jag ju inte särskilt attraktiv på arbetsmarknaden, eller hur?” 

(Deltagare 3) 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Eftersom syftet med examensarbetet var att beskriva individers erfarenheter och upplevelser ansågs en 

kvalitativ design lämplig för att deltagarna och deras egna berättelser skulle stå i fokus.  Kvalitativ design 

används för att få en djup och detaljerad förståelse av hur deltagarna upplever det studerade 

fenomenet (Kristensson, 2014). Författarna anser att tillämpningen av den kvalitativa designen därmed 

gjorde att syftet kunde uppfyllas. 

 

Urval och urvalsmetod 

Författarna anser att de inklusion- och exklusionskriterier som användes var lämpliga vilket medförde 

att deltagarna hade egenskaper som var relevanta för att kunna undersöka det studerade fenomenet 

(Kristensson, 2014). Anledningen till att enbart individer inom utvalda branscher valdes ut var att 

sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterade muskuloskeletala nedsättningar visat sig vara vanligt inom 

dessa branscher (Försäkringskassan, 2014b; Försäkringskassan, 2010). Individer som fortfarande var 

sjukskrivna valdes att exkluderas eftersom de ännu inte har erfarenheter av att återgå till arbete efter 

sjukskrivning. Att författarna endast inkluderade deltagare som återgått till samma arbete ansågs vara 

intressant för att se hur deltagarna upplevde arbetet jämfört med innan sjukskrivningen. Det faktum att 

deltagarna kände till arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och de personer som arbetar där sedan tidigare 

ansågs också vara intressant att undersöka för att se hur det påverkade deras arbetsåtergång.  

 

Tio deltagare ansågs tillräckligt då varierande och utförliga svar framkom från intervjuerna samtidigt 

som deltagarna kompletterade varandra på ett bra sätt. Enligt Kristensson (2014) är det fördelaktigt att 

ha färre men djupare intervjuer istället för många och ytliga för att stärka tillförlitligheten i resultatet, 

vilket författarna anser speglar datainsamlingen. Vidare har en beskrivning av deltagarnas kön, ålder 

och sjukskrivningsintervall gjorts vilket stärker överförbarheten i resultatet. Däremot betraktar 

författarna resultatets överförbarhet som otillräckligt för att vara giltigt i andra sammanhang eftersom 

examensarbetet endast omfattade tio personers erfarenheter och upplevelser. Enligt Kristensson (2014) 

finns det dock inget krav att populationen som ingår i en kvalitativ studie behöver vara representativ 

eftersom resultatet av studien inte måste kunna generaliseras. Hade författarna däremot haft mer tid 

och resurser till att utföra fler intervjuer skulle urvalet kunnat vara större och resultatet därmed mer 

omfattande. 

 



Urvalsmetoden, det avsiktliga urvalet användes för att författarna skulle kunna välja ut personer av nytta 

för studiens syfte (Kristensson, 2014). Tillämpningen av denna urvalsmetod medförde att författarna 

genom aktiva val själva kunde påverka vilka som fick delta. På så vis kunde författarna se till att urvalet 

blev varierat utifrån variabler såsom kön och ålder. Författarna kunde dock endast påverka vilka som 

skulle delta utifrån de förslag på potentiella deltagare som de kontaktade cheferna framförde. Att 

cheferna utsåg potentiella deltagare kan därför ha medfört att resultatet påverkades. Det är möjligt att 

cheferna valde ut personer som framhävde ett positivt perspektiv av verksamheten samt deras sätt att 

hantera deltagarnas återgång i arbete efter sjukskrivningen. Om cheferna valde ut personer som hade 

en positiv syn på sin arbetsåtergång är det möjligt att viktiga perspektiv av det studerade fenomenet kan 

ha uteblivit. Därmed finns det en risk för att resultatets tillförlitlighet kan ha påverkats negativt genom 

att cheferna ansvarade för att föreslå potentiella deltagare (Kristensson, 2014). Författarna anser dock 

att det har framkommit flera olika och varierande perspektiv från deltagarna och att urvalsmetoden 

därmed kan betraktas som framgångsrik.  

 

Enligt Kristensson (2014) ska deltagare lämna skriftligt informerat samtycke vid medverkan i kvalitativa 

studier. Ur ett etiskt perspektiv anser författarna därför att det hade varit fördelaktigt att deltagarna fick 

möjlighet att lämna sitt skriftliga samtycke till att medverka i examensarbetet. Författarna inhämtade 

endast deltagarnas muntliga samtycke via telefon samt vid intervjutillfället och anser i efterhand att det 

muntliga samtycket hade behövt kompletteras med ett skriftligt samtycke. Författarna anser att 

deltagarna var noggrant informerade om examensarbetets syfte samt villkoren för deras medverkan och 

att deras beslut att medverka inte hade påverkats om de fick möjligheten att lämna skriftligt samtycke. 

Däremot hade samtyckeskravet kunnat uppfyllas i större utsträckning om deltagarna även hade lämnat 

sitt skriftliga samtycke. Författarna tar lärdom av händelsen och kommer vid eventuella framtida 

genomföranden av studier att inhämta skriftligt samtycke från sina deltagare. 

 

Datainsamlingsinstrument och datainsamling 

Författarna anser att datainsamlingen i form av intervjuer var ett bra och lämpligt tillvägagångssätt 

eftersom det gav utrymme för deltagarna att ställa frågor då de var i behov av förtydligande. På så vis 

kunde missförstånd undvikas vilket kan vara en risk vid genomförande av kvantitativ datainsamling. 

Författarna valde att använda sig av semistrukturerade intervjuer eftersom det gav utrymme till att ställa 

följdfrågor till deltagarna. Fördelen med att tillämpa semistrukturerade intervjuer istället för 

strukturerade intervjuer var att deltagarnas resonemang kunde utvecklas ytterligare. På så vis fick 

författarna en mer nyanserad bild av deltagarnas erfarenheter och upplevelser, vilket stärker 

tillförlitligheten i resultatet. Möjligheten att få ett djupt och omfattande datamaterial är beroende av den 

datainsamlingsmetod som används och därför anser författarna att semistrukturerade intervjuer var 

mer lämplig att använda (Kristensson, 2014).  

 

Ytterligare en viktig aspekt att uppmärksamma är att författarna kan ha påverkat resultatet eftersom 

forskaren är själva datainsamlingsinstrumentet i kvalitativa studier. Genom att använda en 

intervjuguide kunde författarna säkerställa att intervjufrågorna berörde de områden som har visat sig 

vara viktiga vid återgång i arbete för sjukskrivna individer. Intervjuguiden blev på så vis en hjälp för 

författarna att behålla fokus på det som var viktigt samtidigt som alla deltagare fick samma huvudfrågor, 

vilket enligt Kristensson (2014) stärker giltigheten i resultatet. Ett alternativ till den valda metoden hade 

kunnat vara att genomföra öppna intervjuer eftersom deltagarna då mer fritt hade kunnat berätta om 

sina erfarenheter (ibid.). Författarna betraktade dock sina egna erfarenheter av att genomföra öppna 

intervjuer som begränsade och därför bedömdes en semistrukturerad intervju mer lämplig. 

 

Intervjuerna inleddes med ett antal isbrytande bakgrundsfrågor för att göra deltagarna mer bekväma i 

situationen vilket ansågs framgångsrikt. Under intervjuerna uppmärksammades däremot att vissa 

frågor i intervjuguiden hade kunnat formuleras annorlunda. Frågan “Skulle du kunna beskriva hur dina 

arbetsuppgifter såg ut när du kom tillbaka till arbetet jämfört med innan sjukskrivningen?” skulle 

kunna formuleras annorlunda då den till viss del kan betraktas som ledande. Baserat på de 

bakgrundsfaktorer som identifierats hade författarna en förutfattad mening om att det skulle finnas en 



skillnad innan och efter sjukskrivning vilket inte är en självklarhet. Det är möjligt att deltagarna hade 

besvarat frågan annorlunda om den hade formulerats på ett annat sätt. Ett alternativ hade varit att dela 

upp frågan i två frågor där deltagarna inledningsvis fick besvara frågan “Skulle du kunna beskriva hur 

dina arbetsuppgifter såg ut innan du blev sjukskriven?” och därefter i en separat fråga besvara “Skulle 

du kunna beskriva hur dina arbetsuppgifter såg ut när du kom tillbaka efter sjukskrivningen?”. I det 

stora hela var författarna nöjda med intervjufrågornas utformning eftersom de gav deltagarna möjlighet 

att delge sina erfarenheter och upplevelser på ett utförligt sätt, vilket stärker tillförlitligheten i resultatet 

(Kristensson, 2014). 

 

Databearbetning och resultatbeskrivning 

Att båda författarna bearbetade data genom triangulering var positivt eftersom författarna tillsammans 

kunde analysera och tolka insamlad data och därmed öka tillförlitligheten i resultatet. Genom att data 

bearbetade tillsammans minimerades risken att resultatet påverkades av endast en av persons 

förförståelse, vilket annars hade påverkat resultatets verifierbarhet negativt (Kristensson, 2014). En 

tabell valdes även att presenteras under databearbetningen med intention att illustrera hur 

analysprocessen av de meningsbärande enheterna genomfördes. Enligt Kristensson (2014) stärks 

tillförlitligheten då läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om hur tolkningen av de meningsbärande 

enheterna har analyserats. 

 

I resultatdelen valde författarna även att åskådliggöra olika citat från alla deltagarna för att på så vis 

stärka resultatets verifierbarhet. Genom att läsarna får ta del av olika citat som deltagarna yttrat kan de 

själva bilda sig en uppfattning om hur citaten är kopplade till resultatet (Kristensson, 2014). 

Presenterade citat gjorde det möjligt för läsaren att bekräfta att citaten speglade resultatbeskrivningen. 

 

Författarna har i största möjliga mån försökt avhålla sig från kvantifiering i resultatbeskrivningen 

eftersom det inte är av betydelse vid kvalitativa studier då målet inte är att kunna generalisera resultatet 

(Kristensson, 2014). Vid redovisningen har författarna även försökt framhäva ett neutralt perspektiv 

genom att undvika att egna värderingar framkommer i resultatet (Backman, 2016). Tillvägagångssättet 

valdes för att läsarna inte skulle påverkas av författarnas värderingar.  

Resultatdiskussion 
Intressanta fynd som framkom vid genomförandet av examensarbetet var att samtliga deltagare gick 

med smärta under en lång tid innan sjukskrivningen utan att göra något åt saken. Deltagarna upplevde 

även smärta när de kom tillbaka till arbetet och att det hade en inverkan på deras syn på sig själva och 

sin arbetsförmåga. Resultatet visade dessutom att deltagarna var i behov av förändrad arbetssituation 

och stöttning för att kunna hantera sitt arbete. Resultatet tyder på att det finns ett behov av att tillämpa 

arbetsterapi i större utsträckning för personer som sjukskrivits på grund av arbetsrelaterade 

muskuloskeletala nedsättningar för att underlätta deras arbetsåtergång. 

 

Arbetets betydelse - vanor, värderingar och roller 

Gemensamt bland deltagarna var att deras sjukskrivningar var kopplade till muskuloskeletala 

nedsättningar med smärtsymtom. Deltagarnas berättelser om att de hade smärta långt innan sina 

sjukskrivningar tolkar författarna som att de ignorerade smärtsignaler och fortsatte utföra sina 

arbetsuppgifter som tidigare. Fenomenet kan tolkas som att de inte tog smärtan på allvar för att de inte 

ville förändra sina vanor och rutiner. Enligt Kielhofner (2012) kan förändringar i individens beteende 

och utförande av aktiviteter leda till bristande motivation eftersom vanor och rutiner skapar struktur i 

vardagslivet. Ett naturligt motstånd till förändring av inlärda beteenden är därför vanligt förekommande 

hos människor (ibid.) vilket skulle kunna vara en anledning till att deltagarna gick med smärtan en lång 

tid innan sjukskrivningen. En studie av Johansson och Isaksson (2011) visar att vanor och rutiner 

förändras vid sjukskrivning och att möjligheter att delta i meningsfulla aktiviteter påverkas negativt av 

att vara sjukskriven. I och med att individens möjligheter att delta i meningsfulla aktiviteter försämras 

vid sjukskrivning påverkas även individens upplevda hälsa negativt (Kielhofner, 2012). Resonemanget 

stämmer med examensarbetets resultat som visar att hälsan påverkas negativt av att vara sjukskriven i 



form av exempelvis förändrade vanor då deltagarna inte längre kunde vara delaktiga i arbetet, vilket 

ansågs var viktigt för att de skulle må bra. Resultatet visar även att deltagarna kände sig rastlösa av att 

gå hemma och inte ha något att göra, vilket kan tolkas som att deltagarna tyckte det var svårt att ersätta 

tiden som vanligtvis spenderades på att arbeta med nya meningsfulla aktiviteter. Resultatet går att 

relatera till Jansson och Björklunds (2007) studie som presenterar att sjukskrivna individer upplevde 

det som svårt att anpassa sig efter en mindre aktiv livsstil vid sjukskrivning. Vidare menar Jansson och 

Björklund (2007) att det kan vara svårt att få saker gjorda, upprätthålla vanor och rutiner under 

sjukskrivningsperioden samt att det kan leda till en känsla av förlorad livsrytm.  

  

Att deltagarna gick med smärta länge skulle även kunna tolkas som att de inte ville förlora rollen som 

arbetare eftersom de värderade sitt arbete högt och att det var en viktig del av deras identitet. Enligt 

Kielhofner (2012) kan de värderingar som individen har medföra ett fortsatt utförande av aktiviteter 

trots att aktiviteterna har ett negativt inflytande över individens hälsa och framkallar smärta. Vid förlust 

av roller kan individens självkänsla och syn på sig själv påverkas negativt (ibid.), vilket kan relateras till 

examensarbetets resultat som visar att hög självkänsla var kopplat till att ha ett arbete. I flertalet studier 

har det konstaterats att individer som drabbats av långtidssjukskrivning upplever en negativ påverkan 

på självkänslan (Floderus, Göransson, Alexanderson, & Aronsson, 2005; Jansson & Björklund, 2007; 

Andersson, Heed, & Larsson, 2007). Vidare är individens yrkesidentitet och yrkeskompetens nära 

relaterat till individens arbetsförmåga och möjligheter att vara delaktig i arbetslivet. För att individen 

ska kunna identifiera sig med rollen som arbetstagare måste individen leva upp till arbetets krav och det 

ansvar som rollen medför (Jansson, Björklund, Perseius & Gunnarsson, 2015). Delaktighet i 

meningsfulla aktiviteter är viktigt för hälsan och förmågan att utföra aktiviteter är nödvändigt för att 

kunna axla olika roller (Kielhofner, 2012). Deltagarna uttryckte att smärtan gjorde det var svårt att leva 

upp till arbetets krav och det ansvar rollen som arbetstagare medför. Därmed borde det innebära ett 

hinder för deltagarnas möjligheter att kunna identifiera sig med rollen som arbetstagare. Det kan tolkas 

som ytterligare en bidragande anledning till att de valde att ignorera smärtan eftersom de inte ville bli 

sjukskrivna och förlora denna roll som var viktig för deras identitet. Resultatet tyder på att det finns ett 

behov av att förebygga deltagarnas smärtproblematik och på så vis förhindra att deras hälsa påverkas 

negativt. 

  

Sjukskrivning kan ge en förändrad självbild 

Deltagarna berättade även att de fortfarande hade smärta när de kom tillbaka till arbetet och att de 

därför inte kände sig helt återställda. De beskrev att smärtan kom tillbaka som ett resultat av att de 

började arbeta igen och att det påverkade deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Författarna 

tolkar det som att då individen går med smärta en längre tid ger det permanenta avtryck vilket medför 

att individens aktivitetsförmåga begränsas och därmed möjlighet att utföra arbetsuppgifterna. Som 

tidigare nämnt påverkas möjligheten att utföra aktiviteter då individen drabbas av en 

funktionsnedsättning som påverkar de fysiska och mentala funktionerna (Kielhofner, 2012). Att 

deltagarna inte kände sig återställda och därmed inte klarade av att utföra sina arbetsuppgifter kan 

dessutom tolkas som att det kan ha påverkat deras syn på sig själva negativt. Enligt Kielhofner (2012) 

bygger individens förmåga till handling på hur individen uppfattar sig själv och sina förmågor. Har 

individen en negativ uppfattning av sig själv och sina förmågor kan det leda till att utförandekapaciteten 

begränsas. Då individens utförandekapacitet begränsas leder det i sin tur till en oförmåga att engagera 

sig i meningsfulla aktiviteter (ibid.) vilket tyder på att deltagarnas syn på sig själva kan ha haft en 

betydelse för deras möjligheter att vara delaktiga i arbetet när de kom tillbaka. Jansson (2014) och 

Hansen Falkdal (2005) bekräftar att individens syn på sig själv och sina förmågor har en inverkan vid 

återgång i arbete för sjukskrivna individer. På så vis blir synen individer med muskuloskeletala 

nedsättningar har på sig själva viktigt att uppmärksamma vid återgång i arbete för att öka deras 

möjligheter att vara delaktiga i arbetet. 

  

Forskning visar att arbetsplatsen har höga förväntningar på sjukskrivna individer att de ska klara av att 

utföra arbetet på ett likvärdigt sätt som innan sjukskrivningen. Hos sjukskrivna individer finns 

dessutom en vilja att leva upp till förväntningar från omgivningen att klara av arbetet likt tidigare 



(Jansson & Björklund, 2007) vilket kan relateras till examensarbetets resultat som visade att deltagarna 

ville kunna hantera sitt arbete och sina arbetsuppgifter på samma sätt som innan sjukskrivningen. 

Resultatet visade dock att de kände små förhoppningar över att klara av arbetsuppgifterna som innan 

eftersom de upplevde sina förmågor som begränsade vid återgången i arbete. Då individens kapacitet 

inte lever upp till krav från omgivningen skapas känslor av nedstämdhet och förtvivlan vilket påverkar 

individens syn på sig själv negativt (Kielhofner, 2012). Enligt Jansson och Björklund (2007) har 

sjukskrivna individer en tendens att försöka framhäva en positiv bild av sig själva och sina förmågor 

trots nedsatt kapacitet eftersom det kan vara svårt att acceptera att självbilden förändras av att vara 

sjukskriven. Att deltagarna kände ett behov av att kunna hantera arbetet lika bra som innan skulle därför 

kunna tolkas som att de hade svårt att acceptera att deras syn på sig själv hade förändrats av att vara 

sjukskriven.  

 

Individanpassade insatser kan underlätta arbetsåtergången 

Forskning visar att det finns ett samband mellan muskuloskeletal smärta och ergonomiska förhållanden 

i arbetet. På arbetsplatser där muskuloskeletal smärta förekommer finns det därför ett behov av 

förebyggande insatser för att förbättra ergonomi och minska arbetsbelastning (Kaliniene, Ustinaviciene, 

Skemiene, Vaiciulis & Vasilavicius, 2016). Tidigare forskning går att relatera till examensarbetets 

resultat som visar att deltagarna upplevde smärta och behov av förändrad arbetssituation, vilket kan 

tolkas som att de ergonomiska förhållandena i deltagarnas arbete var otillfredsställande. Miljön styr 

människors handlingar och kan utgöra ett hinder för handling (Kielhofner, 2012) vilket tyder på att 

arbetsmiljön behöver anpassas efter sjukskrivna individers behov och förutsättningar för att öka 

möjligheterna att kunna utföra arbetsuppgifterna. En avhandling av Jansson (2014) bekräftar att 

individer upplever ett behov av förändrad arbetssituation efter sjukskrivning och att det bidrar till ökad 

arbetsförmåga. Enligt Persson (2014) leder individanpassade insatser dessutom till ökad 

aktivitetsförmåga, minskad smärta och minimerar risken för ytterligare sjukskrivning. På så vis 

tydliggörs att implementering av individanpassade insatser skulle kunna underlätta deltagarnas 

arbetsåtergång efter sjukskrivning vilket i nuläget inte tillfredsställs. Vidare menar Jansson (2014) att 

sjukskrivna individer upplever ett behov av träning för att kunna anpassa sig efter en förändrad 

arbetssituation. Utifrån detta resonemang anser författarna att det inte är säkert att endast en 

förändring av arbetssituationen är tillräcklig utan att det även kan vara viktigt att sjukskrivna individer 

får möjlighet och hjälp att anpassa sig efter nya arbetsförhållanden. Om deltagarna hade fått de 

anpassningar de kände ett behov av samt träning och hjälp att anpassa sig efter den nya 

arbetssituationen skulle arbetsåtgången kunna underlättas. 

 

Kompetens - en viktig resurs vid arbetsåtergång 

Det resultat som framkom visar däremot att anpassningar av arbetsmiljö och arbetsuppgifter sällan 

förekommer. Hur miljön påverkar individen beror på vilka möjligheter, stöd, krav och begränsningar 

som föreligger i miljön (Kielhofner, 2012). Att anpassningar sällan uppstår kan betraktas som att miljön 

utgör ett hinder för deltagarnas möjligheter att utföra arbetet. Ett återkommande bekymmer vid 

arbetsåtergång kan vara att det finns en motvillighet från arbetsplatsen att genomföra anpassningar av 

arbetsmiljön (Börjesson, 2006). Detta stämmer överens med det resultat som framkommit i 

examensarbetet då deltagarnas uppfattning är att arbetsgivaren hellre anställer ny personal än att 

genomföra individuella anpassningar av arbetssituationen. En studie av Jansson, Björklund, Perseius 

och Gunnarsson (2015) konstaterar att arbetsgivare är oroliga över funktionsnedsatta individers 

arbetsförmåga samt att anställning av funktionsnedsatta individer associeras med ökade kostnader och 

minskad produktivitet för verksamheten. Utifrån tidigare forskning och det resultat som framkommit i 

examensarbetet tolkar författarna det som att arbetsgivare inte satsar på individuella anpassningar för 

personer med nedsatt arbetsförmåga eftersom det kan medföra kostnader och lägre produktionsnivå för 

verksamheten. 

 

Författarna har dock uppfattningen att det är fördelaktigt att behålla befintlig personal inom 

verksamheten för att tillvarata deras erfarenheter och kompetens. Enligt Kielhofner (2012) är 

kompetens en resurs som möjliggör effektivare utförande av aktiviteter och medför en ökad känsla av 



kontroll. Ur arbetsgivares perspektiv är yrkeskompetens dessutom relaterat till god arbetsförmåga 

(Jansson et al., 2015), vilket stämmer överens med examensarbetets resultat som visar att deltagarna 

som kunde påverka sin arbetssituation var de som betraktade sin kompetens som hög. Dessa resultat 

tyder på att yrkeskompetens kan vara en orsak till ökat inflytande över arbetssituationen. Att ha 

inflytande över sin arbetssituation medför dessutom bättre arbetsförmåga (Ilmarinen, Toumi & 

Seitsamo, 2005). På så vis kan kompetens betraktas som en viktig länk för att uppnå god arbetsförmåga 

eftersom kompetensen ger ökat inflytande och ökat inflytande ger arbetsförmåga. Resultatet tyder på 

att individer som hade lågt inflytande över sin arbetssituation behöver öka sin kompetens inom 

verksamheten för att bli mer attraktiva i arbetsgivarens ögon. Författarnas uppfattning är att dessa 

individers möjligheter till att få de anpassningar de behöver på så sätt kan öka. 

 

Möjliga anledningar till utebliven förändring 

Som tidigare nämnt upplevde deltagarna ett behov av anpassad arbetssituation när de kom tillbaka till 

arbetet men att anpassningar dessvärre sällan förekom. Den uteblivna förändringen skulle kunna tolkas 

som att deltagarna inte fick det stöd de behövde på grund av att arbetsgivaren saknar kunskap om hur 

förändringar av arbetssituationen kan genomföras. Arbetsgivaren utgör en del av arbetstagarens sociala 

miljö och kan fungera som en resurs eller ett hinder för individens utförande av aktiviteter (Kielhofner, 

2012). I en studie utförd av Wrapson och Mewse (2011) framgick det att arbetsgivarens stöd under 

sjukskrivningsperioden ansågs viktigt för sjukskrivna individer, vilket går att relatera till resultatet som 

visade att arbetsgivaren upplevdes som en viktig länk vid arbetsåtgången för deltagarna. Trots att 

arbetsgivaren ansågs vara viktig för deltagarna vid återgång i arbete varierade deras upplevelser av det 

faktiska stödet från arbetsgivaren. Examensarbetets resultat stämmer överens Hansen Falkdal et al., 

(2006) studie som uppmärksammar att vissa arbetsgivare har en passiv inställning till sjukskrivna 

individer medan andra är aktiva och flexibla gentemot deras behov av stöd. Resultatet och tidigare 

forskning kan tolkas som att arbetsgivare med en passiv inställning saknar kunskap om sjukskrivna 

individers behov av stöttning och anpassning av arbetssituationen efter sjukskrivning. Det kan vara en 

förklaring till varför vissa deltagare uppfattade sina arbetsgivares attityder som negativa gentemot deras 

behov, när den uteblivna förändringen i själva verket kan ha berott på otillräcklig kunskap om hur 

situationen skulle hanteras. 

  

Den uteblivna förändringen skulle däremot även kunna bero på att arbetsgivarna faktiskt hade en 

negativ inställning till deltagarnas behov av förändring. I resultatet framkom det att vissa deltagare 

upplevde arbetsgivarnas engagemang som otillräckligt och att de inte tog deltagarnas problem på allvar. 

Enligt Kielhofner (2012) har de flesta människor en tvivelaktig syn på individer med en 

funktionsnedsättning och deras attityder och beteenden är avgörande för individens möjligheter att 

utföra aktiviteter. Att deltagarna inte fick det stödet och den förändring de behövde kan därför även 

tolkas som att arbetsgivaren kände sig besvärad över hur situationen med deltagarna som hade en 

nedsatt arbetsförmåga skulle hanteras och att det på så vis utgjorde ett hinder för deras arbetsåtergång. 

Tolkningen stämmer överens med Kielhofners (2012) resonemang om att människor ofta känner sig 

besvärade i kontakt med personer som har funktionsnedsättningar, vilket skulle kunna vara ytterligare 

en förklaring till varför vissa deltagare upplevde arbetsgivarnas attityder som negativa. För att kunna 

tillgodose sjukskrivna individers behov av förändring och på så vis underlätta arbetsåtergång efter 

sjukskrivning till följd av muskuloskeletala nedsättningar ser författarna att arbetsgivare kan utgöra ett 

hinder. Enligt Wågø et al. (2009) är det viktigt att arbetsgivaren förstår och uppmärksammar 

sjukskrivna individers behov för att öka deras möjligheter att utföra sitt arbete. Författarna anser därför 

att arbetsgivarens förståelse om hur miljön påverkar utförandet av arbetet behöver öka för att kunna 

förändra deras attityder mot sjukskrivna individer och deras behov. 

Betydelse för arbetsterapi  
Utifrån det resultat som framkommit och den diskussion som presenterats ser författarna att personer 

som riskerar att sjukskrivas till följd av muskuloskeletala nedsättningar har behov av arbetsterapeutiska 

insatser i förebyggande syfte som i dagsläget inte tillfredsställs. Författarna ser exempelvis att 

målgruppens smärtproblematik inte uppmärksammas och behandlas tillräckligt tidigt samt att dessa 



individer saknar strategier för att hantera sin smärta. Målet med arbetsterapeutiska åtgärder för 

personer med smärta är att minska smärta, upprätthålla kompetens, förbättra förmågor och öka 

kunskap om hur individen kan hantera smärta och dess konsekvenser (Müllersdorf, 2001). Målgruppens 

smärtproblematik behöver uppmärksammas tidigare och skulle kunna behandlas i större omfattning 

med hjälp av arbetsterapeutiska åtgärder innan smärtan blir så påtaglig att det orsakar nedsatt 

aktivitetsförmåga eller i värsta fall sjukskrivning. Genom att tidigt öka målgruppens aktivitetsförmåga 

stärks möjligheten att hantera smärtan vilket Persson (2014) konstaterar i sin avhandling där hon 

redovisar ett positivt samband mellan ökad aktivitetsförmåga och förmåga att hantera smärta. 

Arbetsterapeutiska insatser är designade för att anpassas efter individens behov och implementeras 

tidigt i rehabiliteringsprocessen (Persson, 2014).  Forskning visar däremot att sjukskrivna individer 

kommer i kontakt med arbetsterapeuter i ett sent skede trots att tidiga bedömningar har visat sig vara 

viktiga (Sturesson, 2015). Författarna anser därför att arbetsterapeuter behöver komma in tidigare i 

sjukskrivningsprocessen för att bidra med sin kompetens.  

  

Resultatet visar även att målgruppen är i behov av arbetsterapi i rehabiliterande syfte vid återgång i 

arbete efter sjukskrivning för att öka möjligheten till att vara delaktig i arbetet och bättre klara av 

arbetsåtgången. Behoven handlar om att arbetsuppgifter och arbetsmiljö behöver anpassas efter 

individens förutsättningar för att skapa ergonomiskt hållbara arbetsförhållanden. Resultatet tyder även 

på att det finns ett behov av arbetsterapeutisk kompetens för att stödja målgruppen att anpassa sig efter 

nya arbetsförhållanden. Behoven bygger till stor del på målgruppens upplevelser av att inte vara 

återställda när de kom tillbaka till arbetet och därmed hade nedsatt aktivitetsförmåga. 

Arbetsterapeutiska insatser kan bidra till att öka målgruppens utförandekapacitet vilket skapar ett mer 

kompetent utförande av arbetsuppgifterna (Kielhofner, 2012). Det skulle exempelvis kunna vara en 

individ som behöver utbildning om lyftteknik för att öka känslan av kontroll och bli mer effektiv i arbetet, 

eller hur olika hjälpmedel och strategier kan förenkla utförandet av arbetsuppgifter. 

  

Examensarbetets resultat är också betydelsefullt för arbetsterapi genom att det ökar medvetenheten om 

att individer som kommer tillbaka till arbetet kan ha en förändrad bild av sig själva och sina förmågor. 

Författarna anser att arbetsterapeuter behöver ha ett positivt förhållningssätt och visa emotionellt stöd 

vid mötet med individer som har fått en negativ självbild av att vara sjukskrivna. Arbetsterapeuter får 

på så vis en viktig roll att stödja sjukskrivna individer som har en förändrad bild av sig själv och sin 

förmåga att utföra arbetet vid arbetsåtergång genom att framhäva deras goda resurser och hjälpa dem 

att se möjligheter istället för begränsningar. Arbetsterapeutiska behandlingsstrategier kan vara 

användbara vid kontakt med målgruppen för att exempelvis guida och uppmuntra individen samt 

identifiera faktorer i miljön som kan ha en inverkan på utförandet av arbetsuppgifterna och deras 

möjligheter att vara delaktiga i arbetet (Kielhofner, 2012).  

  

Utifrån det resultat som framkommit ser författarna även en betydelsefull roll för arbetsterapeuten att 

öka arbetsgivares kunskap om miljöns inverkan på människors utförande av aktiviteter utifrån ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv. Som tidigare nämnt påverkar miljön aktivitetsutförandet (Kielhofner, 

2012) men det är däremot inte en självklarhet att arbetsgivaren har kunskap om hur arbetsmiljön kan 

påverka arbetsförmågan. Författarna ser på så vis ett behov av att öka medvetenheten om miljöns 

inverkan på aktivitetsutförandet för att kunna förändra arbetsgivares attityder mot sjukskrivna 

individers behov av förändrad arbetssituation. Författarnas uppfattning är att arbetsterapeuters 

kunskap och kompetens kan bidra till förändringar av arbetsmiljön som passar både individens- och 

verksamhetens behov.  

  

Resultatet visar alltså att målgruppen är i behov av arbetsterapi i både förebyggande och rehabiliterande 

syfte i större omfattning än hur det ser ut i nuläget. Om dessa behov av arbetsterapi uppmärksammas i 

större utsträckning och i ett tidigare skede är författarnas uppfattning att de sjukskrivningsrelaterade 

problem som identifierats kan förebyggas samtidigt som deltagarnas arbetsåtergång underlättas. 



Rekommendationer och förslag på vidare forskning 
Under examensarbetet har det framkommit flera intressanta perspektiv på vad som kan påverka 

arbetsåtgången för personer som sjukskrivits på grund av muskuloskeletala nedsättningar. Däremot 

baseras underlaget på ett begränsat antal deltagare och skulle därför behöva kompletteras med fler 

studier som undersöker det studerade fenomenet.  

 

Författarna anser även att det skulle vara intressant att undersöka erfarenheter och upplevelser av 

återgång till samma arbete hos sjukskrivna individer inom andra branscher för att se hur dessa 

individers upplevelser och erfarenheter förhåller sig till varandra. Ny forskning skulle därmed kunna 

användas för att ta reda på om det finns likheter, skillnader och mönster mellan olika branscher. 

Resultat från föreslagen forskning skulle på så vis kunna komplettera det resultat som framkommit i 

examensarbetet, vilket skapar en bredare förståelse för vad som orsakar funktionsnedsättningar i 

arbetet och vilka behov individer som sjukskrivits på grund av muskuloskeletala nedsättningar har vid 

återgång i arbete. 

 

Vidare anser författarna att det hade varit intressant att undersöka hur andra omständigheter i 

vardagslivet kan påverka individens återgång i arbete. Genom att studera andra faktorer utanför arbetet 

skapas ett bredare perspektiv av individens livssituation vilket ger en djupare förståelse för vad som 

påverkar arbetsåtgången. Det skulle till exempel kunna handla om att undersöka hur individers sociala 

situation eller deltagande i fritidsaktiviteter kan ha en inverkan vid arbetsåtergång utöver de 

arbetsrelaterade faktorerna som har visat sig vara betydelsefulla. 

 

I examensarbetet visade det sig även att rollen som arbetare var viktigt för bland annat deltagarnas 

identitet, hälsa och ekonomi. Ytterligare förslag på vidare forskning kan därför vara hur arbetsterapeuter 

kan bidra till att vidmakthålla sjukskrivna individers arbetsförmåga i arbetet och på så vis rollen som 

arbetare trots funktionsnedsättning.  

 



Slutsatser 

Syftet med examensarbetet var att beskriva vilka erfarenheter och upplevelser personer som sjukskrivits 

på grund av arbetsrelaterade muskuloskeletala nedsättningar har av att återgå till samma arbete. 

Resultatet visade att deltagarna upplevde återgången som problematisk eftersom de hade kvarstående 

smärta efter sjukskrivningen som gjorde det svårt att leva upp till arbetets krav. Denna upplevelse 

utmynnade i ett behov av stöttning och anpassning av arbetssituationen.  I vilken utsträckning dessa 

behov tillfredsställdes varierade enligt deltagarnas erfarenheter. Resultatet tyder på att det kan vara 

gynnsamt att implementera arbetsterapi i  ett tidigare skede och i större omfattning i arbetet med 

sjukskrivna individer för att motverka de konsekvenser som sjukskrivning på grund av muskuloskeletala 

nedsättningar medför. Resultatet som presenteras i examensarbetet är betydelsefullt för att 

uppmärksamma målgruppen och arbetsgivare om att det finns ett behov av förebyggande och 

rehabiliterande insatser för att underlätta målgruppens arbetsåtergång. Vidare kan resultatet användas 

av arbetsterapeuter för att få en djupare förståelse för sina patienter och deras behov vilket kan vara 

användbart vid utformning av personcentrerad behandling. Fler studier med hög metodologisk kvalité 

behövs för att öka förståelsen ytterligare om individens unika behov av stöd för att klara av att återgå till 

samma arbete efter sjukskrivning till följd av muskuloskeletala nedsättningar. 
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Bilagor    

Bilaga 1 
Informationsbrev arbetsgivare  

 

 
Undersökning av individers erfarenheter av att återgå till samma arbete efter 

sjukskrivning 
 
Det blir allt vanligare med sjukskrivningar i Sverige. Sjukskrivningar har visat sig ha en mängd negativa 
följder på individens hälsa och medför även minskad produktivitet på arbetsplatsen. Det här 
examensarbetet riktar sig mot individer som varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterade fysiska 
besvär och som återgått till samma arbete efter sjukskrivningsperioden. Vi vill därför ta del av din 
arbetstagares erfarenheter av att återgå i arbete efter att ha varit sjukskriven. 
 
Förhoppningen är att informationen ska bidra till en ökad förståelse för det stöd sjukskrivna individer 
behöver vid återgång i arbete efter sjukskrivning. Resultatet kan därmed användas för att öka 
produktiviteten på arbetsplatsen genom att arbetstagaren ges bästa möjliga förutsättningar att klara av 
sitt arbete efter sjukskrivning. 
 
Intervjutillfället beräknas ta cirka 30-60 minuter och därför skulle cirka en timme av arbetstagarens 
arbetstid behöva avsättas. Tid för intervjutillfället bestäms enligt överenskommelse med arbetstagaren 
och dig som arbetsgivare. 
 
Vi som genomför examensarbetet heter Alexander & Mathias och studerar till arbetsterapeuter på 
Hälsohögskolan i Jönköping. 
 
Vid funderingar går det bra att kontakta oss eller vår handledare: 
 
Alexander Isaksson 
isal1414@student.ju.se 
Mathias Karlsson 
kama14mk@student.ju.se 
 
Handledare: 
Inger Jansson Lektor 
Inger.Jansson@ju.se 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Informationsbrev arbetstagare 
 

 

Undersökning av individers erfarenheter av att återgå till samma arbete efter 
sjukskrivning 

 
Det blir allt vanligare med sjukskrivningar i Sverige. Sjukskrivningar har visat sig ha en mängd negativa 
följder på individens hälsa. Det här examensarbetet riktar sig mot individer som varit sjukskrivna på 
grund av arbetsrelaterade fysiska besvär som återgått till samma arbete efter sjukskrivningsperioden. 
Vi skulle därför vilja ta del av dina erfarenheter av att återgå i arbete efter att ha varit sjukskriven. 
 
Vi träffas under ett tillfälle och intervjun beräknas ta cirka 30-60 minuter. Ditt deltagande är helt 
frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst utan några följder. Dina svar behandlas 
konfidentiellt vilket innebär att endast författarna till examensarbetet har tillgång till materialet. Svaren 
kommer endast att användas i utbildningssyfte och informationen kommer inte kunna kopplas tillbaka 
till dig. Förhoppningen är att dina svar bidrar till en ökad förståelse för det stöd sjukskrivna individer 
behöver vid återgång i arbete efter sjukskrivning. Resultaten kommer slutligen att presenteras i ett 
examensarbete. 
 
Vi som genomför examensarbetet heter Alexander & Mathias och studerar till arbetsterapeuter på 
Hälsohögskolan i Jönköping. 
 
Vid funderingar går det bra att kontakta oss eller vår handledare: 
 
Alexander Isaksson 
isal1414@student.ju.se 
Mathias Karlsson 
kama14mk@student.ju.se 
 
Handledare: 
Inger Jansson Lektor 
Inger.Jansson@ju.se 

 



 

Bilaga 3 
Intervjuguide 
 
 
1. Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 
 
2. Hur länge var du sjukskriven? 
 
3. Hur länge har du arbetat sedan sjukskrivningen? 
 
4. Skulle du kunna berätta om hur det var innan du blev sjukskriven? 
 
5. Skulle du kunna berätta hur det kändes att börja arbeta igen efter att ha varit sjukskriven? 
 
6. Skulle du kunna beskriva hur dina arbetsuppgifter såg ut när du kom tillbaka till arbetet jämfört 
med innan sjukskrivningen? 
 
7. Skulle du kunna beskriva hur din arbetsmiljö såg ut när du kom tillbaka till arbetet jämfört med 
innan sjukskrivningen? 
 
8. Hur upplevde du dina möjligheter att påverka din arbetssituation efter sjukskrivningen? 
 
9. Hur upplevde du det stöd du fick från personer i din omgivning efter sjukskrivningen (när du börjat 
arbeta)? 
 
10. Är det något mer du vill tillägga? 
 



 

Bilaga 4 

Etisk egengranskning 






