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SAMMANFATTNING 

Psykisk ohälsa och i synnerhet utmattningssyndrom, är vanligt förekommande 

folkhälsoproblem. Enligt arbetsrättslig lagstiftning är arbetsgivaren ansvarig för 

medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö, vilket inkluderar sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen. På grund av utmaningar till följd av psykisk ohälsa medförs ett 

behov av metoder för bästa möjliga utfall. Syftet med studien är att undersöka hur 

nyckelpersoner (chefer samt HR-personal) inom kommunal verksamhet uppfattar metoden 

Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång vid sjukskrivning och rehabilitering till följd av psykisk 

ohälsa. 

I föreliggande studie har kvalitativ metod använts och genom ett strategiskt urval har fem 

personer från en landsbygdskommun i Dalarna intervjuats främst via telefon. Samtliga 

respondenter fick en inledande presentation vid intervjutillfället för framställning av 

uppfattningar. Insamlade data analyserades vidare genom kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats för att uppnå syftet. 

Resultatet visar att nyckelpersoner inom kommunal verksamhet uppfattar Arbetsplatsdialog 

för arbetsåtergång som positiv metod vilken kan skapa möjlighet att bland annat utjämna 

maktbalans mellan arbetsgivaren och medarbetaren samt ökar självinsikt hos medarbetaren. 

Några hinder som framkommer är däremot att metoden kan medföra färre vardagssamtal 

genom förlitande på metod samt rehabiliteringskoordinatorns oförmåga att hantera 

sjukskrivningar eller rehabiliteringsärenden. Några slutsatser som dras utifrån resultatet är 

att metoden uppfattas gynna både arbetsgivaren och medarbetaren i arbetsåtergången. 

Vidare påvisade resultatet att befintlig kommunikation och dialog på arbetsplatsen mellan 

arbetsgivaren och medarbetaren avgjorde uppfattade behov och i vilket läge den införs.  

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, dialogmodell, företagshälsovård, kvalitativ metod, psykisk ohälsa 

 

  



 

ABSTRACT 

The workplace is a setting where mental illness, especially burnouts are common in a 

perspective of public health. According to labor law legislation the employer is responsible of 

the health and working environment which also includes return to work and sickness for the 

employee. Due to difficulties caused by mental illness a need of methods is required for best 

possible results. The aim of the thesis is to investigate how key persons (municipal and HR 

managers) in municipal organizations perceive Workplace dialogue for return to work as a 

method in sickness and rehabilitation due to mental illness.  

A qualitative method has been used and through purposive sampling five individuals from a 

municipality in Dalarna were interviewed mainly by phone. All respondents were given a 

presentation to generate a perceive at the interview, the reason because previous experience 

about the method did not exist. To achieve the aim a qualitative content analysis with 

inductive approach are implemented as method. 

The result depicts that key persons in municipal organizations perceive Workplace dialogue 

for return to work as a positive method that gives ability to equalize balance of ascendancy, 

include both employer and employee and increase self-awareness of those affected. Some 

obstacles that emerged were the rehabilitation coordinator's skills of having the 

rehabilitation cases and fewer everyday conversations. Some conclusions from the result is 

that the method is perceived to befriend for both the employer and the employee. The 

perception of utility describes of the communication and dialogue between the employer and 

the employee. 

 

Keywords: Dialogue model, mental illness, occupational health, qualitative method, working 

environment  
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1 INTRODUKTION 

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande, samtidigt betonar arbetsrättslig lagstiftning vikten 

av att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv. I takt med 

ökade sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa står hälso- och sjukvården och 

företagshälsovården dagligen inför utmaningar för att hantera folkhälsoproblemet. Samtidigt 

utvecklas det ständigt nya metoder med anledning att förebygga och efterhjälpa.  

Under min studietid vid Folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola växte intresset för 

området arbetsliv och hälsa. Ur ett folkhälsoperspektiv ses arbetsplatsen som betydelsefull 

arena för hälsoarbete och faktorer i arbetslivet som bestämningsfaktorer för hälsa. 

Genomförande av min praktik på en företagshälsovård medförde större insikt i arbetsplatsen 

och dess omgivande faktorers betydelse för hälsan. Denna studie syftar till att bidra med 

ökad kunskap samt ta fram ett underlag för företagshälsovårdens verksamhetsutveckling vad 

gäller sjukskrivnings-och rehabiliteringsärenden. Motivet till ämnesval grundas i en 

nyfikenhet kring en relativt ny och outforskad metod som ännu inte är implementerad i 

företagshälsovårdens verksamhet. Personligen fanns heller ingen förförståelse eller tidigare 

relation till själva metoden. 

I mars 2020 under pågående studie drabbades Sverige av omfattande samhällsförändringar 

på grund av Covid-19 virusets smittorisker. All undervisning på högskolan rekommenderades 

att ske digitalt och större delarna av samhället påverkades då Regeringen reglerade hur 

människor bör undvika sociala kontakter för att minska smittspridning. Med anledning av 

detta blev det vissa svårigheter att genomföra planerad datainsamling som underlag för 

studien. Denna studie påverkades genom att intervjuerna främst genomfördes digitalt istället 

för fysiskt möte samt en längre datainsamlingsprocess på grund av Covid-19s 

omständigheter.  
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden ges en introduktion av området arbetslivshälsa och arbetsrätt med fokus på 

psykisk ohälsa, och i synnerhet utmattningssyndrom. Vidare presenteras de centrala 

faktorerna såsom företagshälsovårdens roll, metoden ADA+ samt det teoretiska ramverk som 

behandlar studien. Bakgrunden avslutas med problemformulering vilket leder till studiens 

syfte.  

2.1 Hälsa i arbetslivet 

Inledningsvis presenteras en definition av hälsobegreppet och nationella folkhälsopolitiska 

avseenden av arbete och arbetsmiljön.  

2.1.1 Definition av hälsa och hälsans bestämningsfaktorer 

En definition av hälsa är World health organizations [WHO] förklaring som “ett tillstånd av 

fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” 

(World health organization, 1948, sid 1). Det holistiska synsättet inkluderar ett flertal 

faktorer som har betydelse för hälsan och inte enbart avsaknad av sjukdom. En modell som 

illustrerar betydelsefulla hälsofaktorer för individen är hälsans bestämningsfaktorer av 

Dahlgren och Whitehead (1991). Bland dessa finns påverkbara såsom levnadsvanor, 

arbetsvillkor och sociala kontexter samt icke-påverkbara faktorer som kön, ålder och genetik. 

Bestämningsfaktorerna kan fungera som risk- eller friskfaktor, vilket betyder huruvida det 

påverkar hälsan positivt eller negativt. Vidare anses arbetsmiljön vara en betydelsefull 

bestämningsfaktor för hälsa (Pellmer, Wramner & Wramner, 2017). 

2.1.2 Arbetsmiljö som bestämningsfaktor 

Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö är ett av åtta folkhälsopolitiska målområden för 

att uppnå god och jämlik hälsa samt minska de påverkbara hälsoklyftorna. I Regeringens 

proposition presenteras arbetsplatsen som arena för främjande av hälsa och generell del i 

folkhälsoarbetet (Prop. 2017/18:249).  Forskning visar att psykosociala faktorer som krav, 

inflytande och socialt stöd har ett samband med hälsoutfall. Likaså är arbetsmiljön, 

anställningsform och arbetsförhållanden avgörande faktorer. Arbetet kan medföra mening i 

tillvaron, vardagsstruktur och främja den personliga utvecklingen. På omvänt vis kan arbetet 

orsaka ohälsa av ohälsosamma arbetsvillkor som kan leda till stressrelaterade sjukdomar 

eller skador (Sverke, Falkenberg, Kecklund, Magnusson Hansson & Lindfors, 2016).  

2.2 Aktuell arbetsmiljölagstiftning 

I detta avsnitt presenteras aktuell arbetsmiljölagstiftning såsom Arbetsmiljölagen och tre av 

Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöföreskrifter. 
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2.2.1 Arbetsmiljölagen  

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är en tvingande lag som samtliga arbetsgivare måste 

förhålla sig till för att förebygga ohälsa och olyckor. I lagen framgår arbetsgivarens 

huvudansvar att säkerställa god arbetsmiljö på arbetsplatsen som beaktar arbetets natur 

samt den sociala och tekniska utvecklingen. Arbetsförhållandena bör anpassas till 

människors unika förutsättningar och den anställde ska samverka för att uppnå god 

arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska se till att arbetsinnehåll, arbetsorganisation och teknik inte 

utsätter den anställde för fysiska eller psykiska belastningar som kan leda till ohälsa. Om 

arbetsförhållandena kräver stödresurs ska arbetsgivaren ta hjälp av och samarbeta med en 

företagshälsovård. 

2.2.2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

För att säkerställa att Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) efterföljs utövar Arbetsmiljöverket 

tillsyn och framställer föreskrifter som behandlar olika områden för mer detaljerade 

regleringar av lagen genom råd, rekommendationer och vägledning. Systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) syftar till att arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och 

åtgärda för att förhindra ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. En förutsättning är 

existerande arbetsmiljöpolicy där det framgår riktlinjer för arbetsförhållanden och 

arbetsmiljön, samt rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I föreskriften (AFS 

2001:1) tydliggörs att riktlinjer ska ses som naturlig del i dagliga arbetet och omfatta samtliga 

förhållanden som är betydelsefulla för den anställde. En föreskrift som förtydligar 

arbetsgivarens roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet anpassat till dagens arbetsliv är 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Denna började gälla 2016 och 

inkluderar bland annat arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling, vilket 

enligt föreskriften bör minska den arbetsrelaterade ohälsan.  

Oavsett åtgärder och förebyggande insatser är det omöjligt att undgå olyckor och ohälsa i 

arbetslivet helt därav fokuserar Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) på den 

anställde som drabbats. I arbetsgivarens planering, ledning och uppföljning bör 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågorna ingå samt organiseras så problematik 

upptäcks tidigt. Detta görs genom fortlöpande undersökningar och behovsanalyser i 

verksamheterna. I föreskriften redogörs även betydelsen av sjukfrånvarouppföljning och dess 

mönster för vidare bedömning av samband mellan frånvaro och arbetet. Företagshälsovården 

kan bistå arbetsgivaren hjälp och stödresurs i detta arbete (AFS 1994:1).  

2.3 Psykisk ohälsa och utmattningssyndrom 

I avsnittet beskrivs psykisk ohälsa, och i synnerhet utmattningssyndrom i relation till 

arbetslivet. 
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2.3.1 Bakgrund och förekomsten av psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa kan definieras som självvärderad nedstämdhet, oro, stress och ångest i en 

skattningsskala. Vidare framgår psykisk ohälsa vara en av våra största folkhälsoutmaningar 

och står för en ledande och växande orsak till arbetsrelaterad ohälsa (Sverke et al., 2016). 

WHO beräknar att psykisk ohälsa kommer stå för den största sjukdomsbördan år 2030 

globalt sett med besvär som oro, ångest och sömnsvårigheter. Sveriges folkhälsa har 

förbättrats men vad gäller psykisk ohälsa är det motsatt tendens. Halva befolkningen 

uppskattas drabbas av någon form av psykisk ohälsa under livet, vilket inkluderar allt mellan 

nedsatt psykiskt välbefinnande och psykiska sjukdomar. Samhällskostnaderna beräknas 

uppnå omkring 135 miljarder kronor årligen till följd (Nationell samordnare inom området 

psykisk hälsa, 2o16).  

Arbetsmiljöverket undersöker regelbundet hälsan i arbetslivet och i den senaste rapporten 

från 2018 framkommer att cirka en tredjedel av arbetstagarna uppger arbetsrelaterade 

besvär såsom trötthet, fysisk smärta och värk till följd av hög arbetsbelastning. I 

åldersspannet 30 – 49 år är sömnproblem, oro och ångest vanligast. Statistiken visar att de 

kvinnodominerade yrkena är främst drabbade och Arbetsmiljöverket fastställer att folkhälsan 

i stor utsträckning påverkas av hälsa i arbetslivet (Arbetsmiljöverket, 2018). Genom 

ledarskap som medför god dialog kan tecken på ohälsa uppmärksammas och åtgärdas 

effektivare (AFS 2015:4).  

2.3.2 Psykisk ohälsa i arbetslivet 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2014) redogör att psykisk ohälsa i 

arbetslivet kan utvecklas beroende på arbetsmiljöns utformning. Vidare framgår att det finns 

ett samband mellan organisatoriska och sociala faktorer samt utvecklandet av symtom för 

utmattning. Några av de riskfaktorer som framhålls påverka sjukskrivningar är möjlighet till 

kontroll, krav och socialt stöd, vidare särskilt yrken med nära kontakt med människor (SBU, 

2014). Sverke et al. (2016) menar att psykisk ohälsa i arbetslivet ofta utmärks genom stress 

och en obalans mellan ansträngning och belöning. Sedan 2014 anses psykiska diagnoser vara 

främsta orsaken till långtidssjukskrivningar, längre än både hjärt-, kärl- och 

tumörsjukdomar. Studier visar att många fall grundas i en kombination av faktorer i och 

utanför arbetslivet samt ett samband mellan arbetsplatsen, psykisk ohälsa och 

sjukskrivningar (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2017).  

I en svensk undersökning av Åhlin, Rajaleid, Jansson-Fröjmark, Westerlund och Magnusson 

Hanson (2018) konkretiseras den skadliga effekten av kombination mellan högt ställda 

arbetskrav och låg grad av socialt stöd över tid. Undersökningen bekräftar långvariga 

konsekvenser samt att arbetsplatser som aktivt arbetar med arbetsbelastning och socialt stöd 

kan bidra till mer gynnsam och välmående arbetsplats. För att undvika skadliga effekter 

framgår betydelsen av att arbetsgivaren arbetar förebyggande på arbetsplatsen. 

Genom ett öppet kommunikationsklimat samt kontinuerlig dialog mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren kan problem utredas tidseffektivt samt skapa trevlig atmosfär enligt en 

kanadensisk undersökning (Dimoff & Kelloway, 2013). I undersökningen framkommer även 
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att verksamheter som tillsammans med arbetsgruppen utvecklar en kultur för stöd och 

respekt, utvecklar sunda relationer samt uppmuntrar till en positiv balans mellan arbetsliv 

och privatliv har mer hälsosamma personalgrupper.  

För att den anställde snabbare ska återgå till arbetet efter en sjukskrivning är det av betydelse 

att arbetsplatsen är involverad och i tidigt stadium. Hälsofrämjande interventioner och 

gynnsamma arbetsvillkor kan anses avgörande för medarbetarnas självskattade hälsa och för 

låg sjukfrånvaro (Ljungblad, Granström, Dellve & Åkerlind, 2014). I en annan studie 

framkommer arbetsgivarens betydelse av medarbetarnas hälsa. Yamamoto och Bellgran 

(2010) menar att arbetsgivare som fokuserar på mjuka värden såsom tillit och goda 

relationer främjar medarbetarnas hälsa. På omvänt vis kan uppmärksamhet på hårda värden 

såsom vinstmarginal och lönsamhet medföra komplikationer och sjukskrivningar till följd av 

ohälsa för medarbetaren (Yamamoto & Bellgran, 2010). 

2.3.3 Utmattningssyndrom en vanlig orsak till sjukskrivning 

Socialstyrelsen (2003) har tagit fram diagnoskriterier för klassifikation för 

utmattningssyndrom som är vidare benämning för “utbrändhet” eller att någon “går in i 

väggen”. Diagnosen är symtombaserad på fysiska och psykiska symtom som pågått minst två 

veckor och utvecklats till följd av stress och fortgått minst sex månader. Symtomen ska inte 

orsakats av exempelvis missbruk eller annan somatisk sjukdom. Energibrist ligger till grund 

för minskad uthållighet och företagsamhet vilket har längre återhämtningstid och orsakar 

lidande i personens sociala liv. Andra symtom är känslomässig instabilitet, 

koncentrationssvårigheter, sömnproblem men även fysiska symtom såsom bröstsmärtor, 

värk, hjärtklappning eller mag-tarmbesvär (Socialstyrelsen, 2003) 

Orsaken till långtidssjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom kan förklaras genom 

otillräcklig återhämtning i förhållande till arbetsrelaterad stress, vilket medför lidande för 

den drabbade (Socialstyrelsen, 2003; Sverke et al., 2016). En annan orsaksförklaring är 

obalans mellan arbetsliv och privatliv vilket även framgår i en nordisk studie (Antai, Oke, 

Braithwaite & Anthony, 2015). Obalansen visar sig ha ett samband med självrapporterad 

sjukfrånvaro och hälsoproblem. Vidare menar Antai et al. (2015) att det är betydelsefullt att 

fortsätta arbeta med anställdas svårigheter att kombinera arbete och privatliv. 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap [Mynak] (2019) menar att effekten på den psykiska 

hälsan är likartad bland kvinnor och män för likvärdigt arbete och påfrestningar. Däremot är 

sjukfrånvarostatistiken som högst för medarbetare inom offentlig sektor. I dagsläget är 

antalet sjukfall högst bland sysselsatta inom kommunal verksamhet och de 

kvinnodominerade branscherna såsom skola, vård och andra kontaktyrken 

(Försäkringskassan, 2018; Sverke et al., 2016).  
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2.4 Företagshälsovårdens roll 

Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska arbetsgivaren tillhandahålla företagshälsovård 

om arbetsförhållandena kräver det. En företagshälsovård beskrivs som en oberoende 

expertresurs för arbetsgivaren beträffande arbetsmiljö och arbetsförhållanden, som arbetar 

både hälsofrämjande, sjukdoms- och skadeförebyggande samt rehabiliterande. Det som 

främst särskiljer företagshälsovården från hälso- och sjukvården är vetskap om arbetsplatsen 

och dess hälsoeffekter, möjlighet att arbeta i samverkan med arbetsgivaren samt åtgärder 

direkt på arbetsplatsen. För att öka möjligheten till arbetsmiljöexpertis och utforma riktlinjer 

är företagshälsovården i behov av bästa möjliga evidens för deras dagliga praktiska arbete i 

verksamheter (Mynak, 2019).  

Angelöw (2002) menar att samarbete med företagshälsovården kan vara en framgångsfaktor 

för att skapa en frisk arbetsplats genom utvecklande och förebyggande insatser. 

Företagshälsovården uppges vara en tillgång för arbetsmiljöutveckling som inte alltid 

utnyttjas. I en litteraturöversikt utgiven av Folkhälsomyndigheten (2019) uppges cirka 60% 

av svenska arbetstagare ha tillgång till företagshälsovård och i dagens läge när psykisk ohälsa 

är vanligt förekommande anses företagshälsovården vara betydelsefull aktör för arbetshälsa.  

I en kvalitativ studie undersöktes relationen mellan arbetsgivarnas sociala kapital samt deras 

utnyttjade av företagshälsovårdens tjänster inom rehabilitering och arbetsåtergång. Studien 

visade att utvecklad relation mellan arbetsgivare och företagshälsovården var relaterade i 

strukturella (kontrakt, geografisk närhet), relationella (förtroende) såväl som kognitiva 

element (gemensam vision). Relationen mellan de två parterna anses avgörande för att 

utveckla en målinriktad tjänstleverans, med andra ord överföring av tjänst vid rehabilitering 

och arbetsåtergång (Ståhl, Åborg, Toomingas, Parmsund & Kjellberg, 2015).  

En viktig men svår uppgift företagshälsovården har är att ge goda förutsättningar för dialog 

mellan arbetstagare och arbetsgivare i syfte att upprätta en gemensam samordnad plan med 

valda åtgärder. Sjukskrivningar bör inte vara lösning på problem, missnöjen eller konflikter 

vilket vidare kan leda till frustration hos både anställda och chefer. Frustration kan bidra till 

ökad psykisk belastning, vilket gör tidig inverkan med rehabilitering och arbetsåtergång 

viktigt (Mynak, 2019).  

2.5 ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång 

Företagshälsovården eftersträvar evidensbaserade metoder för ökad möjlighet till ett hållbart 

arbetsliv. Metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa, bidra till minskad 

sjukfrånvaro och som involverar arbetsplatsen är några aspekter som beaktas (Mynak, 2019).  

Förr var övertygelsen att den sjukskrivne föredrog avskildhet och en lågmäld arbetsgivare för 

att inte väcka oönskade tankar, vilket medförde långa sjukskrivningar. Arbetsplatsdialog för 

arbetsåtergång, ADA är utformat av Arbets- och miljömedicin i Lund för att skapa en 

effektiv planering för arbetsåtergång och en närvarande och tydligare kontakt mellan 

arbetsgivare och den sjukskrivne. Visionen med ADA är att underlätta arbetsåtergången 
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genom konstruktiv dialog mellan arbetstagaren och arbetsplatsen. Den grundläggande idén 

och strukturen formulerades 2003 och fick anslag för utvärdering i form av ett 

interventionsprojekt. ADA validerades i en prospektiv kontrollerad studie, vilket visade att 

återgången till arbetet förbättrades genom arbetsplatsinriktad intervention vid 

långtidssjukskrivning till följd av utmattningssyndrom. I studien framkom att 89% av 

deltagarna med utmattningssyndrom var tillbaka i arbetet 1,5 år efter interventionen i 

förhållande till 73% i kontrollgruppen (Karlson, Jönsson, Pålsson, Åbjörnsson, Malmberg, 

Larsson & Österberg, 2010). När ytterligare en studie genomfördes efter 2,5 år var det 

signifikant fler i arbete bland de som tillämpats ADA och var 45 år eller yngre. Då visade 

resultatet 89% i interventionsgruppen i förhållande till kontrollgruppen 70% (Karlson, 

Jönsson & Österberg, 2014).  

ADA+ är en vidareutveckling av ADA framtagen av forskare vid Umeå universitetet. ADA+ är 

ett metodstöd för hälso- och sjukvården samt företagshälsovården och bygger vidare genom 

tydlig planering och stöd för samtliga aktörer. Metoden tillhandahåller skriftlig information, 

konkreta intervjufrågor samt verktyg för medarbetaren, arbetsgivaren och 

rehabiliteringskoordinatorn. Dessa är utformade i en metodbok som inleds med en kort 

beskrivning och kunskap av ämnesområdet och går praktiskt att användas av 

företagshälsovården. Det tillkom en metodbeskrivning, vilken innebär inledningsvis separat 

intervju med medarbetaren, en så kallad personintervju. I intervjun får medarbetaren 

framföra sina förväntningar och tankar kring orsaker till sjukskrivning, åtgärder och förslag 

på arbetsåtergång. I nästa steg, arbetsgivarintervjun får arbetsgivaren frågor riktade till det 

aktuella ärendet och vilka åtgärder som är insatta eller planeras. Vidare sker ett dialogsamtal 

som rehabiliteringskoordinatorn organiserar med fokus på konstruktiv diskussion och 

lösningar för hållbar återgång. Det som sägs under intervjun tas inte upp i dialogsamtalet på 

grund av respekt, trygghet och fortsatt förtroende. Det som skiljer ADA+ från ADA är 

uppföljningen som justerar planerade insatser efter behov samt den strukturerade 

beskrivningen. Metoden som helhet anses främja dialog och samverkan (Eskilsson, Lehti, 

Sturesson & Ståhlnacke, 2017). 

 

Figur 1: Omarbetad modell för ADA+ processen av Eskilsson et al. (2017) 



 

8 

 

2.6 Teoretiskt ramverk 

I föreliggande studie beaktas William Isaacs dialogteori (1993) vilken präglas av att dialog 

sker av att båda individerna är en del av helheten och utmärkande drag är öppenhet och 

möjlighet till nya insikter. Det finns olika samtalstyper såsom diskussion, debatt och dialog, 

vilket sistnämnda är enda samtalstyp som skapar gemensam mening och innebär tänkande 

tillsammans. Den egna åsikten kan ändras och missförstånd kan undvikas under 

förändringsprocesser vilket gör dialog fördelaktigt. Konsten att föra dialog är inte alltid 

oproblematiskt och bristen på dialog kan hindra makthavare att utöva ledarskap. För att 

hantera framtida utmaningar krävs dialog och gemensamt synsätt (Isaacs, 2000). 

I arbetslivet dominerar diskussion som samtalsmodell vilken innebär att involverade framför 

argument och försvarar egna åsikter. I samtalets tidpunkt när personen överväger att avvakta 

eller försvara avgörs skillnaden om samtalet benämns dialog eller diskussion. Fyra 

tillämpningar och förutsättningar för en lyckad dialog beskrivs vara - lyssna, respektera, 

avvakta och tala oförställt. Lyssnande innebär att höra orden, acceptera och låta sina egna 

protester gå förlorade, vilket har betydelsefull roll i upplevelsen av delaktighet och 

gemenskap. Lyssnande kan även möjliggöra ny verklighetsbild. Respektera handlar om 

förståelse och ödmjukhet till den andra genom att försöka förstå och lära av personen. 

Avvaktande uppges som kärnan i dialogprocessen vilket ger utrymme för nya möjligheter. 

Genom att släppa kontrollen över egna världsbilden kan avvaktande vara ett verktyg för att 

åstadkomma förändring. Tala oförställt innebär uppriktigt uttryckande av egna tankar utan 

att påverkas av andras åsikter, dagens samhällsnormer eller förväntade svar (Isaacs, 2000). 

Dialogteorin har även relaterats till arbetsplatskontext genom koppling till organisatoriskt 

lärande. Dialogdisciplinen är central för organisatoriskt lärande eftersom den främjar 

kollektivt tänkande och kommunikation. Genom dialog kan kunskap om kontexter och 

processer utvinnas huruvida människor agerar och tänker. Dialog redogörs som ett verktyg 

för att undersöka kollektivt lärande i grupp och utgör problemlösningsmetod (Isaacs, 1993). 

2.7 Problemformulering  

Företagshälsovården står inför stora utmaningar då den arbetsrelaterade psykiska ohälsan, 

och i synnerhet utmattningssyndrom ökar. Eftersom företagshälsovården anses som en viktig 

aktör för arbetshälsan är det av betydelse att utveckla och pröva nya evidensbaserade 

metoder för bästa möjliga utfall.  

 

Studier visar att komplexa sjukskrivningsärenden kostnadseffektivt kan drivas av en 

rehabiliteringskoordinator, som kan ge möjlighet till återkommande samtal med neutralt 

stöd och en samlad bedömning för att justera strategier (Mynak, 2019). 

Rehabiliteringskoordinatorn på företagshälsovården har även en central roll i genomförandet 

av ADA+ mellan arbetsgivaren och medarbetaren, främst genom samverkan och det neutrala 

stödet.  

 

Eftersom forskning till stor del riktar sig till den sjukskrivne och grundat på en etisk 
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bedömning, för att inte undersöka individer med psykisk ohälsa, kan det anses angeläget att 

studera chefer och andra nyckelpersoners uppfattningar. I föreliggande studie efterfrågas 

nyckelpersoners (chefer och HR-personal) uppfattningar om ADA+, vilket innebär den 

förståelse som framställs genom inledande presentationen vid intervjutillfället. 

Nyckelpersonernas uppfattningar baseras med andra ord på reflektion och eftertanke om 

metoden och inte utav egna erfarenheter om metoden.  

Kvalitativ studie kan bidra med förståelse och ökad kunskap om en förhållandevis outforskad 

metod (Alvehus, 2019). Dessutom ämnar studien att bidra till ett underlag för 

företagshälsovårdens verksamhetsutveckling samt för att upplysa om kundföretag anser att 

metoden är användbar eller fyller ett behov. 
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur nyckelpersoner inom kommunal verksamhet 

uppfattar metoden Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång vid sjukskrivning och rehabilitering 

till följd av psykisk ohälsa.  
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4 METOD 

I metodavsnittet presenteras tillvägagångssättet för studien vad avser studiedesign, urval, 

datainsamlingsmetod, bearbetning och analys. Vidare redogörs kvalitetskriterier och etiska 

överväganden i forskningsprocessen. 

4.1 Studiedesign 

För att besvara syftet att undersöka hur nyckelpersoner uppfattar ADA+ vid sjukskrivning 

och rehabilitering till följd av psykisk ohälsa valdes en kvalitativ studiedesign. Metodvalet 

motiveras genom att kvalitativa studier kan skapa förståelse genom att undersöka subjektiva 

erfarenheter av hur individer tänker och känner (Alvehus, 2019). Datainsamlingen skedde 

genom kvalitativa intervjuer, vilket vidare har analyserats genom en kvalitativ induktiv 

analys. Tolkning är generellt centralt och genomförande av intervju möjliggör skapande av en 

generell förståelse för flera individers uppfattningar (Elo & Kyngäs, 2008). 

4.2 Urval och rekrytering 

En företagshälsovård i Dalarnas län kontaktades med syfte att genomföra studien i 

samverkan. I samråd med företagshälsovården diskuterades studiens inriktning och 

tillvägagångssätt. En kontaktperson från företagshälsovården kunde bistå med kontakter till 

HR-avdelningen i kommunen. Kommunen är en organisation som företagshälsovården 

samarbetar med sedan tidigare och efter diskussion kring studiens syfte gav kommunens 

HR-avdelning sitt godkännande till att genomföra studien. I studien gjorde ett strategiskt 

urval (Alvehus, 2019), vilket innebär att respondenter valdes utifrån ett antal kriterier med 

vissa specifika erfarenheter. På grund av de rådande omständigheter som orsakats av Covid-

19 justerades vissa förutsättningar och urvalskriterierna i föreliggande studie.  

Ett av de ursprungliga urvalskriterierna var att respondenterna skulle vara chef inom 

kommunal verksamhet med erfarenhet av sjukskrivning och rehabilitering för 

anställda. Detta fick justeras till anställd med någon form av ledarroll inom kommunal 

verksamhet med personalansvar, för att öka bredden och möjligheten till att få respondenter 

till studien. Dessa personer kom till att benämnas nyckelpersoner.  

Efter godkännande förfrågades tio personer via mejl med bifogat informationsbrev (se Bilaga 

A) där syfte, bakgrund, etiska aspekter samt kontaktuppgifter för att samtycka till deltagande 

framgick. Kontaktpersonen på företagshälsovården kunde tillhandahålla potentiella 

respondenter via deras kundregister. Efter att intervjuförfrågan skickats ut fick respondenter 

kontakta författaren för deltagande i enlighet med konfidentialitetskravet (se 4.6 Etiska 

överväganden). Ytterligare förfrågan skickades en vecka senare till tio nyckelpersoner för att 

öka möjligheten att rekrytera fler respondenter till studien.  



 

12 

 

Fem personer anmälde sig att delta och utgjorde således urvalet i studien. I samråd 

bestämdes tid och intervjuform och för att beakta Covid-19 erbjöds telefonintervju istället för 

fysisk sammankomst. Studiens urval bestod således av en man och fyra kvinnor varav fyra 

chefer och en verksam inom HR. Samtliga nyckelpersoner arbetade inom kommunal 

verksamhet bland annat inom skola och kommundemokrati. 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod och gjorde det möjligt för 

respondenterna att beskriva deras uppfattningar av Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång. 

Datainsamlingsmetoden kan skapa struktur med öppna frågor eller centrala teman, samtidigt 

ges möjlighet till följdfrågor och utrymme till förändring av intervjuns utformning (Alvehus, 

2019).  

 

Som hjälpmedel användes en intervjuguide (se bilaga B) som enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) kan användas för att ge struktur och avgränsa intervjufrågor relevanta till studiens 

syfte. Intervjuguiden testades även i förväg genom en så kallad pilotintervju med en 

närstående person för att få en uppfattning om frågornas relevans och utformning. 

Pilotintervjun medförde vissa omformuleringar för att generera tydligare struktur och 

relevans i förhållande till syftet.  

Intervjutillfället valdes och genomfördes efter respondenternas önskemål varav fyra av 

intervjuerna genomfördes via telefon och en i kommunhuset. Bryman (2018) redogör att svar 

kan bli utförligare om respondenterna befinner sig i en trygg miljö, vilket i detta fall blev 

hemmet eller den egna arbetsplatsen med tanke på nationella restriktioner av Covid-19. Vid 

intervjutillfället fick respondenterna en inledande presentation av metoden för att generera 

en uppfattning, då ingen tidigare arbetat med ADA+. Samtliga intervjuer genomfördes avskilt 

och i största möjliga mån utan störningsmoment. Totalt genomfördes fem intervjuer 

fördelade under fyra dagar vilka tog mellan 34–48 minuter. De transkriberade intervjuerna 

omfattade totalt 47 sidor text.  

4.4 Databearbetning och analys 

Samtliga intervjuer spelades in som ljudfil och transkriberades, vilket innebär omvandling 

från tal till text enligt Alvehus (2019). Detta gjordes för att utsagor skulle uppfattas riktigt och 

är det första steget i analysen. I transkriberingen kodades samtliga respondenter utan 

inbördes ordning som intervjuperson ett (Ip1), intervjuperson två (Ip2) och så vidare med 

unik färg för att underlätta analysprocessen. I texten motsvarade tre punkter ”...” tystnad 

såsom andrum eller paus och ”haha” motsvarade skratt för korrekt återskapande.  

Syftet i föreliggande studie berör en relativt outforskad metod, ADA+. Enligt Elo och Kyngäs 

(2008) kan induktiv innehållsanalys vara ett fördelaktigt tillvägagångsätt i en situation med 

begränsad kunskap sedan tidigare. Den induktiva innehållsanalysen genomfördes i stegen 
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förberedelse, organisering och redogörelse. Det första steget förberedelse består av urval 

och datainsamling (Elo & Kyngäs, 2008), vilket i denna studie var intervjuerna med de 

tidigare nämnda nyckelpersonerna.     

Nästa steg, organisering består enligt Elo och Kyngäs (2008) av öppen kodning, skapande av 

kategorier och abstraktion. Materialet lästes flertal gånger för att få en helhetssyn och delar 

sorterades bort, vilket enligt Elo och Kyngäs (2008) bör genomföras för att lyfta det som 

anses av författaren vara relevant till studiens syfte. Öppen kodning gjordes genom att skriva 

anteckningar och rubriker som är meningsbärande och relaterade till syftet. Det viktiga 

plockades fram ur texten samtidigt som läsning. Efter öppen kodning skapades kategorier 

fritt såsom uppfattade möjligheter och hinder för att upptäcka likheter och skillnader i de 

meningsbärande enheterna. De övergripande kategorierna namngavs efter innehållet. Vidare 

organiserades olika underkategorier på samma sätt, med andra ord koder fördes samman 

med liknande innehåll till underkategori. Vid formulering av kategorier vid induktiv 

innehållsanalys är författaren enligt Elo och Kyngäs (2008) mer aktiv genom tolkning för att 

avgöra vilka enheter som ska tillhöra vilka kategorier. Varje kategori fick tilldelat namn 

utifrån respektive innehåll-karakteristiska ord.  

Sista steget redogörelse redovisar analysprocessen vilket även exemplifieras nedan i en 

illustration (se Tabell 1). I föreliggande studie kopplades resultatet från datainsamlingen till 

ett redan befintligt teoretiskt perspektiv (Se 2.6 Teoretiskt ramverk). 

  

Tabell 1: Exempel på analysprocessen i enlighet med Elo & Kyngäs (2008) 

Meningsenhet Kod  Underkategori  Kategori  

“Och sprider massa otrevlig stämning för att 
jag inte trivs, det blir inte bra. Men man måste 
få kanske en sådan fråga för att förstå att jag 

kanske måste fatta ett annat beslut själv, så att 
det tyckte jag var jättebra!” 

Fråga medför 
självinsikt över 

livssituation   

Ökar självinsikt Uppfattade 
möjligheter 
med ADA+ 

”Och det kan ju vara en hjälp för personen 
själv när man sitter och för vem, ska jag jobba 

med det här. Är det detta jag ska göra. Om 
man ställer den frågan hur viktigt, ah men det 

är inget viktigt. Ja men ska jag inte göra 
någonting som är viktigare. Alltså då kanske 
man kan fatta beslutet själv att man kanske 

ska göra någonting annat” 

En hjälp för 
personen att ta 
beslut eller gå 
andra vägar  

Ökar självinsikt Uppfattade 
möjligheter 
med ADA+ 

“Kan det vara en farhåga, att förlita sig på 
metoden. Och men det här tar vi när vi har de 
där mötena. Det pratar vi om där, och vi följer 

den här. Lite så…” 

Farhåga om icke-
dialog på 

arbetsplatsen 

Färre 
vardagssamtal 

Uppfattade 
hinder med 

ADA+ 
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4.5 Kvalitetskriterier  

För kvalitetsbedömning av kvalitativa studier finns kriterier att beakta under studiens gång 

för att uppnå tillförlitlighet. Dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och konfirmera enligt Bryman (2018). I studien har nationella 

restriktioner kring Covid-19 medfört vissa svårigheter vilket vidare framgår bland annat i 6.1 

Metoddiskussion.  

Trovärdighet upprätthålls i studien genom att respondenternas uppfattningar ligger till 

grund för resultatet och ett flertal citat förekommer i resultatet vilket enligt Bryman (2018) 

kan stärka sanningsenligheten. Trovärdigheten stärks även genom att följdfrågor bekräftar 

respondenternas svar. Genom att redovisa tillvägagångsätt i metodkapitlet med bland annat 

databearbetning och analys kan läsaren följa samtliga steg för förståelse av formulerade 

slutsatser. 

Överförbarhet skapas genom möjlighet att efterlikna studie (Bryman, 2018). I och med 

beskrivning av urval och kontext samt bifogad intervjuguide (Se Bilaga B) kan studien 

överföras och användas i andra sammanhang. Däremot kan det anses svårt att exakt 

efterlikna då studien avser ett socialt fenomen.  

 

För att uppnå pålitlighet består metodavsnittet av en utförlig beskrivning som redogör 

forskningsprocessens steg. Pålitligheten har även iakttagits genom en neutral intervjuguide, 

presentation av ADA+ samt strävan att exkludera personliga tankar eller andras subjektiva 

bedömningar om metoden. Då respondenternas utsagor transkriberades har ingen annan 

data legat till grund för studien vilket är betydelsefullt enligt Bryman (2018) för att uppnå 

pålitlighet. 

Möjlighet att styrka och konfirmera stödjs genom en neutral intervjuguide och presentation 

för respondenterna av metoden för att förkunskaper inte ska påverka resultatet. Under 

intervjutillfället eftersträvandes objektivt förhållningssätt och för att bekräfta syftet har 

endast respondenternas utsagor samt relevanta källor legat till grund för studien. Bryman 

(2018) förklarar att kvalitetskriteriet berör författarens förmåga att genomföra intervjuer och 

är nödvändigt för att styrka resultatet. 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) belyser forskningsetiska överväganden som kan anses betydelsefulla 

för kvalitén och genomförande av studier. Vidare framhåller Vetenskapsrådet (2017) att god 

forskningsetik ska beaktas, vilket förutsätter informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, 

och nyttjandekrav enligt Bryman (2018). 

Informationskravet innebär att respondenterna informeras om studien och dess syfte 

(Bryman, 2018) vilket gjordes skriftligt i förväg genom informationsbrevet (Se Bilaga A) samt 

muntligt vid intervjutillfället. Respondenterna informerades även om intervjuprocessen och 
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dess fortsatta genomförande. Dessutom blev de upplysta om deras villkor vid medverkan 

såsom frivilligt deltagande och rätt till avbrytande.  

För att uppfylla samtyckeskravet bör individerna själva avgöra och bestämma över sin 

medverkan i studien (Bryman, 2018). Respondenterna fick skriftlig förfrågan där det 

informerades om att det var frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande under 

processen. För att stärka samtyckeskravet fick respondenterna själva ta kontakt och 

acceptera medverkan genom att mejla samtycke. Vidare tillkom vid intervjutillfället en 

möjlighet att läsa igenom informationsbrevet eller om telefonintervju återberättat om de 

etiska aspekterna. Samtyckeskravet inkluderar även självständigt avgörande hur länge och på 

vilka villkor medverkan sker. I studien beaktades det genom att låta respondenterna avgöra 

intervjutillfälle och svar. Med svar menas att respondenterna inte alltid behövde ha ett långt 

eller konkret svar på frågorna som ställdes i enlighet med intervjuguiden.  

Konfidentialitetskravet tar hänsyn till respondenternas konfidentialitet och att ingen ska 

kunna identifieras. Vidare ska insamlad empiriska data förvaras oåtkomligt för obehöriga 

(Bryman, 2018). Konfidentialitetskravet kunde realiseras genom att samtliga respondenter 

fick en kod och färg (exempelvis Ip1, röd) som ersatte all personlig identifikation. Det 

inspelade materialet samt transkriberade texten förvarades på enheter med lösenordsskydd 

så ingen obehörig fick åtkomst. För att stärka konfidentialitetskravet fick respondenterna 

även själva ta kontakt utan vetskap från kontaktperson på företagshälsovården eller andra för 

att omöjliggöra identifiering av enskilda.  

Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast används för den aktuella studiens 

ändamål (Bryman, 2018). I informationsbrevet samt vid intervjutillfället tydliggjordes att all 

data endast skulle användas till studien och därefter radera inspelat material. Materialet 

används inte för direkta beslut som påverkar individen snarare får respondenterna delge sina 

uppfattningar, vilket vidare kan innebära verksamhetsutveckling av företagshälsovårdens 

utbud av tjänster.  



 

16 

 

 

5 RESULTAT 

I föreliggande studie baseras resultatet på nyckelpersonernas uppfattningar av metoden 

Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång [ADA+]. All data analyserades för framtagning av 

resultat som presenteras utifrån syftet. I analysen framkom tre kategorier och tio 

underkategorier som presenteras i Tabell 2. Citat har vidare använts för att illustrera 

betydelsefulla resultat.  

Tabell 2. Sammanställning av kategorier 

Kategori Underkategori 

Uppfattade möjligheter med ADA+ Neutralt stöd 
Relationsstöttande 
Utjämnande av maktbalans 
Ökar självinsikt  
Om otillräcklig kompetens  

Uppfattade hinder med ADA+ Rehabiliteringskoordinatorns oförmåga 
Förnekelse 
Färre vardagssamtal  

Företagshälsovården en betydelsefull roll i processen Informera och marknadsföra 
Minimera sjukskrivningar 

5.1 Uppfattade möjligheter med ADA+  

Det som framkommit som uppfattade möjligheter med ADA+ hos nyckelpersonerna leder till 

underkategorierna: neutralt stöd, relationsstöttande, utjämnande av maktbalans, ökar 

självinsikt samt om otillräcklig kompetens. 

Några av nyckelpersonerna uttrycker ett arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar, men deras 

uppfattningar om förekomsten av psykisk ohälsa bland medarbetarna i verksamheterna 

varierar. En av nyckelpersonerna nämner att psykisk ohälsa existerar till viss del, medan en 

annan påpekar att det ökar och är vanligt förekommande i form av ångest, depressioner, 

stress och utmattningssyndrom. Oavsett om ohälsan avser privatlivet eller yrkeslivet 

framkommer kravet att arbetsgivaren ska vidta åtgärder eftersom det ofta är en kombination 

av de två som påverkar hälsotillståndet.  

 

De intervjuade nyckelpersonerna beskriver att stöd ibland är en förutsättning för att lösa 

konflikter, problem eller komplexa ärenden till följd av psykisk ohälsa. Nyckelpersonernas 

kompetens för att hantera komplexa sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden på egen 

hand uppges som emellanåt otillräcklig. Vidare framgår det att rehabiliteringskoordinatorn 

utgör en fördel med ADA+ då det är ett neutralt stöd som styr och håller i samtalen. 

Rehabiliteringskoordinatorn beskrivs kunna se situationen med nya perspektiv, vilket kan 
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underlätta kommunikation mellan medarbetaren och arbetsgivaren samt underlätta 

arbetsåtergång. 

”Och samtidigt är det ju bra att det är en utifrån som håller i det tror jag, som en 

rehabkoordinator. Inte bara chefen hela tiden som ska hålla i det. Man får fram andra saker 

om det är någon annan också tror jag” (Ip 2) 

Det upplevs att rehabiliteringskoordinatorns kan bistå med hjälp om relationen eller 

samarbetet inte fungerar fullt ut mellan arbetsgivaren och medarbetaren. ADA+ anses vara 

relationsstöttande eftersom den hänför till både medarbetaren och arbetsgivaren på 

arbetsplatsen. Ett exempel som betonas är anmälan mot arbetsgivaren för kränkande 

särbehandling, vilket då den externa personen kan hantera med andra ögon och hjälpa vid 

motgången. Med ADA+ finns dels möjlighet för medarbetaren själv att sortera sina tankar 

dels möjlighet för arbetsgivaren att betänka omständigheterna och vara delaktig enligt 

nyckelpersonerna. Relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren beskrivs vara en 

avgörande faktor för god psykisk hälsa. Ibland kanske till och med orsaken till sjukskrivning 

grundas i en icke-fungerande relation mellan arbetsgivaren och medarbetaren. 

“Nej, jag tänker såhär, alla personer går inte ihop på alla sätt och vis och säg att den här 

medarbetaren och chefen inte har så bra relation och kanske det till och med är orsaken till 

utmattning” (Ip 3) 

“Alltså fördelen tror jag absolut det som jag sa att man iallafall de fall där det inte fungerar 

mellan chef och medarbetare tror jag att det är en jättebra lösning att man kan försöka lite 

hitta en lösning tillsammans med en tredje part” (Ip 4)  

Vidare uppfattas ADA+ kunna utjämna maktbalans mellan parterna eftersom både 

arbetsgivaren och medarbetaren får möjlighet att berätta sin upplevelse utan att bli dömd 

eller hamna i direkt underläge. I citatet nedan beskrivs även att det inte blir lika 

förutsättningslöst och att med denna metod kan det bli mer rättvis bild på sjukdomsförloppet 

eftersom den utgår från medarbetarens empiri. Nyckelpersonerna uppfattar strukturen och 

arbetssättet i ADA+ som en förbättring i förhållande till tidigare arbetssätt då den inkluderar 

både arbetsgivaren och medarbetaren. De båda blir sedda, bekräftade och lyssnade på. En av 

nyckelpersonerna förtydligar att medarbetarna kan bli sedda på ett icke-godtyckligt sätt utan 

ett mer metodiskt systematiskt vis. Eftersom både arbetsgivaren och medarbetaren får 

möjlighet att återge sin upplevelse blir de därmed delaktiga i arbetsåtergångprocessen, vilket 

uppges som fördelaktigt och tryggt vid sjuksjukrivning och rehabilitering till följd av psykisk 

ohälsa. 

”För att jag vet förr när vi hade en annan företagshälsovård, dem lyssnade bara på den 

sjukskrivne och då vet jag att många chefer sa att det är som att komma på den anklagades 

bänk när man kommer dit. För då hade man inte lyssnat på vad chefen sa och chefen hade en 

annan syn på sjukfrånvaro och allting, så jag tror att det är jättebra att man verkligen lyssnar 

på båda parter” (Ip 2) 
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Metoden upplevs medföra ökad självinsikt hos medarbetaren vid sjukskrivningar och 

rehabiliteringsärenden genom reflektion över betydelsen över arbetsåtergången. En av 

nyckelpersonerna beskriver att frågorna i metodstödet även kan användas i förebyggande 

arbete för att få självkännedom om motivation och livssituation. Det framkommer vidare att 

arbetsgivare önskar att medarbetare ska fatta egna beslut och ta initiativ till lösningar, vilket 

ADA+ kan hjälpa med.  

“Det blir ju lite som att jag som arbetsgivare styr redan liksom i början. Det kanske inte blir 

lika förutsättningslöst som det hade kunnat blivit om man hade kört den här modellen direkt. 

För jag bara ringer och säger jag har en medarbetare som behöver ADA+, kör nu. För då blir 

det ju att man utgår från medarbetaren och som kommer jag in som nummer två och då kan ju 

medarbetarens syn och tankar styra. Och det tror jag kan vara en fördel för en medarbetare 

som tycker att det här är lite jobbigt” (Ip 5)  

Några av nyckelpersonerna reflekterar över när i en sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocess ADA+ bör tillämpas. Vidare framkommer att det beror på den unika 

situationen. Flera nyckelpersoner har en bild av att arbetsgivaren först bör ta sitt 

arbetsmiljöansvar, försöka med sin kompetens genom att analysera läget med exempelvis 

medarbetarsamtal. Därefter om nyckelpersonerna fastnat, innehar bristande kunskap eller 

hamnar i ett komplext ärende att då övergå till ADA+ som vidaresteg om otillräcklig 

kompetens med företagshälsovårdens stöd. Om metoden implementeras i rätt läge anses 

ADA+ bli kostnadseffektivt och en bra metod vid upprepad korttidssjukfrånvaro eller tecken 

på psykisk obalans. Ett exempel som framkommer är om medarbetaren har 

humörsvängningar vilket signalerar på någonting felaktigt. Det förklaras vidare som ett bra 

tillfälle då att stanna upp, reflektera och analysera läget med hjälp av ADA+. 

“Du kan aldrig plocka bort sitt arbetsgivaransvar, du måste alldeles som arbetsgivare på något 

vis komma fram till att det här behövs” (Ip 1) 

5.2 Uppfattade hinder med ADA+ 

Underkategorierna rehabiliteringskoordinatorns oförmåga, förnekelse samt färre 

vardagssamtal framkommer av nyckelpersonerna som uppfattade hinder med ADA+.  

Rehabiliteringskoordinatorns oförmåga att eventuellt hantera sjukskrivningar eller 

rehabiliteringsärende uppges vara ett hinder i ADA+ arbetsprocess. Även om koordinatorn 

uppfattas som ett stöd och extern oberoende person beskrivs problem uppstå om 

koordinatorn ej är sakkunnig eller besitter oförmåga att hålla i samtalen. En av 

nyckelpersonerna nämner att om koordinatorn lyckas nå medarbetaren som tidigare inte 

öppnat upp sig på en annan nivå, kan det framkomma andra sjukdomsbilder som kräver mer 

medicinsk expertis. Detta beskrivs koordinatorn behöva vara lyhörd på och infinna en 

beredskap i för att inte försätta medarbetaren i fara. Vidare beskrivs koordinatorn behöva 

vara objektiv och arbeta med sin neutrala yrkesroll så ingen gynnas mer eller mindre vid 

samtalen.  
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”Det är ju viktigt att när man gör en sådan grej så måste man kunna identifiera vad den 

psykiska ohälsan handlar om så man inte grötar i någonting som är allvarligare. Alltså där vi 

verkligen pratar om sjukdom. Psykisk sjukdom. Så den som är koordinator måste ju vara 

kunnig i att se skillnaderna där för det är ju lätt gjort att om man inte ser det så kan ju en 

sådan grej försätta en person faktiskt i ett sämre läge om man inte ser att det här är en person 

som behöver en annan typ av vård” (Ip 5) 

Ett annat hinder beskrivs vara om medarbetaren lever i förnekelse eller är återhållsam om 

sitt hälsotillstånd. För att exemplifiera förklaras att medarbetare ibland förnekar psykisk 

ohälsa eller är tysta om sin verklighet. Nyckelpersonerna beskriver att det finns en risk att 

koordinatorn kan anses främmande och medarbetaren därmed mindre villig att prata. 

Beroende på relationen mellan arbetsgivare och medarbetare uppfattas ADA+ tillämpas i 

olika takt och en av nyckelpersonerna menar att uppbyggd tillit och förtroende avgör 

huruvida medarbetaren har en öppen dialog eller inte. Det är något som beskrivs att som 

arbetsgivare behöva vara vaksam över eftersom det kan avgöra förbindelsen med ADA+. 

Upplevs medarbetaren fåordig eller förnekande kan det indikera på en sämre relation, 

begränsat förtroende och därav viktigare att snabbare kontakta företagshälsovården för stöd. 

En förutsättning som uppges för hälsa på arbetsplatsen är genom dialog mellan arbetsgivaren 

och medarbetaren, vilket gör att nyckelpersonernas förmåga att skapa relation är 

betydelsefullt vid arbetsåtergång och för medarbetarnas allmänna hälsa och trivsel. 

“Och sen så tänker jag att om man levt i förnekelse i flera år att man behöver hjälp helt enkelt 

och inte, då tror jag inte att det är så lätt att sitta hos en främmande person och tala om det om 

man själv inte är medveten om det knappt” (Ip 4) 

En av nyckelpersonerna reflekterar över risken att tillämpa ADA+, om det kan medföra 

nedsatt dialog på arbetsplatsen. Genom att utgå från metoden som inkluderar två separata 

personintervjuer, dialogsamtal och uppföljning med rehabiliteringskoordinatorn 

framkommer en risk att förlita sig på metodens effekter snarare än individernas 

ansträngning. Detta kan tänkas leda till färre vardagssamtal på arbetsplatsen. 

Nyckelpersonen beskriver vidare att vardagssamtal är nödvändiga för ett hälsosamt socialt 

klimat och för en fungerande arbetsplats. 

“Men så här, förlitar man sig så mycket på den att man inte gör vardagssamtal på sidan om…” 

(Ip 3) 

5.3 Företagshälsovården en betydelsefull roll i processen 

I intervjuerna framkommer kategorin företagshälsovården som en betydelsefull roll i 

processen av ADA+ med underkategorier informera och marknadsföra samt minimera 

sjukskrivningar. Nyckelpersonerna förstår företagshälsovårdens betydelse i ADA+ då 

metoden utgår från den och rehabiliteringskoordinatorn. Dock arbetar företagshälsovården i 

kommunen i föreliggande studie inte med metoden ännu. Företagshälsovården beskrivs 
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behöva ta sig an ADA+ och komma till insikt över hur hantering av metoden ska ske praktiskt 

ute i verksamheterna. 

Vidare anses nästa steg vara att informera och marknadsföra till kundföretagen om 

metoden. Det råder dock skiljaktigheter bland nyckelpersonerna på vilket sätt detta bör ske. 

En nyckelperson menar att de fysiska sammanträdena såsom heldagsmöten och 

frukostträffar är bra tillfällen för att även göra arbetsgivarna delaktiga i 

informationsprocessen. En annan nyckelperson menar att det är fördelaktigare med digital 

marknadsföring såsom nyhetsbrev, mejl eller film då tidsbrist kan förekomma. Viktiga 

faktorer i marknadsföringen uppges vara framhålla positiva resultat, kostnadseffektivitet 

samt involvera HR för att säkerställa ADA+ i upphandlingar och avtal.  

“För de behöver väl presentera den här utåt, göra reklam för den här. De lär väl nästan prata 

med HR tänker jag” (Ip 1) 

Sedan för att minimera sjukskrivningar beskriver några av nyckelpersonerna att ADA+ bör 

tillämpas i tidigt utvecklingsstadium vid diffusa tillstånd som antyder till sjukskrivning. Om 

tillämpning av ADA+ sker på rutin vid första antydan av psykisk ohälsa hos en medarbetare 

uppfattas metoden kunna minimera sjukskrivningar och vidare dyra läkarbesök. 

Nyckelpersonerna menar att grunden till detta är att metoden möjliggör omplaceringar, 

ändrade arbetssätt och ökar medvetenheten hos arbetsgivaren. Det framkommer även en 

nyfikenhet hos nyckelpersonerna i att testa nya metoder och de är positivt inställda till att 

inkludera ADA+ i utbudet av företagshälsovårdstjänster. Ett ytterligare argument uppges 

vara att ADA+ kan kombineras med andra metoder vid sjukskrivningar och rehabilitering till 

följd av psykisk ohälsa. 

“Men känslan som alltså det jag kan känna många gånger är att jag inte kommer åt det jag 

faktiskt tror att det är. Och på det viset skulle man kunna ha som rutin att man ganska direkt 

har någon som är diffust sjukskriven att man säger så, så då erbjuds samtal på 

företagshälsovården och då handlar det om att träffas för att göra första intervjun. Det hade ju 

varit tror jag, då hade vi kunnat liksom kommit in mycket tidigare och även få personen. Jag 

tror heller de inte är medvetna om att dom faktiskt blir utmattade” (Ip 5) 

“Det här hindrar ju inte på att gå på någon annan behandling heller tycker jag, utan det här är 

bara ett samtal mellan arbetstagare och chef. Det är ju ingen behandling så att säga, för ibland 

har man ju tyckt att man ska ju inte, att de har nog med samtal, att de inte ska vara där också. 

Men det här blir ju på ett annat sätt” (Ip 2) 
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6 DISKUSSION 

Diskussionen är indelad i två delar där första delen inkluderar metoddiskussion vilket avser 

tillvägagångssätt och metodval. Den andra delen består av resultatdiskussion där resultatet 

diskuteras med sammankoppling till tidigare forskning och teoretisk anknytning.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om studiedesign 

Metodvalet grundades i syftet där nyckelpersoners uppfattningar var centralt samt 

företagshälsovårdens önskan om att få en ökad förståelse om kunders uppfattningar av 

ADA+. Kvalitativ studiedesign är att föredra för djupare förståelse av individers 

uppfattningar och erfarenheter (Alvehus, 2019). Därav användes en kvalitativ istället för en 

kvantitativ metod då den enligt Bryman (2018) vanligen fokuserar på kvantifierbara data 

samt fastställer skillnader och samband mellan olika variabler.  

Kritik som riktas mot kvalitativa studier är enligt Bryman (2018) att ett fåtal respondenter 

kan ingå i studien på grund av tidskrävande process såsom datainsamling, transkribering och 

analys. Resultat kan även påverkas av subjektiva bedömningar och författarens närvaro 

(Alvehus, 2019). I den presenterade studien har författaren i största möjliga mån eftersträvat 

ett neutralt förhållningssätt för att egna tankar eller förförståelse inte skulle påverka 

resultatet i för stor utsträckning. Inom kvalitativa studier finns även olika inriktningar såsom 

hermeneutik, fenomenografi och grounded theory som beaktades vid studiens början men på 

grund av tidsaspekt och inriktningarnas tillämpning valdes dessa bort. 

6.1.2 Diskussion om urval och rekrytering 

Inledningsvis kontaktades en företagshälsovård som författaren tidigare genomfört praktik 

på. Företagshälsovården var delaktig vid urval och rekrytering, vilket skapade förutsättningar 

att genomföra studien bland annat genom att tillhandahålla potentiella respondenter via 

företagshälsovårdens kundregister. Detta medförde snabb och effektiv rekrytering vilket 

underlättade i och med Covid-19s försvårande att rekrytera respondenter. Att rekrytering 

genomfördes till stor del av företagshälsovården och via deras kundregister kan ifrågasättas 

och anses vara en begränsning.  

Nyckelpersoner kontaktades via företagshälsovårdens mejladress istället för författarens 

egna, vilket kan ha medfört att respondenterna upplevde en större press till att delta i 

intervjuerna. Det kan även inneburit att respondenterna upplevde intervjuförfrågan som 

mer seriös och betydelsefull samt därmed ökat viljan att delta i studien. 

I studien användes ett strategiskt urval som utgår från specifika kriterier relaterande till 

syftet (Alvehus, 2019). De först valda kriterierna korrigerades efter en tid för att möjliggöra 
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fler respondenter i och med Covid-19. Att korrigera kriterierna medförde även korrigering av 

syftesformulering, men som inte påverkade studiens inriktning i någon större utsträckning. 

Urvalet av respondenter blev fortsatt personer med ledarroll inom kommunal verksamhet 

med personalansvar, vilket inkluderar sjukskrivningar och rehabilitering.  

I studien ingick enbart fem respondenter från en landsbygdskommun i Dalarna, vilket kan 

avspegla den specifika kommunen. Om studien genomförts i en mindre- eller större kommun 

finns en medvetenhet att resultatet möjligtvis kunde ha blivit annorlunda. Om studien 

omfattat fler respondenter med samma yrkestitel hade resultatet möjligtvis upplevts mer 

sanningsenligt och trovärdigt. Men genom en variation i föreliggande studie kan denna anses 

mer utforskad och skapat flera infallsvinklar. Författaren anser att yrkestiteln således inte 

har någon större betydelse för resultatet eftersom syftet avser uppfattningar om metoden. 

Uppfattningarna speglade den förståelse som uppkom vid intervjutillfällets presentation och 

inte genom tidigare erfarenheter.  

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion 

Semistrukturerade intervjuerna skapade struktur samtidigt som möjlighet till flexibilitet i 

och med utrymme att ändra intervjuns inriktning. Motivet till semistrukturerade intervjuer 

var för att underlätta intervjuprocessen på grund av författarens begränsade erfarenhet av att 

genomföra intervjuer. Genomförande samt att formulera frågor kan göra intervjuer 

problematiskt som informationskälla eftersom det har betydelse för vad som efterfrågas och 

hur (Alvehus, 2019). Föreliggande studie hade möjligtvis blivit annorlunda om en annan 

person utformat intervjuguiden och genomfört intervjuerna. 

För att testa intervjuguiden genomfördes en pilotintervju med en närstående, vilket 

förbättrade strukturen i frågorna och några oklarheter ändrades. Möjligtvis att fler 

pilotintervjuer skulle behövts genomföras då vissa av svaren tenderade att gå in i varandra. 

Bryman (2018) menar även att svaren kan påverkas av omgivande miljö. I rådande situation 

med Covid-19 samt för att respondenterna skulle känna sig bekväma fick de själva avgöra var 

och när intervjuerna skulle genomföras. I studien genomfördes en intervju på respondentens 

arbetsplats och resterande fyra via telefon. Det förekom vissa störningsmoment under 

intervjuerna då ljudkvalité, belysning och barn i hemmet innebar korta avbrott men som 

däremot inte innebar större problem eller påverkade resultatet. Överlag fungerade 

intervjuerna bra och inga tekniska problem inträffade under studiens gång.  

6.1.4 Diskussion om databearbetning och analys 

I föreliggande studie genomfördes transkribering ordagrant inkluderande pauser och skratt 

för korrekt återskapande. Vidare analyserades transkriberingstexterna analogt, vilket 

innebar att intervjuerna skrevs ut, kodades och kategoriserades utan digitala hjälpmedel. 

Kodnamnen och de unika färgerna underlättade analysprocessen och gjordes på grund av 

oerfarenhet kring att analysera kvalitativa intervjuer. Men även på grund av uppfattning om 

enklare tillvägagångssätt att hantera materialet snarare än datorprogram.  
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Analysprocessens tre steg - förberedelse, organisering och redogörelse följdes och teorin 

valdes utefter resultatet som framkom genom analysen. Hela processen bör ske systematiskt 

och objektivt (Elo & Kyngäs, 2008), vilket var en utmaning på grund av oerfarenhet att 

analysera kvalitativa data. Objektivt och neutralt förhållningssätt beaktades i största möjliga 

mån och vid analys var utgångspunkten det empiriska materialet och strävan efter att 

tillämpa en induktiv ansats. 

Eftersom det inte söktes specifik information under intervjuerna efter en redan utvald teori 

valdes deduktivt förhållningssätt bort och istället fick empiriska data utgöra kategorier. 

Induktiv ansats är enligt Alvehus (2019) att föredra om det finns en kunskapslucka inom 

området, vilket det kan anses göra kring uppfattningar om ADA+. Alvehus (2019) menar 

dock att 100% induktiv ansats är ogenomförbart i och med tolkning samt teoretisk 

förförståelse, vilket snarare innebär abduktion och växling mellan teori och empiri. Till viss 

del kan abduktion anses genomförts då tolkning sker i analys, förförståelse förekommer och 

författaren väljer aktivt teori, vilket vidare påverkar resultatet. 

Data grupperades i den induktiva innehållsanalysen för att minska mängden koder och 

förena likartade delar (Elo & Kyngäs, 2008), vilket förenklade och möjliggjorde analys. 

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

För kvalitetsbedömning användes Brymans (2018) kriterier trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera för att uppnå tillförlitlighet. 

Trovärdigheten beaktades genom att respondenternas uppfattningar låg till grund för 

resultat samt stärktes genom ett flertal citat. Vidare kunde följdfrågor bekräfta svar men som 

däremot ibland kunde upplevas upprepande eller ledande på grund av oerfarenhet. 

Följdfrågor kan även ifrågasättas då respondenten kan ändra svaret och formulera sig på ett 

sätt som hen uppfattade att författaren ville ha svar (Alvehus, 2019). En styrka är dock 

intervjutillfället som på grund av nationella restriktioner kring Covid-19 medförde främst 

telefonintervjuer samt respondenternas val av tid och plats. Samtliga kunde vara bekväma att 

tala fritt, i en trygg miljö. Trovärdigheten hade ytterligare kunnat stärkts med så kallad 

respondentvalidering, vilket Bryman (2018) menar är ett sätt att öka studiens tillförlitlighet 

och innebär att respondenterna läser igenom resultatet för att lämna synpunkter om 

missuppfattningar. I studien fick respondenterna förfrågan att läsa igenom transkriberade 

texten av deras utsagor innan analysprocessen men det var ingen av respondenterna som 

önskade ta del av sin transkribering. 

Överförbarhet riktas till möjligheten att utföra liknande studier (Bryman, 2018), vilket är 

komplext i och med socialt fenomen. Vidare gör metodval av semistrukturerade intervjuer 

och varierande följdfrågor det svårt att exakt efterlikna. Studien kan däremot efterliknas i och 

med urval och kontext. Intervjuguiden är även konstruerad för att kunna återanvändas i 

andra sammanhang såsom nyckelpersoner inom andra kommunala verksamheter eller helt 

andra aktörer eller arenor. En kritik som kan riktas mot studien är otydlig beskrivning av 

kommunen samt respondenternas bakgrund, vilket skulle kunnat stärkt kvalitén för 

trovärdighet och överförbarhet. Som nyckelperson kan du inneha många olika yrkestitlar 
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däremot beskrivs att det är chefer och HR-personal inom kommunal verksamhet. För att 

stärkt överförbarheten skulle enligt Bryman (2018) en tydligare urvalsgrupp definierats. 

Genom att eftersträva en noggrann beskrivning av datainsamling och analysprocess 

beaktades kvalitetskriterium pålitlighet. En svaghet med studien kan anses vara Alvehus 

(2019) redogörelse för induktiv ansats vilken ofta kan påverkas av författarens förförståelse 

och egen tolkning. Författaren besitter en förförståelse inom folkhälsovetenskap och 

arbetsrätt, vilket förstås till viss del kan ha avspeglat resultatet.  

Möjlighet att styrka och konfirmera beaktades som tidigare nämnts genom objektivt och 

neutralt förhållningssätt. Det förhållningssättet stärktes genom förberedande presentation 

samt intervjuguide med utgångspunkten att respondenterna fritt kunde svara på frågorna. 

Vidare ligger respondenternas utsagor till grund för resultatet och det framhålls både 

upplevda möjligheter och hinder. 

6.1.6 Etikdiskussion 

Med anledning att studien använder intervjuer som datainsamlingsmetod är etiska 

övervägandena av stor vikt att förhålla sig till. Subjektiva och personliga uppgifterna 

förekommer, vilket kräver respekt mot respondenterna eftersom de redogör personliga 

utsagor om sig själva och sina medarbetare. Mot den bakgrunden krävs etisk beaktning för 

att säkerställa de fyra etiska principerna i enlighet med Bryman (2018).  

Rekryteringen inleddes med hjälp av företagshälsovårdens kontaktperson som mejlade ut 

förfrågan och informationsbrevet. Detta möjliggjorde att studien kunde genomföras trots 

nationella restriktioner av Covid-19. Vidare kan det upplevas som press att delta då förfrågan 

kom från företagshälsovården och inte författarens privata mejladress. Ur en etisk synvinkel 

kan det även ifrågasättas om kontaktpersonen på företagshälsovårdens medvetenhet om 

studiens respondenter. I och med konfidentialitetskravet förtydligades i förfrågan att 

samtycke istället skedde till författaren.  

Samtliga respondenter erhöll kodnamn (Ip1, Ip2…) och unik färg för att upprätthålla 

konfidentialitet och för att skydda deras integritet. I resultatdelen är det omöjligt att härleda 

citat till person och numrering av kodnamn överensstämmer inte med vilken turordning som 

intervjuerna genomfördes. Vidare förvarades all empiriska data oåtkomligt genom 

lösenordskyddade enheter och raderas efter färdigställd studie. På grund av Covid-19 fick 

respondenterna avgöra tid och plats för intervjutillfället. Majoriteten genomfördes via 

telefon, vilket kan bedömas som mer konfidentiellt eftersom ingen utomstående då kunde se 

att intervjuerna ägde rum. En egen reflektion är även en mer etiskt riktigt på grund av 

nationella restriktioner om smittspridning. 

I studien benämns samtliga respondenter som nyckelpersoner inom kommunal verksamhet, 

således benämns varken yrkestitel utifrån kodnummer eller namnet på 

landsbygdskommunen i Dalarna där studien genomförts. I föreliggande studie beaktades 

nyttjandekravet i och med att insamlad data endast användes till studiens ändamål. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om nyckelpersonernas uppfattningar om ADA+  

Syftet med studien var att undersöka nyckelpersoners uppfattningar om metoden ADA+ vid 

sjukskrivning och rehabilitering till följd av psykisk ohälsa. Nyckelpersonerna uppfattade fort 

metodens tillvägagångssätt och det säregna. Resultatet tyder på en övergripande positiv bild 

som kan tänkas gynna både arbetsgivaren och medarbetaren. I resultatet framkom både 

möjligheter och hinder samt förväntningar på företagshälsovårdens roll i metodens process. 

Nyckelpersonerna lyfte flera möjligheter med ADA+ som bland annat handlade om neutralt 

stöd, relationsstöttande och utjämnande av maktbalans mellan arbetsgivaren och 

medarbetaren. Uppfattade möjligheter kan anses gå i linje med Karlson et al. (2010) som 

menar att en koordinator kan vara en fördel i och med neutralt stöd, dialogsamtal med 

jämlika grunder för arbetsgivare och medarbetare och en balans mellan parternas bekräftelse 

och maktposition. Dessa faktorer anses förbättra återgången vid långtidssjukskrivning till 

följd av utmattningssyndrom (Karlson et al., 2010).  

En reflektion kring möjligheten att ADA+ kan öka självinsikt hos medarbetaren, är även att 

arbetsgivarens självinsikt kan tänkas öka. I ADA+ avsetts en timme även åt arbetsgivaren att 

betänka exempelvis arbetsförhållanden och insatta åtgärder vilket inte framkommer i 

intervjuerna. Det kan däremot upplevas finnas en övertro till metoder ibland. En av 

nyckelpersonerna beskrev en oro att det kan förlitas för mycket på ADA+ istället för 

vardagssamtal. Många gånger är det kanske mer betydelsefullt att satsa på det sociala 

klimatet genom arbetsplatsnära insatser, för att undvika sjukskrivningar snarare än att 

implementera en ny metod. 

På motsatt vis framkom ett hinder vara rehabiliteringskoordinatorns oförmåga att hantera 

sjukskrivningar eller rehabiliteringsärenden. En tanke är att visserligen kan alla 

yrkespersoner göra misstag, däremot bör rehabiliteringskoordinatorn vara utbildad och 

erfaren av att föra samtal. Ett annat hinder uppges vara färre vardagssamtal. En 

förutsättning för hälsa på arbetsplatsen är enligt Dimoff och Kelloway (2013) dialog och 

öppet kommunikationsklimat för att förebygga ohälsa, lösa problem och bidra till en positiv 

atmosfär. Med ADA+ inkluderas både arbetsgivaren och medarbetaren i processen för att 

medföra hälsosammare arbetsåtergång och ett bra arbetsklimat. Ljungblad et al. (2014) 

påpekar att nyckelfaktorer för god självskattad hälsa och låg sjukfrånvaro är hälsofrämjande 

interventioner som exempelvis kan tänkas vara just insatser som inkluderar 

kommunikationsklimat och dialog.  

Nyckelpersonerna ansåg att relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren samt 

dialogen mellan parterna avgjorde behovet av ADA+. I resultatet framkom tillit, förtroende 

och tillgänglighet vara avgörande faktorer för kommunikation och dialog. En koppling kan 

vara Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som 

betonar att ledarskapet och dialog på arbetsplatsen avgör huruvida tecken på ohälsa upptäcks 

och åtgärdas. Ju närmre kontakt arbetsgivaren och medarbetaren hade med varandra och 

pratade öppet, desto mindre behov ansågs ADA+ medföra i verksamheterna. En förklaring 
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kan vara att en dialog medför mindre behov av hjälp och stöd, vilket då istället arbetsgivaren 

och medarbetaren löser själva genom att prata med varandra. 

Syftet med ADA+ är en effektiv planering för arbetsåtergång och en mer närvarande och 

tydligare kontakt mellan arbetsgivaren och den sjukskrivne (Karlson et al., 2010). Ett flertal 

nyckelpersoner uttryckte ett ansvar över medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Vid komplexa 

ärenden eller konflikter kan företagshälsovården vara ett stöd som arbetsgivaren enligt 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) ska tillhandahålla. Vidare förklarades att oavsett om ohälsan 

orsakas av faktorer i hemmet eller på arbetsplatsen har arbetsgivaren ett ansvar. Detta går 

vidare i linje med Lidwall och Olsson-Bohlins studie (2017) som visar att många fall grundas i 

en kombination och samband mellan arbetsplats, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Om 

nyckelpersonen innehade otillräcklig kompetens i den unika situationen ansågs ADA+ 

tillhandahålla bra verktyg och arbetsprocess för dialog.  

De intervjuade nyckelpersonerna diskuterade även företagshälsovårdens roll i processen, 

vilket överensstämmer med Angelöw (2002) som beskriver att samarbetet kan vara en 

framgångsfaktor för att skapa en frisk arbetsplats. I intervjuerna framkom att 

företagshälsovården behöver inhämta kunskap om ADA+ och vidare presentera den till sina 

företagskunder. Hur det på bästa vis går till rådde delade uppfattningar om då några 

nyckelpersoner föredrog digitala medel medan andra föredrog fysiska möten för att inkludera 

arbetsgivaren i lärandet. Detta kan relateras till studien av Ståhl et al. (2015) som menar att 

relationen mellan arbetsgivarnas sociala kapital och deras utnyttjande av 

företagshälsovårdens tjänster var relaterade i strukturella, relationella såväl som kognitiva 

element. En möjlig förklaring kan vara geografisk närhet, förtroende till företagshälsovården 

eller deras gemensamma vision och tankesätt kring arbetsåtergång. 

Resultatet i studien visade att nyckelpersonernas uppfattningar om ADA+ vid sjukskrivning 

och rehabilitering till följd av psykisk ohälsa och att dialog kan främja hälsa och minimera 

sjukskrivningar. Likaså kan studien bidra till företagshälsovårdens förståelse för deras 

kundföretags uppfattningar om metoden och dess användbarhet innan implementering. I 

likhet med Mynaks (2019) redogörelse har företagshälsovården en viktig, men svår uppgift 

för att ge goda förutsättningar för dialog mellan medarbetaren och arbetsgivaren. Dessutom 

kan studien bidra till kunskap och utvärdering för vidare presentation av metoden. 

Författarens egna tankar innan genomförd studie bekräftades då metoden ansågs ha flera 

fördelar. En känsla är dock att nyckelpersonerna var mer benägna att se möjligheter än 

hinder och speciellt vad avser ADA+ som är tänkt att förbättra och minimera sjukskrivningar. 

Förhoppningen var att få en bred och nyanserad bild av uppfattningar av ADA+ men som 

visade sig likna varandra i hög grad. Med andra intervjufrågor och mer erfarenhet kring att 

intervjua hade möjligtvis en mer varierad bild framkommit och sidospår undvikits.  

6.2.2 Teoretisk reflektion 

Eftersom föreliggande studie genomfördes med induktiv ansats kopplades det teoretiska 

ramverket till studien i efterhand. Motivet till dialogteorin grundades sig i nyckelpersonernas 

utsagor i studien då dialog framkom som centralt huruvida de uppfattade ADA+ och 
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verksamheternas behov. Dialogteorin av Isaacs (1993) framkom som naturligt passande då 

den även fokuserar på dialog i arbetslivet och organisatoriskt lärande.  

Enligt Isaacs (2000) präglas dialog av att människor samtalar och är en del av helheten med 

utmärkande drag såsom öppenhet och möjlighet till nya insikter. I ADA+ samtalar däremot 

arbetsgivaren och medarbetaren kanske inte med varandra förrän tredje steget, 

dialogsamtalet, eftersom metoden börjar med två separata samtal med koordinatorn så 

försenas dialog mellan arbetsgivaren och medarbetaren.  

I studien framkom bland annat att ADA+ ansågs relationsstöttande, utjämnande av 

maktbalans och ökar självinsikt, vilket går i linje med teorin av Isaacs (2000). 

Nyckelpersonerna nämnde att medarbetare får genom den strukturerade metodprocessen 

möjlighet att vara en del av återgångsprocessen och framföra sina åsikter utan en hierarkisk 

ordning. En av nyckelpersonerna beskrev även hur befintliga tillvägagångssätt och metoder 

många gånger exkluderar arbetsgivaren, men som i ADA+ medför en möjlighet att inkludera 

arbetsgivaren i ett helhetsperspektiv. Precis som en nyckelperson beskrev kan en fördel vara 

att med hjälp av metoden finna lösningar tillsammans.  

I resultatet framkom tillit, förtroende och tillgänglighet som avgörande faktorer för huruvida 

medarbetaren har en öppen kommunikation på arbetsplatsen eller inte. Likaså framgick att 

relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren kan vara orsaken till psykisk ohälsa, vilket 

kan förstås genom att dialog skapar framkomst och möjligheter tillsammans i enlighet med 

teorin av Isaacs (2000). Det kan dock ifrågasättas hur sanningsenliga och behjälpliga 

samtalen blir om det berör en relationsfråga eller konflikt snarare än en 

arbetsåtergångsmetod till följd av psykisk ohälsa. 

Isaacs (2000) menar att dialog skapar gemensam mening och att brist på dialog hindrar 

arbetsgivare att utöva ledarskap. I enlighet med föreliggande studie uppges dialog vara en 

förutsättning för nyckelpersonerna att utöva deras arbetsmiljöansvar. Nyckelpersonerna som 

innehar titlar såsom chef eller HR-personal ansåg att förmågan att skapa relationer var 

betydelsefullt för arbetsåtergång och medarbetarnas allmänna hälsa och trivsel.  

Beroende på omfattning av dialog påverkades det uppfattade behovet av ADA+ enligt 

nyckelpersonerna. En fungerande dialog ansågs medföra mindre behov av ADA+, vilket kan 

förklaras genom dialog som enligt Isaacs (2000) synliggör det som är outtalat samt medför 

förutsättningar till att skapa en bredare bild av medarbetarnas uppfattningar. Om det inte 

finns någon dialog så medför ADA+ det med bland annat stöd från koordinatorn.   

För att dialog ska uppstå menar Isaacs (2000) att både arbetsgivaren och medarbetaren bör 

lyssna, respektera, avvakta och tala oförställt. Dessa fyra kriterier var inget som explicit 

framkom av nyckelpersonerna men som kan förstås verkställs genom ADA+ strukturerade 

samtalsmetodik. Nyckelpersonerna nämner att ADA+ ger möjlighet och tid för både 

arbetsgivare och medarbetare att tala ut och bli lyssnade på som går i linje med att lyssna, 

respektera, avvakta och tala oförställt. 
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7 SLUTSATS 

Syftet med studien var att undersöka hur nyckelpersoner (chefer och HR-personal) inom 

kommunal verksamhet uppfattade metoden Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång vid 

sjukskrivning och rehabilitering till följd av psykisk ohälsa. 

Nyckelpersoner inom kommunal verksamhet uppfattade metoden som fördelaktig, då den 

gynnar både medarbetaren och arbetsgivaren i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 

vid psykisk ohälsa. De möjligheter som framkom var bland annat ökad självinsikt hos 

medarbetaren i arbetsåtergången, utjämnande av maktbalans mellan arbetsgivaren och 

medarbetaren samt neutralt stöd i processen av ADA+. 

Nyckelpersonerna uppfattade dock att hinder med metoden kunde vara 

rehabiliteringskoordinatorns oförmåga att hantera sjukskrivningar och 

rehabiliteringsärenden. Vidare framkom ett annat hinder vara färre vardagssamtal mellan 

arbetsgivaren och medarbetaren, om de förlitar sig för mycket på metodens effekter snarare 

än deras egen ansträngning under dagliga arbetet.  

 

Resultatet visade att befintlig kommunikation och dialog mellan arbetsgivaren och 

medarbetaren avgjorde behovet av ADA+ och när den bör införas. Nyckelpersonerna 

uppfattade även att företagshälsovården har en betydelsefull roll vid genomförande av ADA+. 

7.1 Förslag för framtida studier och praktisk användning 

Det skulle vara intressant att undersöka likheter eller skillnader mellan offentliga och privata 

verksamheter eftersom föreliggande studie endast utgår från offentliga verksamheter. 

Fortsättningsvis kan det även vara intressant att belysa uppfattningar om ADA+ från olika 

perspektiv såsom exempelvis medarbetarnas eller företagshälsovårdens för att urskilja ett 

helhetsperspektiv. 

Eftersom presenterade metoden är relativt ny och outforskad kan det även vara intressant att 

se fler studier som påvisar resultatet av implementering och användning av ADA+. I 

föreliggande studie kan resultatet komma till praktisk användning genom att 

företagshälsovården får en bild av nyckelpersoners uppfattningar och därav ett underlag för 

beslut om implementering i verksamheten. Dessutom kan studien bidra till material för 

vidare presentationer av metoden.  
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BILAGA A INFORMATIONSBREV   

Hej!  

Jag heter Engla Hjulström och studerar sista terminen på Folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens högskola i Västerås. Jag ska nu skriva mitt examensarbete som jag gör i 

samarbete med företagshälsovården Adleva med fokus på er som chefer.  

Som ni säkert vet har den psykosociala arbetsmiljön blivit alltmer uppmärksammad och 

andelen anställda med sjukfrånvaro till följd av psykisk ohälsa är hög. Psykisk ohälsa och i 

synnerhet utmattningssyndrom är således erkända folkhälsoproblem idag. Samtidigt 

utvecklas det nya metoder för er chefer samt företagshälsovården för att kunna arbeta med 

utmattningssyndrom. En av de nyare metoderna kallas Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång 

vilken involverar arbetsgivaren genom dialog och samverkan.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur chefer inom kommunal verksamhet 

uppfattar Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång i förebyggande arbete och vid rehabilitering 

till följd av psykisk ohälsa. Dina tankar skulle vara ett värdefullt bidrag för både mig och 

Adleva. Intervjun genomförs enskilt och tid/plats kan bestämmas enligt överenskommelse. 

Intervjun är tänkt att spelas in för att vidare transkriberas till text och analyseras. Uppskattad 

tidsåtgång är ca 45–60 minuter för intervjun och all information du delger behandlas utifrån 

konfidentialitet, nyttjas endast för examensarbetets ändamål och inga enskilda personer 

kommer kunna igenkännas. Deltagande i intervjun är frivilligt och du får när som helst 

avbryta din medverkan i studien.  

Inspelat material raderas efter det att examensarbetet har godkänts och du får ta del av 

resultatet som även kommer publiceras i databasen DiVA på Mälardalens högskola. Målet 

med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap samt ta fram ett underlag för Adlevas 

fortsatta arbete med psykisk ohälsa i arbetslivet, med andra ord hjälpa i Adlevas 

verksamhetsutveckling då de idag ännu inte arbetar med denna metod.   

Du är en av sex personer som jag vill presentera metoden för och ställa frågor om hur du 

uppfattar metoden i relation till din verksamhet. Om du samtycker till att medverka kommer 

jag vid intervjutillfället presentera själva metoden och har du funderingar redan nu, så tveka 

inte på att kontakta mig via mejl eller telefon.  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar 

Engla Hjulström  

E-postadress 

Mobilnummer 

 

 

 



 

 

BILAGA B INTERVJUGUIDE 

Inledning  

Presentera mig själv och gå igenom informationsbrevet ytterligare en gång med studiens 

syfte. Vidare presentera ADA+metoden och be om tillstånd för inspelning av intervju  

Inledande frågor   

• Skulle du vilja berätta lite om dig själv och din yrkesroll?  

• Hur vanligt är det med psykisk ohälsa i synnerhet utmattningssyndrom i er 

verksamhet?  

• Hur stödjer och hanterar ni idag medarbetare som upplever psykisk ohälsa i 

synnerhet utmattningssyndrom? 

 - (Vilka handlingsplaner/ riktlinjer har ni gällande psykisk ohälsa för medarbetare?  

 

Huvudfrågor  

• Hur ser du på metoden Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång [ADA+] användbarhet 

vid psykisk ohälsa i synnerhet utmattningssyndrom?  

• Om du tänker tillbaka på arbetsprocessen i metoden, hur är din bild av den i 

förhållande till din verksamhet och era fall av rehabiliteringsärenden?   

• Vilka möjligheter ser du med att arbeta med ADA+ i relation till psykisk ohälsa?  

• Vilka hinder ser du med att arbeta med ADA+ i relation till psykisk ohälsa?  

• När i en sjuk- och rehabiliteringsprocess anser du att ADA+ skulle kunna tillämpas? 

• Om företagshälsovården tar sig av ADA+, hur skulle du vilja att de tar sig av ADA+ vid 

sjuk- och rehabiliteringsärenden?  - (Vilket stöd skulle ni vilja ha från 

företagshälsovården?)  

• Hur uppfattar du att ADA+ möter dagens behov vad gäller psykisk ohälsa som finns 

bland medarbetare (och chefer) i er verksamhet?   

• Vad tror du om kommunens intresse och möjligheter att inkludera ADA+ i sitt utbud 

av företagshälsovårdstjänster (inom rehabilitering till följd av psykisk ohälsa)?  

 

Avslutning  

Finns det något du önskar tillägga eller förtydliga kring det vi pratat om idag?   

Tack för medverkan och information för framtiden  

Exempel på följdfrågor  

Kan du utveckla vad du menar med…?  

Kan du exemplifiera/ ge ett konkret exempel…?  

Varför upplevs det x eller y…? 
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