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ABSTRACT 

We have made qualitative interviews with five respondents who were on sick leave in more 

than six months and then returned and came back to work fully. Those we have interviewed 

have been on sick leave for different diagnoses. We want to study how social relationships 

within the private‐ and working‐ life contributes to recovery, for people who are on long‐

term sick leave, and how the factors contributes for that person to return to work. In our 

respondents privacy life we want to see the importance of relations with friends and 

acquaintances have for recovery. In the workplace we look for the importance of our 

respondent’s employer and colleagues have for their recovery. Our respondents declare 

recovery as a process where the individual needs of sick leave should be in focus. Our results 

have revealed that the participation of the sick leave of these aforementioned groups have a 

positive effect on recovery. When our respondents have addressed the nature and 

“Försäkringskassan” as important recovery factors has this also been included in our study.  

 

Key words: Sick, recovery, social relations, responding.  

 



Förord 
Vi vill tacka de respondenter som deltagit i intervjuerna. Ett stort tack för den tid och 
engagemang som ni har visat för vår studie!  

Vi vill även tacka vår handledare Jesper Andreasson för all hjälp och stöd under vårt 

uppsatsskrivande. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering  
 

”Det är mer återkopplat som en process egentligen, inget direkt så som man kan 

peka på, det är nog mer att det får ta en tid, att det finns tid för återhämtning. Att 

den inte går att forcera fram heller. Känner liksom invärtes att man kommer i 

olika skeden.” (Citat från respondent Bengt)  

Sjukskrivning kan för en del vara en process fram till sjukskrivningsdagen medan för vissa 

blir det en plötslig händelse. Det är även en process att för individen att ta sig från 

sjukskrivningen.  

  Ek Kahnlund et al (1998: 46) beskriver insjuknandet som en kris för den sjukskrivne och att 

händelsen innebär en stor förändring för denne. Det inkluderar den sjukskrivnes självbild och 

livsuppfattning samt även dennes relation med bekanta runtomkring den sjukskrivne (Ek 

Kahnlund et al 1998: 46). När en person blir långtidssjukskriven så har ofta orsaken till 

sjukskrivningen utvecklats under längre tid (Svenning 1993: 101). En person kan ha haft 

konstant värk i samband med sitt arbete, men fått ta till all sin ledighet till att återhämta sig 

mellan arbetspassen. Detta har varit en förutsättning för att kunna utföra sitt arbete, och det 

har medfört att andra handlingar på fritiden har fått stå tillbaka. Så småningom har inte 

ledigheterna varit tillräckliga för att personen ska hinna återhämta sig mellan arbetspassen. Då 

kanske det har blivit nödvändigt med sjukskrivning under en kortvarig tid. Efter ett tag 

kommer en ny kortvarig sjukskrivning, som sedan följs av fler (Svenning 1993: 101). 

Perioderna av sjukskrivningar kan sedan utmynna i långtidssjukskrivning, sjukbidrag eller 

förtidspension (Svenning 1993: 101).  

  Vi som blivande yrkesarbetande socionomer kommer i flera sammanhang möta individer 

som har varit, är eller kommer att bli sjukskrivna. Det kan vara inom personalansvar, 

bemötande av klienter men även arbetskamrater där sjukskrivning påverkar situationen. Det är 

då av vikt att ha kunskap om hur vi ska bemöta problematiken både på ett privat- men även 

professionellt plan.  

  Denna studie fokuserar på personer som har varit sjukskrivna sex månader eller längre, som 

därefter har återhämtat sig och återgått till arbetslivet fullt ut. De respondenter vi har 
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intervjuat har haft olika arbetsplatser, åldrar och skilda diagnoser för sjukskrivning. Vår avsikt 

är att se till vilka faktorer inom privatlivet samt arbetslivet som bidrar till individens 

återhämtning. Vi är intresserade av hur sociala relationer, det vill säga, bekanta/familjens, 

arbetsgivarens samt arbetskamraternas bemötande påverkar återhämtningen.  

  Arbete är en viktig del för människor. Förutom att tiden får ett mönster angående vad som är 

tid för arbete och vad som är fritid, ger det även lön och kan vara en möjlighet till att uträtta 

ett arbete som känns givande samt till sociala kontakter. Arbetet kan även betyda mycket för 

hur en person ser på sig själv utifrån vilket yrke den har (Svenning 1993: 268-269).  

    I Edlunds (2001: 259) intervjustudie framkommer det att arbetet har en betydande roll och 

sjukrollen blir i början av sjukskrivningen ett tillfälligt avbrott tills personen kan återvända till 

arbetet. Edlund (2001: 259) skriver dock att varje sjukskriven har en individuell gräns där 

sjukrollen går från temporär till beständig. För att kunna bryta sjukrollen innan den hinner bli 

beständig är det viktigt med tidiga insatser och att aktuella aktörer samverkar (Edlund 2001: 

260).  

  Arvidsson och Skärsäter (2006: 170) menar att återhämtningsprocessen fokuserar på 

individens resurser och innebär att individen själv blir delaktig och verksam i sin 

rehabilitering. Arvidsson och Skärsäter (2006: 170) skriver att oavsett om individens 

sjukskrivning är av psykisk, fysisk eller social natur så har återhämtningsprocessen liknande 

grunder. Självkänsla, autonomitet, socialt stöd och välbefinnande är faktorer som påverkar 

återhämtningen i positiv riktning (Arvidsson & Skärsäter 2006: 170). Att få stöd ifrån 

omgivningen och lära genom erfarenhet är viktigt i processen (Arvidsson & Skärsäter 2006: 

170). Återhämtning betyder inte att sjukdomen försvinner utan att individen kan leva på ett 

innehållsrikt sätt trots sjukdomens hinder (Arvidsson & Skärsäter 2006: 171). Eftersom det är 

angeläget att den sjukskrivne får hjälp att återgå till arbetslivet i ett tidigt stadium, är vi 

intresserade av att undersöka i vilken mån sociala relationer har för återhämtningen för en 

person som är sjukskriven. Vi har i denna uppsats valt att använda begreppet återhämtning 

istället för tillfrisknande eller rehabilitering. Detta därför att individen inte alltid blir helt frisk 

eller återställd efter en långtidssjukskrivning, dock kan denne finna vägar och nya sätt att 

hantera situationer. Vi tänker att det inte alltid är till samma arbetsuppgifter eller inte heller 

samma arbetsplats som de personer som varit långtidssjukskrivna återvänder till när de börjar 

arbeta igen. Anledningen till detta kan variera, men i vissa fall kan anledningen till detta vara 

att det inte alltid är möjligt att fortsätta med de arbetsuppgifter som personen hade före 
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sjukskrivningen, eller att personen av olika skäl kan vilja söka sig till en annan arbetsplats. 

Med begreppet återhämtning menar vi att fysiska, psykiska och sociala faktorer kan samverka 

i en process för att den sjukskrivne ska kunna komma tillbaka till arbetslivet.  

1.2 Syfte 

Vi vill undersöka hur sociala relationer i privat- och arbetslivet bidrar till den 

långtidssjukskrivnes återhämtningsprocess för att kunna återgå till arbetslivet.  

1.3 Frågeställningar 
Vilken betydelse har individens privata nätverk, det vill säga familj, vänner och bekanta, för 

att individen ska kunna återhämta sig och återgå till arbetslivet?  

Vilken betydelse har arbetsgivarens bemötande för att individen ska kunna återhämta sig och 

återgå till arbetslivet?  

Vilken betydelse har arbetskamraternas bemötande för att individen ska kunna återhämta sig 

och återgå till arbetslivet?  

1.4 Bakgrund  
De långtidssjukskrivnas situation är i nuläget är ett omdebatterat ämne inom både media och 

politik, i och med den politiska reformen av socialförsäkringssystemet. Regeringens 

sjukförsäkringsreform innebär att det kommer bli vissa förändringar för sjukskrivna i och med 

årsskiftet 2010. Med detta som grund blev vi intresserade av att skriva om 

långtidssjukskrivna. Nedan ger vi en beskrivning av vad sjukförsäkringsreformen innebär för 

den enskilde individen som är sjukskriven.  

1.4.1 Rehabiliteringskedjan  

De förändringar som kommer att ske i och med regeringens budget 2010, är bland annat att 

mer resurser till Försäkringskassan (http://www.regeringen.se). Regeringen vill med sin 

förändringsinsats, det vill säga ”Rehabiliteringskedjan” införa fasta tidsgränser för hur lång tid 

varje steg i kedjan får ta. Under de tre första månaderna (90 dagar) individen är sjukskriven 

ska Försäkringskassan undersöka om denne kan klara av sitt vanliga arbete eller utföra andra 

arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Från och med dag 91 skall Försäkringskassan utreda om 

den sjukskrivne kan utföra andra uppgifter hos arbetsgivaren (Regeringen 2009). 

Arbetsgivaren får i och med denna förändring ett stort ansvar att anpassa arbetsuppgifter och 

arbetsmiljö för den sjukskrivne som ska tillbaka till arbetet (Regeringen 2009). Efter sex 
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månader dvs. 181 dagar in i sjukskrivningen så skall den sjukskrivnes arbetsförmåga testas 

återigen och då avgörs om denne kan försörja sig på annat arbete. Om Försäkringskassan så 

bedömer innebär detta för den sjukskrivne att denne då skall söka arbete på hela 

arbetsmarknaden (Regeringen 2009).  

  Försäkringskassan har det övergripande ansvaret för samordning av rehabilitering för 

långtidssjukskrivna som ska återgå i arbetet. Hälso- och sjukvården har det övergripande 

ansvaret för den medicinska rehabiliteringen. Regeringen vill att företagshälsovården ska bli 

mer verksamma och tillsammans med arbetsgivaren och arbetstagaren identifiera ärenden där 

tidiga insatser behövs samt att bidra med insatser för att den sjukskrivne skall kunna återgå till 

arbete (Regeringen 2009). I och med de nya reglerna som kom 1 juli 2008, i den så kallade 

”Rehabiliteringskedjan” ställs stora krav på samordning instanser emellan för att individen 

inte ska hamna mellan stolarna (Regeringen 2009). Regeringen vill med sina politiska 

förändringar skapa en närhet mellan den sjukskrivne och arbetsmarknaden och på detta sätt 

motverka att denne fastnar i långtidssjukskrivning (Regeringen 2009). Enligt 

Försäkringskassan (pressmeddelande 2009-10-20) så har ohälsotalet gått ner och antalet 

utbetalningar till människor som varit sjukskrivna, haft sjukersättning eller 

aktivitetsersättning, har minskat sedan september 2008 (Försäkringskassan 2009).  

1.4.2 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbetslivsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut, Institutet för psykosocialmedicin och 

Riksförsäkringsverket har tidigare haft en samverkansgrupp benämnd ”SAFIR- gruppen”. 

Denna grupp har ställt samman antologin ”Den höga sjukfrånvaron - problem och lösningar” 

(2005) Redaktörer är Staffan Marklund, Mats Bjurvald, Christer Hogstedt, Edwald Palmer 

och Töres Theorell. I denna antologi har Maria Eklund, Ulrik Lidwall och Staffan Marklund 

skrivit kapitlet ”Hur fungerar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen”? I kapitlet har de 

sammanställt undersökningar som fokuserar på arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har i vår 

studie valt att hänvisa till delar av detta kapitel främst för att förklara vad arbetslivsinriktad 

rehabilitering är och hur det fungerar, eftersom denna information blir aktuell när vi 

presenterar vårt resultat från intervjuerna i vår studie.  Även om Eklund, Lindwall & 

Marklund använder rehabilitering som begrepp så anser vi att den är användbar då begreppet 

ligger nära vårt val av begrepp som är återhämtning. 

  I antologin ”den höga sjukfrånvaron – problem och lösningar” ingår kapitlet ”Hur fungerar 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen?” av Eklund, Lidwall & Marklund (2005: 271). De 
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menar med hänvisning till (RFV 2004b) att med en rehabilitering som är arbetslivsinriktad, 

avses att en person som är sjukskriven åter ska kunna komma tillbaka till arbetslivet igen. Det 

kan handla om stöd till en person som är sjukskriven för att på så vis minska antalet 

sjukskrivningsdagar och att ge bättre förutsättningar för att kunna återgå till arbetsplatsen eller 

till en ny anställning. Det kan även betyda att en person som har begränsade förutsättningar 

kan få anpassat stöd (Eklund, Lidwall & Marklund 2005: 271). Förutom den person som är 

sjukskriven kan flera parter vara engagerade i rehabiliteringsprocessen, såsom den sjukskrivne 

personens arbetsplats och företagshälsovård men även olika myndigheter (ibid.).  

  Arbetslivsinriktad rehabilitering är aktuellt främst då en person som är sjukskriven inte antas 

kunna komma tillbaka till arbetslivet utan att få hjälp och stöd. Personer som är sjukskrivna 

och antas kunna återvända till arbetslivet utan detta stöd eller personer som antas kunna få 

förtidspension, prioriteras inte när möjligheten till arbetslivsinriktad rehabilitering fördelas 

(Eklund, Lidwall & Marklund 2005: 279). Av de personer som är långtidssjukskrivna så 

återvänder många till arbetslivet utan arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta kan bero på att de 

har haft möjlighet att kunna börja arbeta igen utan detta stöd, eller att de hade behövt stöd 

men inte fått möjlighet till det (Eklund, Lidwall & Marklund 2005: 284). Många gånger inleds 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen när en person har varit sjukskriven under en längre tid, 

trots att ett flertal undersökningar visar att det är angeläget att denna rehabilitering inleds 

innan sjukskrivningsperioden har blivit så lång (Eklund, Lidwall och Marklund 2005: 278-

279).  
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2 Tidigare forskning och teoretiska begrepp 

2.1 Presentation av forskare  
Vi har valt att presentera de forskare som vi har använt i vår studie. Här nedan kommer en 

förklaring på vilken typ av metodologisk ansats de har använt, samt lite kort om vad de har 

kommit fram till i sin forskning.  

  Bengt Brülde är verksam vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och har skrivit 

Forskningsrapporten 2005: 02 ”Långtidsfrisk eller långtidssjukskriven? Del 1: Översikt och 

bakgrund. Tänkbara förklaringar och förslag på åtgärder” (2005). Studiens resultat bygger på 

enkäter samt djupintervjuer. Huvudsyftet är att få en förståelse för den ökade 

långtidssjukskrivningen bland offentliganställda kvinnor. Resultatet i denna forskning 

fokuserar på skillnader mellan män och kvinnor inom olika områden så som makt, stress, 

psykologiska faktorer, biologiska skillnader, arbetsmiljö med flera. 

  Curt Edlund, som är kopplad till Umeå universitet har skrivit avhandlingen 

”Långtidssjukskrivna och deras medaktörer – en studie om sjukskrivning och rehabilitering” 

(2001). Studien har genomförts med kvalitativa och kvantitativa metoder för att undersöka de 

långtidssjukskrivnas situation. Medverkande i studien är långtidssjukskrivna, läkare, 

arbetsgivare, försäkringskassan och socialförsäkringsnämnder. Studiens syfte är att se till den 

långtidssjukskrivnes situation samt samverkan mellan de olika instanserna. Edlund tar i sin 

studie upp ovannämnda instansers svårigheter att samverka. Edlund (2001) skriver om 

maktförhållanden mellan sjukskrivna och de aktörer som deltar i studien, som medför en form 

av maktlöshet för den sjukskrivne.  

  Karin Ek Kahnlund, Kerstin Peterson, Gun Jonsson, Curt Edlund & Lars Dahlgren har 

skrivit studien ”Långtidssjukskrivnas upplevelser, en kvalitativ studie” (1998). Lars Dahlgren 

är docent vid Umeå universitet, övriga författare är verksamma vid Försäkringskassan i 

Västerbotten. Studien är en delrapport i en serie studier angående Västerbottens höga 

ohälsotal. Resultatet grundar sig på intervjuer med långtidssjukskrivna samt svaren ifrån en 

enkätformulär av öppen art där forskarnas syfte är att undersöka långtidssjukskrivnas 

erfarenheter i samband med sjukskrivningen och rehabilitering. Rapporten tar upp vilken 

betydelse sjukdomen och sjuskrivningens har på individ- och samhällsnivå. Ek Kahnlund et al 

(1998) skriver hur omgivningens emotionella stöd och reaktioner på sjukskrivningen påverkar 
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individen. I Ek Kahnlund et al ´s studie (1998) benämns Försäkringskassan som 

påverkansfaktor för den sjukskrivnes återkomst till arbetslivet.  

  Margaretha Herrman har skrivit och varit projektledare för Forskningsrapport 2005:03, 

”Långtidsfrisk eller långtidssjukskriven? Del 2: En studie av långtidssjukskrivnas och 

långtidsfriskas erfarenheter.” Studien är av kvalitativ och kvantitativ karaktär och bygger på 

enkätundersökning samt intervjuer. Huvudsyftet är att undersöka varför 

långtidssjukskrivningar har ökat mer i antalet främst bland kvinnor. Informanterna kommer 

ifrån två olika sjukhus. Rapporten beskriver betydelsen av att den sjukskrivnes, samt att 

dennes sociala nätverk gör anpassningar och hänsynstaganden utefter sjukskrivningen. 

Herrman (2005) benämner betydelsen av att den sjukskrivne finner individuella vägar till 

tillfrisknandet. Herrman (2005) skriver även om inkopplade instanser och stödet som ges 

därifrån till den sjukskrivne, vilket benämns i både positiv och negativ mening i rapporten.  

  Marianne Svenning är forskare på sociologiska institutionen i Lund och docent i sociologi. 

Hon har skrivit boken ”Tillbaka till jobbet. Om arbete ohälsa och rehabilitering” (1993). 

Denna bok bygger på samverkansprojektet ”Rehab” vilket var ett projekt angående 

rehabilitering, där Svenska fabriksarbetarförbundet ingick och även fem olika företag. 

Svenning (1993) har djupintervjuat cirka 50 anställda på dessa företag angående ohälsa 

kopplat till arbetet. Bokens fokus ligger på långtidssjukskrivning, rehabilitering, värk och att 

kunna återgå till arbetet. Syftet är enligt Svenning (1993) att göra kännedomen större om 

långtidssjukskrivnas situation, om rehabilitering och om vägen för att återgå till arbetslivet 

igen. 

2.2 Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras empiriska resultat ifrån forskning som är relevant för vår studie. Vi 

har valt att dela upp kapitlet utefter tre underrubriker, dessa är ”Insatser som påverkar 

återhämtning”, ”Stöd från privat- och arbetslivet” och ”Bemötande från privat- och 

arbetslivet”. Av den forskning som vi har tagit del av är det några som benämner sociala stöd 

ifrån omgivningen som återhämtningsfaktor. Forskningen handlar mycket om bemötande av 

den sjukskrivne, dock gäller det att bemötandet är av rätt karaktär så att det tas hänsyn till den 

sjukskrivnes individuella situation.  

2.2.1 Insatser som påverkar återhämtning  

Även då ingen av de forskare vi har valt att delge i detta kapitel använder begreppet 

återhämtning så nyttjar de andra begrepp med liknande innebörd.  
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I Edlunds (2001: 259) intervjustudie framkommer det att arbetet har en betydande roll och 

sjukrollen blir i början av sjukskrivningen ett tillfälligt avbrott tills personen kan återvända till 

arbetet. Edlund (2001: 259) skriver dock att varje sjukskriven har en individuell gräns där 

sjukrollen går från temporär till beständig. För att kunna bryta sjukrollen innan den hinner bli 

beständig är det viktigt med tidiga insatser och att aktuella aktörer samverkar (Edlund 2001: 

260).  

 I Herrmans forskning (2005: 91, 110) betonas natur och motion av både långtidsfriska och 

långtidssjukskriva som viktigt för att behålla friskhet och förbättra hälsa. Även vila menar 

Herrman kan ha positiv effekt. Herrman (2005: 119) tar även upp naturupplevelser och 

körsång som alternativa psykologiska strategier. Upplevelserna kan ha en avkopplande verkan 

och normalisera den sjukskrivnes vardag. Händelserna kan även göra så den sjukskrivne får 

något trevligt att tänka på under en period och då denne kan komma ifrån sjukdomen för en 

stund (Herrman 2005: 87). Det gäller att skapa en balans mellan familjeliv, fritid och 

arbetslivet enligt Herrman (2005: 92-93). Hon betonar att relationer inom privat- och 

arbetslivet har betydelse för friskhet (Herrman 2005: 92).  

2.2.2 Stöd från privat- och arbetslivet  

En oförutsedd sjukskrivning gör stora förändringar i den sjukskrivnes vardag. Herrman (2005: 

81) menar att detta påverkar den sjukskrivnes sociala identitet. Herrman (2005: 81) skriver att 

hemmet blir den sjukskrivnes utgångspunkt och trygghet som ger denne förutsättningar för att 

agera utanför hemmet.  Ek Kahnlund et al (1998: 55) menar att det sociala nätverket har 

betydelse för att stötta och förbättra den sjukskrivnes självkänsla. Det sociala nätverket blir 

även en motkraft till att sjukrollen bevaras (Ek Kahnlund et al 1998: 55). Ek Kahnlund et al 

(1998: 55) skriver att personer med svagt personligt nätverk blir mer beroende av det 

professionella nätverket i sin återhämtning. Även Edlund (2001: 259) beskriver sjukrollen 

som en omständlig och invecklad process. Umgänget runtomkring den sjukskrivne kan stötta 

eller ge bristande stöd till denne. Även den sjukskrivne har valet att samla sina krafter för 

återhämtning eller resignera för situationen och sin roll.  

  Ek Kahnlund et al tar upp även arbetsplatsens stöd som viktig tillsammans med privatlivets 

stöd (1998: 48). Ek Kahnlund et al (1998: 48) skriver i sin studie att en av faktorerna som 

bidra till den sjukskrivnes återgång till arbetslivet är den sjukskrivnes egen motivation att 

återvända, även känslomässigt stöd ifrån familj, bekantskapskretsen och arbetskamrater är av 

betydelse. Det krävs även ett stöd ifrån arbetsgivaren, försäkringskassan och vården för att 
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den sjukskrivne skall få möjliga åtgärder. Ek Kahnlund et al (1998: 48-49) skriver att det är 

ofta den sjukskrivne får bristande stöd ifrån ovannämnda och då får kämpa på egen hand för 

att återvända till arbetslivet.  

2.2.3 Bemötande från privat- och arbetslivet 

Brülde (2005: 22) skriver att liknande sjukdomsdiagnoser kan få annorlunda utfall beroende 

på vilket yrke den drabbade har och hur arbetsplatsen anpassas utefter de behov som finns hos 

den som är drabbad av sjukdomsdiagnosen. Det finns dem som arbetar trots sjukdom o 

nedsatt arbetsförmåga och det finns dem som stannar hemma trots att de är arbetsdugliga 

(Brülde 2005: 22). Edlund (2001: 275) skriver att sjukskrivning kan vara av olik art. 

Sjukskrivning kan vara något den sjukskrivne ofrivilligt hamnar i på grund av sjukdom, och 

som den sjukskrivne vill lämna så snart som möjligt. Av andra kan sjukrollen ses som något 

tilltalade, något som individen eftertraktar och vill bevara (Edlund 2001: 275). I Ek Kahnlund 

et al’s (1998: 58) studie framkommer det att de flesta som deltog i studien ville återgå till 

arbetslivet. Även i Herrmans forskning (2005: 130) framkommer det att de flesta vill återgå 

till arbetslivet oavsett om det är samma arbetsplats eller nya anställning. Det finns dock en 

mindre grupp som drar sig för att gå tillbaka till arbetslivet (Herrman 2005: 130). Brülde 

(2005: 75) skriver att arbetsplatserna genom att förbättra arbetsmiljön kan förebygga ohälsa 

och samtidigt förenkla för de sjukskrivna att återvända till arbetet.  

  Ek Kahnlund et al (1998: 59) skriver att de som genom ett omedvetet eller medvetet val vill 

behålla sin sjukroll har antingen negligerats av arbetsgivaren, eller finner inte dignitet i sitt 

arbete. Om arbetsgivaren inte intygar den sjukskrivnes betydelse inom arbetet kan den 

sjukskrivnes drivkraft till att återvända till arbete minska, detta kan i längden leda till att den 

sjukskrivne införlivar sjukrollen som något att eftertrakta (Ek Kahnlund et al 1998: 59). Ek 

Kahnlund et al (1998: 46) förklarar att inneha ett arbete och arbetskamrater påverkar 

individens självförtroende och identitet. En förlust av arbetet och arbetskollegor kan innebära 

att individen känner sig sviken, lämnad och även mindre värd. Detta kan bidra till att den 

sjukskrivne avskiljer sig från omvärlden (Ek Kahnlund et al 1998: 46).  

  Flera vetenskapliga rapporter (Ek Kahnlund et al 1998: 46- 49 & Herrman 2005: 144) visar 

på att arbetsplatsens bemötande av den sjukskrivnes situation är av stor betydelse för den 

sjukskrivnes självförtroende och identitet. Att arbetsplatsen med arbetsgivaren och 

arbetskollegor engagerar sig i den sjukskrivnes återhämtning kan tillsammans med den 
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sjukskrivnes egen vilja och påverkan fungera för att denne kommer tillbaka i arbetet (Ek 

Kahnlund et al 1998: 46-49 & Herrman 2005: 128-129, 144).  

  I Ek Kahnlund et al´s (1998: 47) studie beskrivs hur kontakten med vänner kan bli 

annorlunda i och med sjukskrivningen. Vissa bekanta har svårt att visa på insikt i den 

sjukskrivnes situation. Speciellt svårt var det med sjukskrivna drabbade av en sjukdom som 

inte syns utåt sett och där symtom varierar dagligen (Ek Kahnlund et al 1998: 47). Även i 

Herrmans studie (2005: 120-121) framkommer det att sjukskrivningen kan påverka den 

sjukskrivnes privata relationer.  I Herrmans forskning (2005: 120-121) framkommer det att 

vissa bekanta inom arbets- och privatlivet som av kontaktnätets tidsbrist och sämre förståelse 

av den sjukskrivnes diagnos i sin tur kan påverka relationen dem emellan. Att vara 

långtidssjukskriven kan innebära enligt Herrmans studie (2005: 120) att det sociala umgänget 

runt omkring den sjukskrivne minskar. Den sjukskrivne kanske inte alltid orkar med att umgås 

med personer som inte ingår i deras familj. Andra uppger att de har lärt känna nya människor. 

Det framkom att en del av de sjukskrivna upplevde att deras familj, kollegor och övrig 

bekantskapskrets inte alltid förstår den sjukskrivnes situation, detta kan bidra till att den 

sjukskrivne söker efter annat socialt umgänge, och skaffar sig nya bekanta och även rutiner 

som passar denne (Herrman 2005: 120).  

2.3 Teoretiska begrepp 
Vi har i valt ut vissa teoretiska begrepp från sociologi, socialpsykologi och filosofi, som vi 

använder när vi analyserar det resultat som framkommit utifrån intervjuerna i vår studie. 

Anledningen till att vi valt just dessa begrepp är att de tar upp situationer där människor möts 

i olika sammanhang, och vad detta kan innebära både som möjligheter men också ibland som 

svårigheter. Eftersom vår studie fokuserar på betydelsen av stöd till den långtidssjukskrivne 

från omgivningen, både från privatlivet och från arbetslivet, har vi valt ut teoretiska begrepp 

som tar upp vad sociala relationer och individens omgivning kan innebära för en person.  

2.3.1 Roller 

Inom socialpsykologin används benämningen roller, vilket innebär att vi rättar oss efter 

utifrån hur omgivningen förväntar sig att vi ska agera, vid tillfällen då vi söker bekräftelse 

(Olofsson & Sjöström 1993: 46). Vi kan dock inte helt handla efter hur omgivningen 

förväntar sig, det skulle inte vara positivt för vår självbild att bara följa med efter vad 

omgivningen anser. Genom att sammanföra det som omgivningen förväntar sig av vår roll 

tillsammans med vår egen uppfattning, skapas det som Olofsson och Sjöström (1993: 46) 
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kallar personlig roll. Detta innebär ett mellanting utifrån hur omgivningen väntar sig att vi ska 

vara och hur vi själva vill vara. För vårt välbefinnande är det viktigt att rollen innebär att vi 

blir bekräftade på det sätt som vi önskar. För det mesta ingår det flera roller i vår tillvaro. Vi 

kan ha en roll på arbetsplatsen och andra roller utanför arbetstid till exempel i hemmet 

(Olofsson & Sjöström 1993: 47).  

  I en grupp har de olika medlemmarna en eller ett antal roller som har sin betydelse i 

sammanhanget. Exempel på olika roller är könsroller, och på arbetsplatser finns roller som 

anställd och som arbetsgivare (Angelöw & Jonsson 2000: 139). Angelöw och Jonsson (2000: 

95) menar att vi uppfattas utifrån vilket kön vi tillhör, och denna uppfattning påverkar hur vi 

bemöts.  

  I boken Jaget och maskerna skriver Goffman (2004) om möten mellan människor, och ur ett 

perspektiv vilket utgår från teaterns scen (Goffman 2004: 9). Enligt Goffman (2004: 15) så 

agerar en person när den träffar andra människor, utifrån hur personen vill uppfattas av 

omgivningen, även om denna person inte alltid själv är medveten om detta. Det kan hända att 

personen formulerar sig på ett särskilt vis på grund av att det förväntas så av omgivningen i 

den situationen (Goffman 2004: 15). När en person agerar på ett sätt som är avsett att på något 

vis göra ett intryck på andra människor, kallar Goffman (2004: 23) detta för att personen gör 

ett ”framträdande”.  

  Då vi i vår studie fokuserar på vilken betydelse sociala relationer har för återhämtning för en 

person som är långtidssjukskriven, anser vi att begreppet roller är av stor betydelse. Eftersom 

både en persons egna och omgivningens förväntningar har betydelse för rollen, och att 

bekräftelse från andra medmänniskor också framkommer här.  

2.3.2 Rollkonflikter 

I samband med roller kan det uppstå rollkonflikter, som kan vara av två skilda sätt. Den ena är 

intra-rollkonflikt där en person upplever förväntningar av skilda slag från omgivningen hur 

den ska handla utifrån sin roll i situationen. Den andra är inter-rollkonflikt där en individ 

samtidigt har flera roller i en situation, och att dessa roller möts av olika förväntningar från 

omgivningen som är svåra att få ihop (Angelöw & Jonsson 2000: 33). Det kan upplevas som 

positivt att ha flera roller, men om det uppstår rollkonflikter kan detta påverka hur personen 

mår. Att möta skilda förväntningar från omgivningen som är svåra att få ihop, kan leda till 

ohälsa (Angelöw & Jonsson 2000: 36). Ibland förblir en persons rollkonflikter outredda och 

personen försöker att fortsätta som vanligt, med följden att tillvaron kan upplevas som 
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ansträngande (Repstad 2005: 65). En möjlighet i denna situation kan vara att personen väljer 

ut ett av alternativen som det viktigaste att agera utifrån, eller att utesluta en av rollerna. Ett 

annat alternativ kan vara att tydliggöra rollkonflikten med omgivningen som rollkonflikten 

handlar om (Repstad 2005: 65). Repstad (2005: 65) menar att en roll kan vara överbelastad 

om de inblandades förväntningar stämmer överens, men att tiden inte räcker till för personen 

att uträtta uppgifterna, detta förhållande skiljer sig från när det råder olika förväntningar på 

rollen. 

  Då en persons olika roller och de förväntningar som rollerna innebär ibland kan vara svåra 

att förena, vilket i sin tur kan leda till ohälsa, tycker vi att detta begrepp är relevant för vår 

studie. 

2.3.3 Rollförluster 

I vissa situationer kan en person uppleva en rollförlust (Angelöw & Jonsson 2000: 36).  

Angelöw och Jonsson (2000: 36) hänvisar till Angelöws forskning (1988) angående rollförlust 

när en person förlorar sin anställning. Angelöw har skrivit denna avhandling angående hur en 

löntagares liv kan påverkas när företaget denne är anställd på ska upphöra (Angelöw 1988: 

189). I vårt samhällssystem är människan tvungen att bli arbetstagare, och det är sedan 

arbetsgivaren som avgör hur den löntagarens arbetskraft ska brukas (Angelöw 1988: 90). Om 

en person är arbetslös och söker arbete men inte blir anställd, kan detta leda till negativa 

följder (Angelöw 1988: 91). Om en person som är arbetslös inte får en ny anställning hos 

någon arbetsgivare, kan detta leda till att personen känner sig uppgiven och förbrukad vilket 

kan medföra att personens självförtroende påverkas negativt (Angelöw 1988: 91). Att vara 

arbetslös kan innebära att framtiden känns osäker i och med att personen inte vet när den får 

en anställning. Om en person är arbetslös en lång tidsperiod ökar risken för negativa följder 

(Angelöw 1988: 91). 

  Förutom att en person som yrkesarbetar får lön erhåller även personen andra vinster utifrån 

ett socialt sammanhang. Yrkesrollen förmedlar en bild om personens identitet och ställning. 

En person som är arbetslös befinner sig därmed i en situation som kan upplevas som att vara 

utanför ur ett socialt perspektiv. En stor del av dem som arbetar befinner sig på sin arbetstid 

på en annan plats än deras hem och har där sociala kontakter med andra anställda. En person 

som är arbetslös går miste om dessa sociala kontakter, och det har även betydelse för hur tiden 

planeras (Angelöw 1988: 91-92). Eftersom personen inte har några arbetstider blir samtlig tid 

ledighet (Angelöw 1988: 92). 
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  Vi har valt att ta med begreppet rollförlust utifrån som Angelöw och Jonsson (2000: 36-37) 

beskriver rollförlust i samband med att en person blir arbetslös, och utifrån Angelöws 

forskning (1988). Detta eftersom vi tycker att det som de beskriver angående rollförlust och 

hur en person kan uppleva vid arbetslöshet, även återkommer i den tidigare forskningen som 

då beskriver upplevelser från personer som är sjukskrivna, men även från vårt insamlade 

resultat efter intervjuer med respondenter. Eftersom vi ser dessa likheter i hur det kan 

upplevas att vara arbetslös och att vara sjukskriven, har vi valt att använda begreppet 

rollförlust med hänvisning till ovanstående avsnitt.  

2.3.4 Grupper 

Vi kan ingå i olika grupper, ett exempel på grupp är arbetsplatsen. Ur ett sociologiskt 

perspektiv så har en grupp vissa rådande regler som har inverkan på hur personerna som ingår 

i gruppen har för uppfattningar och hur de agerar (Repstad 2005: 65).  

  De viktigaste grupperna som personer ingår i är de mindre grupper som kallas för 

primärgrupper. Det innebär att personerna som ingår känner övriga gruppmedlemmar väl och 

har en emotionell gemenskap ihop (Repstad 2005: 65). Primärgrupp kan vara inom familjen, 

med kolleger i en liten arbetsgrupp eller med vänner (Angelöw & Jonsson 2000: 126-127).  

  Inom primärgrupper upplever medlemmarna att de kan vara sig själva och kan utbyta både 

positiva och negativa åsikter med varandra (Angelöw & Jonsson 2000: 126). 

    Inom primärgrupper är relationerna inte alltid goda utan kan ibland innebära slitningar och 

delade meningar. Primärgruppen träffas dock ofta och medlemmarna har god kunskap om 

övriga personer som ingår i gruppen (Repstad 2005: 65). 

  I en sekundärgrupp är det fler antal medlemmar och inte lika nära emotionell gemenskap. 

Sekundärgrupp kan vara organisationer och en del arbetsplatser (Angelöw & Jonsson 2000: 

127). Repstad (2005: 66) menar att en arbetsplats ibland kan anses som en sekundärgrupp och 

nämner som exempel en arbetsplats inom sjukvården, ifall de anställda i arbetsgruppen inte 

arbetar heltid, arbetar på olika tider eller om det är stort utbyte utav anställd personal.  

  I vår studie fokuserar vi på vilken betydelse några olika relationer har för återhämtning när 

en person är sjukskriven. Eftersom många av de relationer som respondenterna har berättat 

om ingår i vad som kan benämnas primärgrupp, men i vissa fall sekundärgrupp, anser vi att 

dessa begrepp är viktiga för vår analys av intervjuerna.  
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2.3.5 Regioner 

Det område där en person agerar inför andra människor, kallar Goffman (2004: 97) för 

”främre region”. I denna region strävar personen efter att följa särskilda principer för denna 

situation som är socialt accepterade i mötet med andra människor (Goffman 2004: 97-98). 

”Bakre region” är det område där personen kan vara sig själv utan att bekymra sig om hur den 

uppfattas av de personer som befinner sig i området i främre regionen (Goffman 2004: 101-

102). Goffman (2004: 102) menar att där kan personen lämna sin roll som denne hade inför 

omgivningen i den främre regionen. 

  I vår studie har det framkommit att respondenter i vissa situationer befunnit sig på platser, 

där de har upplevt att de haft möjlighet att kunna koppla av från sin sjukdomssituation och 

omgivningens förväntningar en stund, vilket kan kopplas till att befinna sig i bakre region. 

2.3.6 System och livsvärld  

Habermas menar att samhället består av livsvärldar och systemvärldar. Företeelse går att 

förklaras ur både livsvärld och systemvärld som begrepp, dock utgår de ur olika perspektiv 

(Habermas 1996: 138, 379). Livsvärlden innebär hur människan erfar och begriper världen 

(Habermas 1996: 122, 128), samt hur vår identitet formas (Sellstedt 1992: 15). Livsvärlden 

inkluderar individens familj, grannar samt yrkesroll (Sellstedt: 15). Inom begreppet 

livsvärlden ligger fokus på mellanmänsklig kommunikation (Habermas 1996: 130). 

Systemvärlden kan innefatta flera olika subsystem, exempelvis ekonomiskt subsystem 

(Habermas 1996: 383). Detta system innefattas av händelser som sker inom subsystemet, 

exempelvis ekonomi, men även områden utanför subsystemet exempelvis det privata hemmet, 

eller staten (Habermas 1996: 383). Inom systemvärld framhävs målinriktad effektivitet med 

resultatfokus (Habermas 1996: 138).  

  En människa är i livsvärlden både inkomsttagare och förbrukare, denne ska verkställa 

särskilda arbetsuppgifter, vilka på så sätt blir en del av människans vardag det vill säga 

livsvärld. Arbetsuppgifter samt konsumtion är även påverkansfaktorer inom systemvärlden då 

dessa inverkar på det ekonomiska systemet (Sellstedt 1992: 16).  

  Habermas (1996: 377) kopplar begreppet systemvärld till det moderna samhället. Habermas 

(1996: 381, 383) anser att systemvärlden och livsvärlden med tiden har skilts ifrån varandra. 

Systemvärlden med dess effektivitetstänkande tar livsvärldens rättvisetänkande plats 

(Sellstedt 1992: 44). Habermas menar enligt Sellstedt (1992: 49) att om välfärdsstatens 

byråkrati ska funktionera med full verkan måste den skiljas ifrån livsvärlden. Habermas är 
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enligt Sellstedt (1992: 48) och Scambler (2001: 30) kritisk till ökningen av lagreglering då 

lagar ska ge individen rättvisa men istället gör att byråkrater blir experthjälpen och individen 

blir då beroende av denne. Habermas menar, enligt Sellstedt (1992: 48) att välfärdsystemet 

som ska ge rättvisa för individen istället behandlar individen som klient istället för invånare.  

  I vår studie har vi valt att använda begreppet livsvärld eftersom respondenterna fortfarande 

har sviter från diagnosen som låg till grund för sjukskrivningsperioden. De sjukskrivna måste 

anpassa vardagen, det vill säga sin livsvärld utifrån sitt hälsotillstånd även efter 

sjukskrivningen. Samtidigt måste de anpassa sig efter systemvärlden, det vill säga samhället 

med dess lagar och normer.  
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs och förklaras den kvalitativa metod vi har valt och hur vi 

metodologiskt har arbetat med uppsatsens empiriska delar. Vidare diskuteras intervjuernas 

genomförande samt hur vi har gått tillväga när vi har sammanställt uppsatsen. Vi beskriver 

hur vi har resonerat och varför vi valt att arbeta utifrån detta angreppssätt. Kapitlet avslutas 

med en diskussion av vilka etiska överväganden som har gjorts innan, under och efter 

intervjuerna har genomförts.  

3.1 Metodval 
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med fem personer som tidigare har varit 

långtidssjukskrivna. Vi ville med öppna frågeställningar få information ifall, om och hur 

individens sociala relationer hade påverkats och förändrats under långtidssjukskrivningen. Vi 

var intresserade av tiden innan, under och efter sjukskrivningen. Detta för att se om 

sjukskrivning påverkade de sociala relationerna som individen har, men även för att se om de 

sociala relationerna påverkade återhämtningen. Vi valde att göra en kvalitativ studie och har 

intervjuat ett fåtal personer men mer ingående för att få en beskrivande bild av deras egna 

berättelser om återhämtning (jmf Denscombe 2000: 132). En undersökning som är kvalitativ 

ska enligt Holme & Solvang (1997: 80) innebära att den ska vara flexibel, så att planeringen 

för undersökningen kan förändras under tiden som undersökningen görs. Det kan vara att 

undersökningens frågeställningar behöver justeras, det kan även handla om att det blir ändring 

angående om ifall alla intervjufrågorna ska användas och i vilken turordning frågorna ställs. 

Vi har efter varje intervju diskuterat resultatet utifrån intervjun, samt sett över intervjuguiden. 

Efter de två första intervjuerna uteslöts några frågor då dessa frågor gav liknande svar. En 

kvalitativ studie innebär att den både under förberedelserna och under genomförandet inte är 

reglerad i så hög grad av den som utför studien, samtidigt som den är lyhörd inför nya 

lärdomar och insikter. Dessa förhållanden kan medföra konsekvenser som både är positiva 

som negativa. Det som är positivt är att förståelsen kan bli fördjupad allt eftersom, negativt är 

att det kan vara problematiskt att jämföra insamlad data (Holme & Solvang 1997: 80). Ett 

exempel på detta i vår studie är att respondenterna har benämnt återkommande tema under 

intervjuerna som vi inte har efterfrågat. De teman som har uppkommit utöver intervjufrågorna 

är natur och Försäkringskassans och Företagshälsovårdens bemötande. Detta är teman som vi 

inte frågat efter i vårt syfte eller intervjuguide men som vi efter diskussion valde att ta med i 

uppsatsen då det indirekt påverkar och påverkas av sociala relationer.  
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  Då vi har valt att fokusera på långtidssjukskrivna och intervjuat dem som har varit i denna 

situation kan vi benämna dem vi har intervjuat för respondenter. En respondent blir, till 

skillnad från informant, någon som själv är involverad i det fenomen denne ska uttala sig om i 

intervjun (jmf. Holme & Solvang 2006: 104).  

  Vi valde en kvalitativ studie för att få en förståelse för helheten och för att se hur olika 

faktorer i respondenternas liv samverkar. Vi var intresserade av respondenternas egna 

tolkningar och känslor utav bemötandet ifrån omgivningen under sjukskrivningsperioden (jmf 

Denscombe 2000: 132). Då vi intervjuade, för oss obekanta individer om deras personliga 

erfarenheter, tror vi att en kvalitativ intervju kunde bidra till en möjlighet för oss intervjuare 

att anpassa oss efter detta i intervjusituationen. Detta då det innan intervjun genomfördes var 

möjligt att prata lite allmänt innan vi ställde de mer personliga frågorna. Det är även viktigt att 

våga ställa de frågor vi ville ha besvarade på ett taktfullt sätt. Det är enligt Denscombe (2000: 

132, 149) viktigt att skapa en kontakt som känns förtroendefull för att få respondenten att 

berätta sin historia. Vi har i början av intervjuerna försökt förklara vårt syfte, frågeställningar 

och varför vi vill använda detta fokus på uppsatsen. Detta för att ge respondenterna en 

förklaring till varför vi ställde personliga frågor. Med en kvalitativ studie kunde vi få en 

närhet till dem som medverkar i studien, vilket möjliggjorde att vi som intervjuare kunde få en 

djupare förståelse för de medverkandes individuella situation (Holme & Solvang 1997: 79, 

Denscombe 2000: 132).  

3.2 Avgränsning och urval 
Vi valde att intervjua fem personer som har varit sjukskrivna på heltid under minst sex 

månader i följd, och därefter helt återgått till arbetslivet. Anledningen till att vi valde denna 

tidsgräns är att vi tror att en persons sociala relationer eventuellt kan ha hunnit att förändrats 

under denna tid. Detta för att se om och i så fall vilka sociala relationer inom privat- och 

arbetslivet som bidrar till den långtidssjukskrivnes återhämtning. Vi såg det inte som någon 

nackdel om individen har bytt arbetsplats eller arbetsuppgifter. Detta därför att det kan ha 

varit en påverkansfaktor i samband med återhämtningen som kan inkluderas i studien. 

Anledningen till att vi valde att intervjua personer som är helt tillbaka i arbetslivet, är att vi 

antar att personer som är sjukskrivna på heltid eller deltid, kan befinna sig i en utsatt situation. 

Genom att därför intervjua personer som återhämtat sig och är i arbetslivet igen, anser vi 

minska risken för att respondenterna ska få negativa upplevelser av intervjusituationen. Vi har 

inte fokuserat på den medicinska rehabiliteringen då detta faller utanför vårt syfte. 

Respondenterna som vi har intervjuat är både män och kvinnor och är i olika åldrar. De är 
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bosatta i olika kommuner. Genom att ha detta urval av respondenter får vi stor spridning av 

urvalsgruppen. Vi kan här då jämföra både likheter och olikheter i deras historier (Holme & 

Solvang 2006: 104). Anledningen till att vi inte har avgränsat mer beror på att vi är 

intresserade av att höra respondenternas personliga berättelse angående sin återhämtning. Vi 

ville undersöka om det kan finnas faktorer som är gemensamma för återhämtningen oavsett 

tidigare yrke, arbetsplats, anledningen till sjukskrivningen och ålder (jmf. Holme & Solvang 

2006: 104).  

3.3 Tillvägagångssätt 
Vår tanke var att försöka få kontakt med personer för intervju, genom att kontakta 

företagshälsovårdsenheter. Därför skickade vi ut en förfrågan via e-post till ett antal olika 

företagshälsovårdsenheter med en förfrågan om de ville hjälpa oss att komma i kontakt med 

eventuella respondenter för intervjuer. Vi skickade även med ett följebrev med detta e-

postmeddelande, som var en förfrågan angående intervju, till personer som tidigare har varit 

långtidssjukskrivna. Möjlighet fanns därmed att företagshälsovårdsenheten i så fall kunde till 

exempel förmedla detta genom att sätta upp vår förfrågan på anslagstavlan i deras väntrum, 

eller dela ut vår information på annat sätt. Detta sätt att finna respondenter fick inte något 

positivt utslag. En av dessa företagshälsovårdenheter svarade att de av arbetsbelastning och 

sekretesskäl inte kunde efterfråga respondenter. En annan Företagshälsovårdenhet sa att de 

inte kunde lämna ut respondenter av sekretesskäl, men de erbjöd sig att sätta upp information 

om vår studie i väntrummet två veckor. Detta gav dock inget resultat i vårt sökande efter 

respondenter. En orsak till att vi inte fick svar genom detta arbetssätt, tror vi kan vara 

tidspress för dem som arbetar inom företagshälsovårdsenheten med tanke på den 

massvaccination som ska utföras emot svininfluensan. Det kan även vara så att möjliga 

respondenter kan tycka att ämnet känns för personligt att prata om i en intervjusituation med 

människor de inte känner. Eftersom vi inte lyckades att få kontakt med några respondenter på 

detta vis, och att vi hade begränsad tid för att skriva vår uppsats, ändrade vi sedan vårt 

tillvägagångssätt. Efter mycket övervägande tog vi beslut om att söka respondenter genom 

våra privata nätverk. Vi hörde oss för om någon i vår omgivning hade kännedom om personer 

som tidigare har varit långtidssjukskrivna, men som vi själva inte personligen kände eller har 

haft någon annan kontakt med. Vi såg en möjlighet med detta då vår kontakt till respondenten 

då kunde intyga att vi var seriösa och verkligen intresserade av respondentens historia. Det var 

dock viktigt att poängtera för respondenterna att den gemensamma kontakten ej fick ta del av 

informationen i intervjun. Det centrala i vår uppsats är att intervjua människor som kunde 
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besvara våra intervjufrågor. Vi ansåg därmed inte att vårt sökande via privata kontaktnät 

behövde vara problematiskt. Vi sökte respondenter via vårt kontaktnät och utifrån deras 

arbeten. Vi fick tillgång till ett antal respondenter men då vi hade satt upp en gräns på minst 

sex månaders sjukskrivning och att respondenterna skulle vara tillbaka helt i arbetslivet fick vi 

välja bort en del av dem anmält sig intresserade för intervju. Vi såg här att vi har gjort en typ 

av kvoturval (Holme & Solvang 2006: 183-184) Dessa förfrågningar ledde fram till kontakt 

med fem personer som ville träffas för intervju. De respondenter vi fick kontakt med har varit 

mycket positiva till att medverka och spända på att se resultatet. Några har varit nöjda att få 

berätta sin historia och framföra sina åsikter om sjukskrivningen och återhämtning.  

  Vi hoppades att med kvalitativa intervjuer få ta del av olika berättelser och få möjlighet att 

möta människorna bakom deras yrkesidentitet.  

  Av ekonomiska och praktiska skäl så har en av oss gjort intervjuerna, detta är Sofia. Hon tog 

kontakt via telefon där hon presenterade uppsatsens syfte och lite varför vi ville intervjua 

personen och varför vi hade valt just denna uppsatsfokus. Sofia gav även här en förklaring på 

hur vi hade fått vetskap om respondenten och dennes nummer. Hon ställde därefter frågan om 

de ville medverka och gav förslag på träffplats men lät respondenterna avgöra valet av plats 

(jmf Kvale 1997: 107). Samtliga förfrågningar bemöttes av intresserade respondenter som 

ville delta i intervjuerna.  

  Respondenterna har i intervjuerna gett utförliga svar och det har i alla intervjuer varit en 

öppenhet ifrån respondenterna för att berätta sin historia, och samtidigt intresserade på hur 

och om vi kan använda materialet som de bidragit med. En intervju är genomförd på ett 

bibliotek, två stycken utfördes på respondenternas arbetsplats och två intervjuer genomfördes 

på café. Samtliga respondenter valde plats själva. De intervjuer som genomfördes på café var 

något svårare att transkribera då bakgrundsljud ifrån andra människor störde respondentens 

berättelse, det gick dock att höra vad respondenterna sa. Vi ser inte att respondenten slöt sig 

på grund av att andra människor var runtomkring. Cafémiljön var mer en faktor som gjorde 

intervjusituationen mer avkopplad.  

  Intervjuerna har spelats in med både diktafon och mobiltelefon. Detta för att få möjlighet att 

använda respondentens egna ordval och kompletta beskrivningar av upplevelserna i uppsatsen 

(jmf Denscombe 2009: 259).  
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  Informationen kan bli påverkad av den så kallade ”intervjueffekten”. Detta innebär att det 

har betydelse hur respondenten uppfattar intervjuaren som person. Detta är framför allt 

betydelsefullt vid en intervju med frågor som kan upplevas som känsliga av respondenten 

(jmf Denscombe 2009: 244-245). Om respondenten under intervjun upplever situationen som 

besvärande, finns risken att de ger de svar som de tror att intervjuaren vill ha (jmf Denscombe 

2009: 245). Vid frågor om hur familj har hjälpt till och påverkat återhämtningen har de flesta 

respondenter besvarat frågan med att de har fått stort stöd och förståelse ifrån familjen. Vi har 

dock inte fått fram några konkreta exempel på vad familjemedlemmar har gjort för att visa 

stöd. Detta kan bero på att respondenten kände att frågorna var för personliga eller att de såg 

det som självklart vad familjemedlemmar gör för att visa omtanke och förståelse. Vi har fått 

fler berättelser och exempel på vad bekanta har gjort för att stötta än familjemedlemmar. Sofia 

försökte i dessa situationer att ställa följdfrågor, hon försökte även att ställa samma fråga på 

olika sätt för att på så sätt ringa in syftet och kunna besvara uppsatsens frågeställningar.  

  Då vi har valt att göra en semistrukturerad intervju gällde det att vara flexibel och ge 

möjlighet för respondenterna att utveckla sina svar (jmf Denscombe 2000: 135). En flexibel 

kvalitativ undersökning gav möjlighet till förändring under tiden som undersökningen 

gjordes. Det kunde vara att undersökningens frågeställningar behöver justeras, det kunde även 

handla om att det blev ändring gällande intervjufrågorna, ifall alla eller vissa ska användas 

och i vilken turordning (Holme & Solvang 1997: 80). Genom att använda en flexibel 

semistrukturerad intervjumall ser vi möjligheter att fånga upp respondenternas individuella 

erfarenheter. Vi såg det som positivt med en semistrukturerad intervjumall då vissa av 

frågorna gav upprepande svar. Det hade varit en fördel att göra en testintervju innan vi 

påbörjade våra intervjuer för studien, men eftersom vårt sökande efter respondenter drog ut på 

tiden ansåg vi att det inte fanns tid för en testintervju. Vi löste istället problemet genom att 

efter varje intervju diskutera igenom intervjuns resultat och intervjufrågor för att se om några 

frågor gav liknande svar, i så fall satte vi dessa frågor fortsättningsvis inom parantes i 

intervjuguiden.  

  När vi senare började sammanställa det material som intervjuerna medfört, ansåg vi att dessa 

intervjuer innehöll mycket och utförlig information från respondenterna angående deras 

situation från tiden som långtidssjukskrivna. Vi bedömde därför att vi inte behövde intervjua 

ytterligare respondenter. Vi började istället arbeta med det material som vi fått genom 

intervjuerna.  
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  Då Sofia har genomfört samtliga intervjuer är det hennes första tolkning som påverkade de 

följdfrågor som ställs till respondenten. Vi har efter varje intervju diskuterat den muntligt 

tillsammans och därmed gjort en andra tolkning av intervjumaterialet (jmf. Kvale 1997: 188). 

Detta för att Maria skulle få en delaktighet och insyn i vad som har framkommit under 

intervjun. Maria kunde då ställa frågor om intervjusituationen, och kunde därmed även 

påverka kommande intervju och frågor inför denna.  

  Efter att intervjuerna har skrivits ut läste vi igenom materialet flera gånger (jmf Denscombe 

2009: 260, 371-372). Detta för att finna likheter i respondenternas utsagor, men även för att 

upptäcka det som avvek ifrån de andra respondenternas berättelser. För att få struktur på 

informationen utifrån intervjuerna strukturerade vi upp informationen i olika teman bland 

annat sociala relationer med familj/bekantskapskretsens, sociala relationer med arbetsgivaren 

och även arbetskollegor. Dessa teman valdes ut utifrån vårt uppsatta syfte och 

frågeställningar. Att strukturera upp informationen bidrog till att det blev lättare att göra 

analys och text som besvarade vårt syfte och frågeställningar (jmf Denscombe 2009: 267, 

376-377). Vid bearbetningen av utskrifterna har vi försökt att vara medvetna om hur vi som 

personer påverkat tolkningen (jmf Denscombe 2009: 383). Vi har försökt att arbeta utan 

förutfattade meningar och vara öppna inför vad som framkommer. Denscombe (2009: 385) 

skriver om att detta förfaringssätt är brukligt inom kvalitativa metoder. Vi tror att det kan vara 

en fördel att vi är två som har skrivit uppsatsen tillsammans. Eftersom vi har olika tidigare 

erfarenheter med oss, kan det leda till större möjligheter att tolka materialet ur olika 

perspektiv. Vi har märkt under tolkningen av intervjuerna att vi reagerat på olika stycken i 

intervjuerna, vi har då diskuterat utifrån vårt personliga perspektiv och fört en dialog om vad 

som ska tas med och inte tas med.  

3.4 Metodologiska kvalitetsbegrepp  
Validitet och reliabilitet, det vill säga giltighet och pålitlighet, är viktigt vid både kvantitativa 

och kvalitativa undersökningar, dock framhävs det på ett annorlunda sätt vid kvalitativa 

undersökningar än vid kvantitativa undersökningar (jmf Holme & Solvang 1997: 94-95). I 

och med att det fanns en direktkontakt med respondenten under vår intervju så fanns det 

möjlighet att kontrollera informationens riktighet omedelbart, samtidigt som respondenterna 

kunde ha visst inflytande över intervjun. Detta genom att Sofia, som genomförde intervjuerna, 

kunde ställa följdfrågor och att respondenten då både kunde neka att svara eller utveckla 

svaren. Då Sofia gjorde en tolkning av intervjun både under och efter utförandet finns en risk 

att hennes tolkning av informationen som framkommer blir annorlunda än det respondenten 
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ville förmedla. Det finns även en risk för detta under den andra tolkningen, då Sofia 

informerade Maria om intervjuerna eller under tredje tolkningen då vi båda tolkade utifrån det 

transkriberade materialet (jmf Holme & Solvang 1997: 94-95). Vi hanterade denna 

problematik i vår undersökning genom att erbjuda respondenterna tillfälle att läsa igenom de 

utvalda citat som vi använde i uppsatsen. Detta är något som Holme & Solvang (1997: 95) 

benämner som växelverkan mellan intervjuare och respondent. Detta höjer i sin tur uppsatsens 

reliabilitet (Holme & Solvang 1997: 95). Kvale (1997: 221) ser inte ovannämnda problem 

som nackdelar för att använda kvalitativ metod. Han ser istället möjligheten att kunna se 

individen och frågeställningarna i dess specifika kontext (Kvale 1997: 221). För att göra en 

rättvis tolkning av materialet antecknade Sofia under intervjun, och därefter berättade för 

Maria om olika sinnesstämningar och kroppsspråk som frågorna framkallade hos 

respondenten.  

  Den som genomför en enkätstudie är intresserad av ifall resultatet av undersökning går att 

generalisera även i andra sammanhang. Studiens urval av vilka som deltar har betydelse för 

om det är möjligt att göra generaliseringar (Patel & Davidsson 2003: 54). En kvalitativ studie 

har andra förutsättningar för generalisering (Denscombe 2009: 382). Detta då kvalitativa 

intervjuer oftast inkluderar färre antal deltagare än en kvantitativ studie. Frågan som väcks då 

är om det är möjligt att dra slutsatser som är generella för fler än de som ingick i studien. 

Kvale (1997: 261) skriver att riktpunkten med kvalitativ metod oftast inte ligger på 

generaliserbarhet utan att fokus är mer på att samla in kunskap om ämnet. Den som har 

genomfört en kvalitativ studie ska informera den som läser denna om viktiga fakta angående 

hur studien har utförts, så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om ifall resultatet är 

generaliserbart även i andra sammanhang (Denscombe 2009: 383). Då vi har gjort fem 

kvalitativa intervjuer på ett djupare plan med våra respondenter har vi valt att tolka dessa mer 

ingående. Vi anser att detta har gett oss tillräckligt med information för att vi ska kunna 

bearbeta och dra slutsatser till vår analys utefter dessa svar (jmf Kvale 1997: 97-98).  

  Det hade varit intressant att kombinera en kvalitativ intervju med en kvantitativ 

enkätundersökning för att kunna kombinera båda metodernas fördelar. Detta hade gett 

uppsatsen en bredd så som den kvantitativa metoden medför och även ett djup då mer 

ingående kvalitativa intervjuer hade genomförts. Tidsmässigt detta var inte genomförbart för 

vår studie och vi valde därför enbart att fokusera på en kvalitativ intervju. Detta därför att vi 

anser att den kvalitativa metoden besvarar vårt syfte och frågeställningar bättre.  

  22



3.5 Etiska överväganden 
När studien genomförs med kvalitativa intervjuer så är det viktigt att etiska frågeställningar 

görs under hela studiens olika faser, detta ska ske redan vid förberedelserna för studien och 

fortsätta fram tills studien redovisas (Kvale 1997: 105). Vi har i planeringsstadiet diskuterat 

olika etiska dilemman som kan uppkomma och hur vi skulle kunna lösa dem. Eftersom vi tror 

att deltidssjukskrivna och sjukskrivna redan befinner sig i en utsatt situation, då de inte har 

tagit sig igenom sjukskrivningsprocessen, har vi ur en etisk synvinkel valt att fokusera på dem 

som har tagit sig igenom sjukskrivningsprocessen och återgått helt till arbetslivet.  

  Vetenskapsrådet (2009: 9) skriver om betydelsen av att inhämta samtycke ifrån deltagande 

respondenter. Vi har även under intervjuerna gett respondenterna möjlighet att avstå att svara 

på frågor de inte vill besvara samt att avsluta studien om de så ville utan att behöva motivera 

varför. Respondenterna skulle veta att om de skulle avbryta intervjun skulle det inte innebära 

några negativa följder för dem (Vetenskapsrådet 2009: 10). I slutet av uppsatsarbetet hade vi 

kontakt med en sjätte respondent så att det inte skulle bli några problem om någon av de 

intervjuade ej vill delta efter genomförd intervju. Då alla våra fem respondenter har velat delta 

fullt ut har vi inte behövt verkställa en sjätte intervju.  

  Respondenterna blev innan intervjun startade informerade om att de deltog på frivilliga 

grunder och att de kunde avbryta intervjun när de ville, detta enligt riktlinjer ifrån 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2009). Robson (2002: 67) samt Kvale (1997: 

107) betonar betydelsen av att ge respondenterna information om studien innan denna 

genomförs. Inför intervjuerna gav vi information om studiens syfte och frågeställningar till 

respondenterna. Detta kunde, enligt oss, hjälpa respondenten att förstå vårt intresse för dennes 

upplevelser så att denne inte uppfattade våra frågor som för intima eller kränkande. Då vår 

studie handlar om en lång process utav respondentens liv, både innan, under och efter 

långtidssjukskrivningen trodde vi att det kunde vara viktigt att respondenten får viss 

information om vårt syfte så att denne hann tänka tillbaka på sjukskrivningstiden före 

intervjun. Kvale (1997: 107) skriver att om respondenten får för mycket information kan det 

påverka studien då respondenterna styr svaren på frågorna efter vad de tror är relevant i 

studiens syfte. Vi anser att då det för en del av deltagarna kan vara ett känsligt ämne att tala 

om kan det då vara viktigt att respondenten får tänka igenom vad intervjun kan tänkas väcka 

för tankar om denne deltar. Vi valde av etiska skäl att sätta respondentens känslor och tankar i 

första rummet, även om detta kunde påverka intervjuareffekten och de svar vi fick under 
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intervjuerna. Vi hade inte lämnat ut intervjuguiden innan intervjun så de visste ej vilka 

specifika frågor som skulle ställas.  

  Innan intervjun hade vi informerat våra respondenter att vi hade tystnadsplikt, detta enligt 

Vetenskapsrådets rekommendationer (2009: 12). Vi har avidentifierat våra respondenter 

genom att benämna dem med andra namn än deras egna. Kvale (1997: 109), Robson (2002: 

67) samt Holme & Solvang (1997: 32) påpekar vikten av att hantera intervjumaterialet 

konfidentiellt. Då vi har använt ett citat där respondenten kan tänkas avslöjas har vi kontaktat 

denne för godkännande innan citatet används i uppsatsen (Kvale 1997: 109). Innan uppsatsen 

gick upp för opponering fick respondenten chans att läsa igenom citaten och godkänna de 

utvalda citat vi har använt ifrån dennes intervju. Detta för att undvika missförstånd i 

intervjumaterialet samt för att höja uppsatsens reliabilitet. Men även för att undvika 

situationer där respondenten känner att denne har delat med sig av för mycket information 

under intervjun (Kvale 1997: 110, Holme & Solvang 1997: 32).  

  Vi tycker att det är en fördel att vi valt att inte intervjua personer endast från en arbetsplats. 

Det hade i så fall kunnat bli svårare att presentera resultatet på ett sätt som gör respondenterna 

anonyma, om både de som medverkar och eventuellt även deras omgivning skulle ha vetskap 

om att intervjuerna i uppsatsen har inhämtats ifrån personer som är anställda vid just den 

arbetsplatsen. Genom att respondenterna i vår uppsats har olika arbetsplatser, och även är 

bosatta på olika orter, är det svårare för någon som sedan läser vår uppsats att känna igen 

berättelserna vilket stärker anonymiteten för respondenterna. 

  Forskaren har ofta mer kunskap och information om ämnet än vad respondenten har. Robson 

(2002: 67) skriver om betydelsen av att tänka på detta som forskare samt att använda 

kunskapen på ett etiskt riktigt sätt. Även om vi har läst om tidigare forskning inom ämnet ser 

vi våra respondenter som den största källan till vår uppsats. Det är deras upplevelser som 

kommer att väga mest i vår uppsats.  

3.6 Uppdelning av arbetet  

Av praktiska och ekonomiska skäl valde vi att Sofia skulle genomföra intervjuerna. Efter 

varje intervju gick vi tillsammans igenom vad som framkommit under intervjun och 

diskuterade detta. Maria fick då möjlighet att bli väl insatt i intervjun och kunde ställa frågor 

om intervjusituationen, och kunde därmed även påverka kommande intervju och kunde även 

därmed bli indirekt delaktig i intervjuerna. I samband med detta diskuterade vi även hur 

intervjuguiden fungerade. Under tiden intervjuerna genomfördes av Sofia läste Maria litteratur 
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angående metod och påbörjade metodkapitlets alla delar som vi senare gemensamt har skrivit 

klart. Sofia har skrivit Abstract och läst och skrivit teoretiskt begrepp om system och 

livsvärld. Maria har läst och skrivit om de teoretiska begreppen roller, rollkonflikter, 

rollförluster, grupper och regioner. Fortsättningsvis har vi tillsammans bearbetat det 

transkriberade materialet och skrivit resultat och analys utifrån teoretiska begrepp och tidigare 

forskning. Övriga avsnitt har vi skrivit gemensamt.  
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4 Resultat och Analys 

I detta kapitel presenteras resultat samt analys ifrån intervjuerna strukturerat utefter olika 

teman. De teman som benämns är sociala relationer och bemötande samt återhämtning och 

återgång till arbetslivet. Dessa teman är valda utifrån vårt syfte och frågeställningar.  

  Genom att se till respondenternas sociala relationer inom privatlivet och arbetslivet kopplat 

till sjukskrivningen vill vi undersöka hur detta påverkar personernas återhämtningsprocess. Vi 

vill även se om dessa relationer har förändrats över tid. Respondenterna i intervjuerna har 

varit sjukskrivna för skilda sjukdomsdiagnoser. Samtliga respondenter har oavsett 

sjukskrivningsdiagnos fortfarande vissa besvär som har sin orsakande grund i 

sjukskrivningen. Alla har dock återhämtat sig och varit tillbaka i arbetslivet efter 

sjukskrivningen. Några av respondenterna har av olika anledningar bytt arbetsplats på grund 

av sin tidigare sjukskrivning. Byte av arbete framkommer även som förhållningsstrategi hos 

sjukskrivna i Herrmans studie (2005: 124). Herrman (2005: 140) hänvisar till Goffman (2004) 

och Lindgren (1992) när hon skriver att detta kan vara ett sätt att komma ifrån ett beteende 

som har negativa konsekvenser för individen. Att börja arbeta på en ny arbetsplats kan bli en 

sätt för den sjukskrivne att byta ut sin gamla invanda roll emot en ny yrkesroll (Herrman 

2005: 140).  

  Samtliga respondenter i vår uppsats trodde att de skulle återvända till arbetet inom några 

veckor efter sjukskrivningen, dock blev deras sjukskrivningsperioder betydligt längre än vad 

de hade väntat sig. Respondenterna har efter sjukskrivningen kommit tillbaka till arbetslivet 

fullt ut.  

4.1 Relationer med vänner, bekanta och familj 

4.1.1 Bemötande och stöd från familjen 

Både Ek Kahnlund et al (1998: 48-49) och Herrman (2005: 92-93) benämner i sin forskning 

att emotionellt stöd ifrån både privat- och arbetslivet har betydelse för återhämtningen. I vår 

studie poängterar även respondent Daniella att stöd ifrån både privatlivet liksom arbetslivet är 

av betydelse. Hon berättar att hon har fått förståelse ifrån familjen vilket i sin tur har haft 

betydelse för återhämtningen. Även Eva betonar detta, hon berättar att hennes man och 

föräldrar har både visat förståelse och satt sig in i vad sjukdomsdiagnosen innebär. Adam 

tycker däremot att inget i relationerna har förändrats under sjukskrivningen. Han tycker mer 

att det är det praktiska omhändertagandet under sjukskrivningen som har visat på stöd ifrån 

  26



familjen. Bengt anser att han har fått otroligt stöd ifrån familjen, dock menar han att det stöd 

han har fått ifrån bekanta och familj skiljer sig på olika sätt. Han berättar att han inte har pratat 

lika mycket med sin familj som med bekanta däremot tycker han att bemötandet ifrån 

familjemedlemmarna är oförändrat innan som under sjukskrivningen. Cecilia berättar att 

sjukskrivningen och att vara hemma gav möjlighet till mer tid för att umgås med en 

närstående.  

  I intervjuerna har det framkommit att familjen har visat förståelse och satt sig in i vad 

sjukdomen innebär, det har dock inte utvecklats i intervjuerna på samma sätt som i 

bekantskapsrelationer. Det vill säga respondenterna har inte beskrivit några konkreta exempel 

på hur familjen har visat förståelse. Detta kan bero på att respondenterna inte vill lämna ut sig 

för mycket i intervjuerna. Det kan kännas för privat att berätta om ämnet för någon de inte 

känner personligen. En annan tolkning vi gör är att de handlingar familjen utför och på vilket 

sätt den visar hänsyn, kanske blir för nära respondenterna och denne reflekterar då inte över 

att beskriva mer ingående om relationerna.  

4.1.2 Bemötande och stöd från vänner, bekanta och nya kontaktnät 

Samtliga respondenter säger att relationerna med den närmsta bekantskapskretsen i stort sett 

blev oförändrad i och med sjukskrivningen och återhämtningen. Adam berättar att de flesta i 

hans omgivning har förstått vad sjukskrivningen handlar om. Han kände själv inget behov av 

att prata mycket om orsak till sjukskrivningen. Han förklara det själv som att han ”inte ville 

älta”. Bekanta i hans omgivning arbetade och han var mycket själv vilket kunde kännas 

uttråkande ibland. Även Cecilia tar upp ämnet om att vara hemma och att bli rastlös.  

  Daniella berättar att bekanta tog kontakt, ringde och engagerade sig i hennes återhämtning. 

Hon berättar även att en vän försökte få med henne ut på arrangemang. Hon beskriver ett 

hänsynstagande ifrån vänner då de anpassade sig efter hennes hälsa och sjukdomsdiagnos. 

Bengt ville i början av sin sjukdomsperiod inte ha kontakt med bekanta då detta kändes 

ansträngande i och med sjukdomen. Han beskriver dock att längre in i processen så hade han 

stort behov av att prata med vänner, bekanta och även grannar. Han säger att han har fått stort 

stöd ifrån bekantskapskretsen. Han ser det positivt att de har visat empati och även hänsyn till 

sjukskrivningen samt försökt att förstå vad sjukdomsdiagnosen innebär. Bengt berättar att han 

senare under sjukskrivningen fick en fördjupad relation till några av sina bekanta just på 

grund av sjukskrivningen.  
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”Ja, alltså om man nu ser killar emellan så har jag väl kanske pratat mer med 

känslor med Hans i den här sjukdomsfasen än vad jag pratade tidigare som 

kompis då..//..” 

  Eftersom vänner och bekanta är en viktig primärgrupp för Daniella och Bengt så var stödet 

av stor betydelse för dem. De fick fortsätta att vara delaktiga i gemenskapen utifrån sina 

villkor även under sjukskrivningen, vilket kan ha haft en positiv inverkan på återhämtningen. 

Utefter socialpsykologins begrepp ”roller” kan en möjlig förklaring vara att Bengts period då 

han inte ville ha kontakt med bekanta var att han då kanske inte orkade infinna sig i sin 

vanliga, vardagliga roll och de förväntningar som detta i så fall hade ställas på honom. Detta 

kan bero på den rollkonflikt mellan hans roll som sjukskriven och hans tidigare privata roll för 

honom innebar en inter-rollkonflikt då förväntningarna på hans olika roller var problematiska 

att förena. Primärgruppen blev för Bengt senare av större betydelse och stärktes vilket visas i 

citatet ovan. Detta tror vi beror på att det fanns möjligheter till stöd samt samtal mellan dem. 

Även Ek Kahnlund (1998: 55) benämner att de sociala relationerna är ett viktigt stöd för att en 

person som är sjukskriven ska komma ifrån sin sjukroll. 

  På frågan om vad som hade positiv effekt på återhämtningen svarade Adam att fiskeklubben 

var några han hade kontakt med under sjukskrivningen. Detta gjorde honom på bättre humör. 

Klubben var något som han hade varit med i innan sjukskrivningen och han berättar att 

medlemmarna kom och hälsade på honom både på sjukhuset och senare under 

sjukskrivningen i hemmet. När Adam reflekterar över relationerna till fiskevännerna i 

koppling till återhämtningen säger han så här:  

Sofia: ”..//..kan du se om det hade någon effekt på din återhämtning?” 

Adam: ”Ja, det antar jag att det var, för man var ju mycket gladare..//.. jo det var 

man. Även innan jag opererades så hade jag ju rätt ont, kunde inte böja mig o 

ändå så var man ju med..//..Så där dom har man ju haft mycket nytta av den 

gruppen.”  

Sofia: ”Det ser ut som om du mår bra när du tänker på dom i anknytning till den 

här perioden.” 

Adam: ”Ja, ja med dom var det bara positivt, då fick man ju bort det där gnälliga 

hos en som man hade med jämna mellanrum tror jag.” 
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  Även Adam fortsatte att känna delaktighet i gruppens gemenskap, fast han inte aktivt kunde 

ta sin vanliga roll i gruppen blev han ändå delaktig genom samtal. Gruppen accepterade 

honom som medlem och anpassade sig efter sjukdomens villkor fastän han inte kunde delta på 

samma villkor som innan. Vi tolkar detta som betydelsefullt för honom eftersom denna klubb 

såg honom utefter den vänskapsroll samt fiskerollen som hade skapats långt innan 

sjukskrivningen och inte utefter den sjukroll som han nu befann sig i.  

  Bengt ger ett exempel på hänsynstagande ifrån en bekant som han tycker påverkade honom 

positivt.  

”..//.. Men sen vet jag just en liten episod. I och med att vi umgicks privat, 

chefen och jag o familjen o min fru och hans fru, Berit som hon heter i detta 

fallet hon skrev ett litet brev till mig vid ett tillfälle, att hon tänkte på mig o 

hoppas hon hade själv liksom varit drabbad också… så hon hade väl förståelse 

liksom för det hela också så… jag vet att det sög tag rätt bra i magen på en att 

det fanns empati där också.”  

Vår tolkning är att denna omtanke gav Bengt ett erkännande för hans situation med även för 

sjukdomen då författaren till brevet hade varit drabbad. Han fick här förståelse och bekräftelse 

ifrån omgivningen och behövde då inte anpassa sin roll utefter omgivningens förväntningar. 

Även Daniella berättar om vänskap.  

” ..//.. Dom kunde komma hem. Alltså dina kompisar känner dig. Är det så att 

när jag mår bra och bakar en sockerkaka, så kommer ju dom och käkar den 

sockerkakan. Och är det så att du inte orkar göra något alls då har de med 

fikabröd..//..” 

  Även här visar omgivningen hänsynstagande och förståelse för sjukdomen. Vi ser här ett 

exempel då vännerna, det vill säga gruppen, accepterade henne som självklar medlem i 

gemenskapen, och att de visade en anpassning till sjukdomens villkor.  

  Ek Kahnlund (1998: 47) tar upp hur sociala relationer med vänner kan påverkas i och med en 

sjukskrivning, eftersom omgivningen kan ha svårt att få en uppfattning om vad den 

sjukskrivne går igenom. Vi ser en likhet i våra intervjuer där det har framkommit att 

respondenterna har behövt förklara och försvara sin sjukdom för bekanta, och vad diagnosen 

innebär. Det har även uppkommit situationer där det inte har funnits förståelse för sjukdomen 

ifrån omgivningen. Eva ger exempel på detta i citatet nedanför:  
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” ..//.. Dom tyckte liksom, kände jag ibland ”nej men vad är det där för larv. Det 

är ju bara att kämpa på att jobba”. Lite så kunde jag känna ibland..//..”  

Tidigare forskning (Edlund 2001: 259) beskriver att den sjukskrivnes sociala nätverk kan 

bidra både på positivt men även negativ sätt för den sjukskrivne beroende på hur omgivningen 

visar omtanke eller inte. Eva har i denna situation inte fått det stöd och bekräftelse hon hade 

hoppats på ifrån omgivningen, vilket hade varit väldigt betydelsefullt för henne. Då Eva inte 

kunde leva upp till sin tidigare roll i och med sjukdomen reagerar omgivningen på den nya 

roll hon befinner sig i, detta uttrycks på olika sätt bland annat med att de ifrågasätter hennes 

agerande. Därmed fick hon inte den bekräftelse från omgivningen som hon hade behövt i 

denna situation som hon befann sig i. Om närstående till den sjukskrivne inte har förståelse 

för den sjukskrivnes situation kan det leda till att relationen förändras, vilket även kommer 

upp i Herrman studie (2005: 120-121).  

  Adam reflekterar över bemötande och hänsynstagande ifrån obekanta människor i 

omgivningen som inte kände till respondentens situation i följande citat nedan. Adam berättar 

om en utomlandsresa när familjen ska ta hand om sina väskor. Han beskriver följande 

scenario:  

Adam: ”Ja så där tittade folk rätt mycket” 

Sofia: ”Ja där ser man” 

Adam: ”Just vid flygplats och till och från och det här… in i bussen och … Jag 

rörde inte en väska. Nej det var nog många som funderade där, det såg man ju på 

dem när de tittade efter en.”  

Sofia: ”Hur, dom vred på nacken?” 

Adam: ”Ja, det var lite roligt” 

Sofia: ”Vad tänkte du själv, hur kändes det själv liksom när du var just i den 

situationen?” 

Adam: ”Nä… Ja, för det mesta så tänkte man när man såg dem så där, så tänkte 

man ja, ja titta du, du vet inte vad som ligger bakom.” 

Eftersom Adam inte bar några väskor kan omgivningens reaktion grundas i de förväntningar 

mansrollen kan innebära. Adams agerande i situationen kan bryta emot outtalade normer 
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angående förväntningar på hur hans roll som man skulle utföras. Då Adam visste sina 

begränsningar under sjukskrivningsperioden, emot vad han annars kunde utföra kan det vara 

så att han tolkar omgivningen utefter sina egna förväntningar. Vår tolkning av detta citat är att 

sjukdomen innebär för Adam en rollförlust som här får tydliga konsekvenser för honom, då 

han kände att han inte levde upp till omgivningens förväntningar på honom.  

  Daniella och Eva berättar att de fick ett utökat kontaktnät i och med sjukskrivningen. Detta 

då de deltog i en gruppverksamhet som träffades och fick rehabiliteringsinsatser tillsammans, 

vilket de upplevde som positivt. Eva menar att gruppen med individer i liknande 

sjukdomsdiagnos och yrkeskategori hjälpte varandra mycket. Det utvecklades också en 

vänskap mellan gruppmedlemmarna. Daniella berättar att medlemmarna i gruppen kunde ge 

varandra stöd och råd då de hade insikt och förståelse för sjukdomen. Gruppverksamheten gav 

även Daniella nya vänskapsrelationer. Daniella har till skillnad ifrån Eva idag ingen privat 

kontakt med gruppmedlemmarna. Daniella uttalar sig på detta sätt om vad gruppverksamheten 

hade för betydelse för henne under sjukskrivningen:  

”Ja, men ALLA skulle ha det så! Alla skulle ha det så tänk om försäkringskassan 

börjar med såna. Kan du fatta att 8 stycken kan hjälpa varandra så, man kan 

ringa o gråta om allt… den andra tjuter lite på andra sidan och så säger man har 

vi tjutigt färdigt nu? Ja då ses vi om 14 dar. Ja, men man behöver det, man tjatar 

ju ihjäl sina anhöriga.” 

Daniella och Eva har i och med gruppverksamheten fått ett godkännande för deras situation. 

Gruppverksamheten blir för Daniella och Eva en nyskapad primärgrupp eftersom det knyts 

nya vänskapsband där de har ett känslomässigt stöd till varandra. De får lov att ha sin roll 

utifrån den situationen de befinner sig i på grund av sin sjukskrivning. Ifrån gruppen får de 

acceptans och bekräftelse, men även tips och råd om sjukdomen. I och med gruppen kan de få 

koppla av och behöver kanske inte anpassa sig efter omgivningens förväntningar, de befinner 

sig därmed i vad Goffman kallar för den bakre regionen.  

4.2 Bemötande från arbetsgivare och Försäkringskassan 

4.2.1 Arbetsgivarens bemötande 

På frågan om hur kontakten med arbetsgivaren har varit under sjukskrivningen ger 

respondenterna skilda berättelser. En gemensam nämnare som efterfrågas och uppskattas av 
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respondenterna är att arbetsgivaren hör av sig och frågar hur denne mår under 

sjukskrivningen.  

  Bengt berättar att han hade en bra kontakt med sin arbetsgivare innan sjukskrivningen och att 

de träffades både inom privatlivet samt arbetslivet. Han säger att han i början av 

sjukskrivningen inte ville ha någon kontakt med sitt arbete eller arbetsgivare, något som 

respekterades av arbetsgivaren. Senare in i sjukskrivningsperioden ringde arbetsgivaren till 

Bengt och frågade hur han mådde, detta var något som då uppskattades av honom. Adam 

beskriver relationen med sin arbetsgivare som bra men menar på att det var en strikt 

arbetsrelation. Arbetsgivaren hörde inte av sig något under sjukskrivningen, kontakten blev 

mer ett ansvar för den sjukskrivne att uppehålla då denne kände sig tillräckligt bra för att 

besöka arbetsplatsen. Daniella beskriver relationen med sin arbetsgivare som varierande ifrån 

negativ till positiv. Varken arbetsgivaren eller arbetskollegorna tog kontakt med respondenten 

på åtta månader in på sjukskrivningen. Daniella efterfrågar även hon att arbetsgivaren tar 

kontakt med den sjukskrivne. Cecilia berättar att relationen med arbetsgivaren och 

arbetskollegor alltid har varit bra och att relationen inte förändrades i och med 

sjukskrivningen. Hon tycker att de har varit förstående av situationen och tagit hänsyn. Cecilia 

säger dock att hon inte hörde av sin arbetsgivare särskilt mycket under sjukskrivningen. 

Anledningen till att arbetsgivaren tog kontakt uppfattade hon var mer av praktiska orsaker. 

Hon efterfrågar dock kontakt med arbetsgivaren däremellan för att höra hur denne mår. Detta 

beskrivs i följande citat:  

Cecilia: ”Jag kan känna det att arbetsgivaren kanske borde ha ringt och frågat 

hur jag mår och så mer. Alltså det är väl det i såna fall så det är väl ett av dom 

negativa så. För då vi hördes var det väl mer det här praktiska jaha kan du skriva 

på det här pappret eller mer så… och då passade hon kanske på att fråga hur det 

var.”  

Sofia: ”Hade du sett det positivt om hon bara hade ringt för att fråga hur det 

var?” 

Cecilia: ”Ja det tycker jag absolut! Så skulle jag ha gjort i alla fall om jag var 

arbetsledare!” 

Ek Kahnlund et al (1998: 46-49) och Herrman (2005: 144) menar att arbetsplatsens 

uppvisande av förståelse är betydelsefullt för den sjukskrivne. I vår studie framkommer att det 
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kan råda olika förväntningar både ifrån den anställde och ifrån arbetsgivaren om hur 

kontakten dem emellan väntas upprätthålla under en sjukskrivningsperiod. Arbetsgivaren 

håller på sin formella roll som arbetsgivare och vill kanske inte gå in på den sjukskrivnes 

privatliv. Det kan även bero på att arbetsgivaren inte är medveten om hur stor betydelse enbart 

den personliga kontakten har för den sjukskrivne. Vissa arbetsgivare kanske inte inser sin 

betydelse angående hur deras stöd kan bidra till den sjukskrivne personens återhämtning. Att 

detta kan bidra till att personen känner både emotionellt stöd, och även kan underlätta vägen 

tillbaka till arbetslivet.  

  Eva berättar att arbetsgivaren hörde av sig under sjukskrivningen, hon känner att hon än idag 

får stöd ifrån sin dåvarande arbetsgivare trots att ingen av dem arbetar kvar på samma 

arbetsplats. Den nya arbetsgivare som hon fick under sjukskrivningen visade även han mycket 

bra stöd under sjukskrivningsperioden. Eva anser att den nya arbetsgivaren genom att visa 

förståelse och att inte ifrågasätta henne gjorde att hon kunde känna tillit till denne. Detta 

bemötande hade enligt Eva positiv effekt för henne. Eva påpekar att rätt stöd ifrån 

arbetsgivaren är viktigt både under sjukskrivningen men även innan.  

  Edlund (2001: 259) beskriver i sin studie om olika offentliga aktörer och hur det stöd dessa 

ger kan ha en positiv verksam betydelse för den sjukskrivne medan visst välment stöd kan 

verka i negativ riktning och ha en inaktiv verkan.  Detta beskrivs på följande sätt i citatet 

nedan av respondent Eva:  

”Min chef bara klappade mig på axeln och talade om hur bra jag var och var 

duktig du är, och du klarar av det här, så jag var jättearg för att jag kände att 

hade hon inte gjort det så hade jag nog inte gått så här länge ..//.. ”  

Detta citat visar hur omtanke kan ske i välvilja men få konsekvenser som får negativt utfall 

för den sjukskrivne. Arbetsledaren tog på sig rollen som pådrivande och uppmuntrande i 

positiv välmening, när den sjukskrivne istället hade behövt en medmänniska. Denna situation 

påverkas av att arbetsledare har en överordnad roll även om omtanken är välvilja så påverkas 

Eva av vad hon uppfattar är arbetsledarens förväntningar på henne. Habermas menar att 

språket som kommunikationsmedel kan användas som makt, vilket vi kan se i exemplet ovan 

då Eva kände förväntningar på sig att vara ”duktig” och fortsätta arbeta trots att hon inte 

egentligen orkade.  
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4.2.2 Bemötande ifrån Försäkringskassan 

Daniella och Eva benämner Försäkringskassan och deras påverkan på återhämtningen och 

återgången till arbetet. Eva poängterar Försäkringskassans insatser som viktiga. Hon är 

tacksam över de insatser som har genomförts i hennes fall. Eva reflekterar även över att andra 

i samma situation som inte har fått samma insats eller samma mängd insatser. Hon är tacksam 

för det hon har fått. Hon är dock kritisk till Försäkringskassans personalomsättning, eftersom 

hon har fått byta handläggare ett antal gånger.  

  Forskning ifrån flera kvalitativa studier påvisar att långtidssjukskrivna ofta känner sig 

vanmäktiga i mötet med inblandade aktörer så som arbetsgivare, försäkringskassan och 

vården. De berättar om en känsla av att vara okunniga om sina förmåner och åtagande som 

sjukskrivna. (Edlund C. 2001: 295, 288 & Ek Kahnlund E. et al. 1998: 38, 54). Om både 

Försäkringskassans handläggare och arbetsgivaren i kombination har visat ointresse för 

individens som aktiv i processen för återvändning till arbetet är risken stor att den sjukskrivne 

känner sig maktlös i mötet med dessa (Ek Kahnlund 1998: 68). Daniella diskuterar 

Försäkringskassans bemötande i koppling till återhämtning i följande citat. 

”Nej, det är ett kapitel för sig..//.. Försäkringskassan är många gånger en orsak 

till varför det blir så långdraget (hon menar här sin sjukdom i sig) det är jag helt 

övertygad om..//.. Försäkringskassan har ingen aning om vad det innebär att vara 

långtidssjukskriven. För då skulle dom inte göra som dom gjorde, för då skulle 

dom få tillbaks folk fortare i arbetet.”  

Vi kan se en likhet mellan Försäkringskassans bemötande och arbetsgivarens bemötande, då 

den sjukskrivnes förväntningar angående stödinsatser inte stämmer överrens med vad som 

utdelats.  

  Daniella betonar betydelsen av att personal ifrån Försäkringskassans och 

Företagshälsovården lyssnar på den sjukskrivne. Detta då enligt henne den sjukskrivne har 

bäst insikt i sin situation, vilket hon här framför:   

”..//.. Man måste fråga den personen som är sjukskriven, för den vet någonstans 

vad den behöver hjälp med, fast man kan inte fokusera det direkt. Så man får ta 

tid på sig innan man svarar..//..” 

För den sjukskrivne är det viktigt att få bekräftelse och hänsynstagande i den individuella 

situationen de befinner sig i. Det är även betydelsefullt för den sjukskrivne att få möjlighet att 
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vara delaktig i processen tillbaka till arbetslivet. Kommunikation som uttrycksmedel framhävs 

i begreppet livsvärld. Genom att ge ökad möjlighet till en förbättrad kommunikation mellan 

den sjukskrivne och Försäkringskassan samt företagshälsovården, blir relationen mer 

personlig, vilket gör att individen uppfattas utifrån sin individuella situation.  

  Daniella hade en kontakt på Försäkringskassan som hon uppskattade. Hon upplevde denna 

kontakt som mycket bra och förstående. Vi vill med följande citat visa vilket bemötande som 

kan verka positivt för den sjukskrivne.  

Daniella: ”..//.. Och då hade jag en jättebra kille på Försäkringskassan”  

Sofia: ”Vad gjorde han som du tyckte var bra?” 

Daniella: ”Han tog det lugnt och var stabil och när jag började gråta liksom utav 

misstag där, så sa han ”du tar det lugnt jag har sett många tårar”..//.. Han sa 

det..//..Det är därför du är här!  Ja men sa jag, jag kanske kan börja. Du ska inte 

jobba nu sa han” ..//..Om du är lite realistisk nu sa han..//.. så förstår du, du ska 

inte jobba än på ett tag det löser sig. Du kommer igen, men sen. Och det var ju 

skönt o höra för då blev inte beslutet mitt.”  

Detta bemötande var betydelsefullt för Daniella eftersom tjänstemannen på Försäkringskassan 

tog hänsyn till och bekräftade henne i den situationen hon då befann sig i. Vi tolkar det som 

att detta emotionella stöd var positivt för Daniellas välbefinnande då hon blev bekräftad på det 

sätt som hon i denna situation hade behov av.  

4.3 Sociala relationer med Arbetskamrater  
Daniella förklarar att relationen med vissa arbetskamrater inte var nämnvärt bra innan 

sjukskrivningen. Hon säger att ingen av arbetskollegorna hörde av sig under 

sjukskrivningsperioden. Något som hon hade uppskattat ifall de hade gjort. Före 

sjukskrivningen träffade Adam arbetskamraterna enbart på arbetstid. Kontakten då var inte 

nämnvärt bra, han kände dock det meningsfullt att gå att jobba. Under sjukskrivningen 

berättar Adam att han inte hade någon kontakt överhuvudtaget med arbetskamraterna. På 

frågan om någon ifrån arbetet kom och hälsade på under sjukhusvistelsen eller 

sjukskrivningen hemma blir svaret:  

”Jag kommer inte ihåg hur det var mer där men det liksom… hur mycket. Det 

var ingen som liksom vad jag kommer ihåg så var det ingen som var och hälsade 
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på mig på lasarettet och under sjukskrivningen hemma så var det nog ingen som 

ringde direkt. Mer än att när jag började bli så pass bra så stapplade jag ju själv 

ner och på den vägen…” 

  I Ek Kahnlund et al´s forskning (1998: 46) framkommer det att uppgifter och relationer på 

arbetet är en bidragande faktor för personens självbild. Att inte ha möjlighet till att arbete kan 

bidra till att individen får känsla av att vara sviken och ensam (Ek Kahnlund et al 1998: 46). 

Vi tolkar det som att Adam upplever en rollförlust av yrkesrollen då han inte längre hade sitt 

arbete att gå till, vilket leder till att han upplever att han inte längre ingår i gemenskapen i 

arbetsgruppen. Om arbetskamraterna hade hört av sig under sjukskrivningsperioden hade detta 

visat att han fortfarande var delaktig medlem i arbetsgruppen. Arbetet var tidigare en del av 

hans vardag som i och med sjukskrivningen togs ifrån honom och detta påverkade hans 

livsvärld. Genom att Adam ville återskapa den livsvärld som han tidigare haft besökte han 

arbetet när han fick möjlighet till det.  

  Cecilia förklarar att arbetskamraterna var införstådda i anledningen sjukskrivningen. Hon 

beskriver en bra kontakt med kollegorna och säger att de även träffas privat t.ex. På afterwork. 

Cecilia berättar att hennes arbetskamrater höll kontakten via telefon och mail, för att 

uppdatera henne om arbetet under sjukskrivningen, samt frågade hur hon mådde. Cecilia gick 

även till arbetsplatsen och hälsade på. Hon poängterar betydelsen av gemenskapen som 

arbetet innebär för henne. Cecilia ville ha information om arbetet vilket beskrivs i citatet 

nedanför: 

”Dom ringer ju till mig ibland, för jag har sagt att dom får gärna höra av sig om 

det händer nått. Alltså personalen, och liksom händer det nått så informera gärna 

mig när det är såna där roliga tillfällen när man går ut och så då vill jag gärna 

vara med, typ en afterwork. Dom träffas gärna så utanför jobbet också och så för 

att prata lite och så.” 

Arbetsgruppen visar i och med att de delger Cecilia information och uppdatera henne om 

arbetet att de fortfarande anser att hon tillhör gruppen. Cecilia öppnar upp för kommunikation 

mellan sig och arbetsplatsen då hon säger att de gärna får höra av sig till henne. Hon har i 

arbetskollegornas ögon kvar både sin yrkesroll och privata identitet eftersom de har kontakt 

både angående arbete men även umgås på fritiden.  
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  Eva hade privatkontakt med vissa arbetskamrater och även deras familjer träffades. Hon 

uppger att arbetet kunde komma upp som samtalsämnen men att även privatlivet påverkade 

relationen. De flesta arbetskamrater hade förståelse för vad sjukskrivningen innebar för henne. 

Arbetskamrater hörde inte av sig så mycket under sjukskrivningen, en arbetskamrat/vän 

tappade respondenten kontakten med under sjukskrivningen. Denna relation har dock 

återupptagits efter sjukskrivningsperioden. Eva beskriver att hon i början saknade relationen 

väldigt mycket, dock fick hon möjlighet till sociala kontakter på annat håll via 

gruppverksamheten som hon deltog i. Eva berättar i citatet nedanför om ett tillfälle där hon 

kände sig utanför gemenskapen på arbetsplatsen.  

Sofia: ”Det var ingenting arbetsplatsen gjorde för att inkludera dig i den sociala 

gemenskapen?” 

Eva: ”Jo, julfest blev man väl bjuden på, och jag kommer ihåg att jag gick första 

året eller så men sen så nej, jag kände mig så utanför..//..” 

Att Eva upplever en känsla av utanförskap kan bero på att hon som anställd men sjukskriven 

upplever en rollförlust och förlorar delaktigheten till arbetsgruppen.  

4.4 Arbetsträning och samverkan för en positiv effekt på 
återhämtningen 

4.4.1 Arbetsträning 

Edlund (2001: 259) skriver att det är viktigt med tidiga insatser för att den sjukskrivne ska 

kunna komma ifrån sin sjukroll och förhindra att den blir beständig. De olika respondenterna 

har fått olika stöd och olika bemötande ifrån arbetsgivare. Vi kommer här nedan att försöka ge 

en sammanfattande bild av samverkan och arbetsträning och dess påverkan på 

återhämtningen.  

  Samtliga respondenter i vår studie poängterar betydelsen av en tidig handlingsplan och 

samverkan emellan olika instanser för att få den sjukskrivne tillbaka i arbetet så fort och bra 

som möjligt. Daniella säger att samarbete är viktigt då den sjukskrivne inte orkar. Även bra 

och snabbt stöd ifrån företagshälsovården har betydelse för återhämtningen enligt 

respondenterna. 

  Av våra fem respondenter ser tre av dem insatsen ”byte av arbetsplats” som en förutsättning 

för att de skulle kunna återgå till arbetslivet. Herrman (2005: 138) betonar dock att för alla 
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fungerar inte arbetsplatsbyte, det gäller för kommun och försäkringskassan att finna åtgärder 

som fungerar för den sjukskrivne. Ett flertal informanter i Herrmans studie beskriver att de har 

fått finna egna lösningar för att återvända till arbetslivet (Herrman 2005: 138-139).  

  Adam började arbetsträna och fick övergå till andra arbetsuppgifter. Han beskriver att 

arbetsplatsens bemötande och samverkan mellan arbetsplatsen och den sjukskrivne är av stor 

betydelse för den sjukskrivnes återhämtning och återgång till arbetet. Adam reflekterar över 

arbetsgivarens uppdrag i återhämtningen på följande sätt:  

Adam: ”..//.. Där har ju faktiskt företagarna stor betydelse att de sätter igång lite 

tidigare med .. och funderar på hjälpmedel och sånt där tror jag… redan innan 

personen ifråga är tillbaka och ska arbetsträna om de hade gjorde detta nu då så 

kanske inte jag hade varit där jag är idag arbetslös och..//.. Jag tänker nog lite så 

att man kan ju … ja, hur ska jag säga… när det väl börjar gå mot att man börjar 

bli så pass bra, så att man skulle kunna tänka sig att börja jobba. Det kan ju vara 

lite personligt med ifrån fall till fall. Man känner sig så pass bra så att man kan 

gå tillbaka och börja så att man kommer ut bland sina jobbarkompisar igen då. 

Sofia: ”Det sociala?” 

Adam: ”Ja det sociala … Där kan man kanske skynda på lite.” 

  Adam gör här en reflektion över betydelsen av tidiga insatser vi ser här en likhet mellan 

Adams tankar om arbetsplatsens tidiga insatser och Daniellas åsikter om försäkringskassans 

tidiga insatser. De benämner båda att tidiga insatser är positiva för den sjukskrivne.  

4.4.2 Återhämtning som en process 

En sak är respondenterna överens om och det är att oavsett sjukdom så måste det ges tid till 

återhämtning. Samtliga respondenter ser återhämtning som en process mer än en specifik 

avgörande händelse.  

  Respondenterna har fortfarande följder utav sin diagnos som var anledningen till deras 

tidigare sjukskrivning. Det kan även krävas i vissa lägen att individen måste hitta sitt sätt att 

hantera sina kvarstående symtom. Bengt beskriver återhämtning på detta sätt:  

”Det är mer återkopplat som en process egentligen inget direkt så som man kan 

peka på det är nog mer att det får ta en tid, att det finns tid för återhämtning. Att 
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den inte går att forcera fram heller. Känner liksom invärtes att man kommer i 

olika skeden. ” 

  Daniella beskriver återhämtning på detta sätt:  

”Ja, faktiskt och hur viktigt det är att du inte börjar för tidigt. Vilket då 

försäkringskassan nu har startat med. Du måste faktiskt få vara sjuk färdigt så 

kommer du igen..//.. ” 

Då respondenterna har fått en förlust av arbetsrollen och istället upplevt sjukrollen, krävs det 

att processen tillbaka till arbetslivet får ta den tid som den sjukskrivne har behov av för att 

kunna återhämta sig. Processen tillbaka behöver inte innebära att individen återtar sin tidigare 

roll som denne har haft före sjukskrivningen. Återhämtningsprocessen ger individen verktyg 

för att kunna hantera de förväntningar och krav som ställs på denne från omgivningen. 

  Angående återhämtningsprocessen tillbaka till arbetet framför Cecilia följande:  

Sofia: ”Kan du se någon speciell händelse där du tänkte ”Nu går det framåt, nu 

är jag snart återhämtad”.  

Cecilia: ”Nej men det var ju mitt mål, jag hade ingen tvekan om det jag ska blir 

frisk liksom! Jag ska ju jobba, vad skulle jag göra hemma hela dagarna..//.. Man 

har ju det som inbyggt mål, i alla fall har jag ju det..//..” 

Även i studien gjord av Ek Kahnlund et al (1998: 58) framkom det att merparten av de 

deltagande långtidssjukskrivna var motiverade att återgå till arbetet. Detta då arbetet stärker 

självkänslan och delaktigheten (Ek Kahnlund et al 1998: 59).  Motivationens betydelse är 

även något som Brülde (2005: 22) skriver om, han menar då att arbetsplatsens bemötande av 

deras anställda kan både förebygga ohälsa samt underlätta återgången till arbetslivet.  

  Daniella uttrycker sin erfarenhet från sin sjukskrivning på följande sätt:  

” ..//.. Och så man måste läka, för det är ingen som är sjukskriven som vill vara 

sjukskriven..//..” 

I Herrmans studie (2005: 130) vill merparten av deltagarna ta upp sitt arbetsliv igen, 

oberoende av om det är den sjukskrivnes gamla arbetsplats eller en ny tjänst. Samtliga 

respondenterna som deltagit i vår studie har varit motiverade inför återgång till arbetslivet, 

och har strävat dit på sina individuella vis. Rollen som sjukskriven utvecklas i en nödvändig 
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process för att återhämtningen ska påbörjas för den sjukskrivne. Den behöver få ta den tid 

som krävs för just denna person.  

4.5 Fritidsintressen och naturupplevelser som påverkade 
återhämtningen i positiv riktning 

I Herrmans studie (2005: 91, 110) betonas naturupplevelser, motion, fritidsintressen och sömn 

som viktiga faktorer för återhämtning. I vår studie tar fyra av fem respondenter upp naturen 

och intressen som viktig återhämtningskälla. Eva lägger även till i intervjun att fysisk aktivitet 

och att vara ute påverkar kroppen positivt. Bengt menar att fysisk aktivitet och rörelse, 

fiskeintresse och naturliv hade betydelse för hans återhämtning. Han beskriver det på detta 

sätt:  

”Process jo visst det e helt klart… olika skeden olika trappsteg… men alltså 

även det efteråt så, alltså när den psykiska hälsan kontra den fysiska hälsa den 

går hand i hand och inledningsvis så rekommenderar dom att man ska ut och 

promenera mer och liksom stärka sig fysisk. Det tror jag mer och mer på att det 

är viktigt, sen är det inte frågan och vrålträna..//..”  

  Återhämtningsprocessen bidrar till en nyskapande av individens roll, att hitta sin individuella 

väg till både styrka och avkoppling. På frågan om vad fisket ger Bengt svarar han så här:  

”Ja, det är ju natur och lugn och ro…. inte så mycket social kontakt, man pratar 

ju inte så mycket med folk när man står och fiskar. Utan det är mer natur!”  

  Bengt hade mycket social kontakt och pratade med sina bekanta under sjukskrivningstiden, 

vi dock att han även behövde tid för avkoppling i en annan miljö. Denna miljö innebar andra 

förväntningar på hans roll och hans agerande än i de situationer då han umgicks socialt i andra 

sammanhang. Detta tror vi bidrog till hans återhämtning. 

  Daniella menar att naturen läker, vara ute och jobba i naturen och bland djur har en positiv 

effekt i samband med återhämtningen. Hon menar att efter återhämtningen så kan man 

uppskatta ”dom små guld kornen” (små vardagliga saker) i vardagen läker. Herrman (2005: 

87, 119) menar att fritidsintressen så som att sjunga i kör kan ha en positiv inverkan för 

återhämtningen. Det kan vara en möjlighet att då kunna släppa tankarna på sjukdomen och 

individen får för stunden en känsla av vardagsliv. Daniella benämner ett intresse i följande 

citat:  
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”..//.. Och det var där den första killen (han som arbetade på Försäkringskassan) 

var så bra. Han sa: Du, sa han. För jag bad om ursäkt att jag sjung i kör. Jag 

lyckades i alla fall att gå varannan gång. Då sa han: du ska inte ta bort något som 

gör dig glad. För glädje läker och då kommer du snabbare tillbaka..//.. ” 

  Här är en situation där en tjänsteman vågar släppa lite på sin formella yrkesroll och ge ett 

emotionellt stöd till Daniella. Genom detta agerande bekräftade han Daniella i den situationen 

som hon just då befann sig i. Då tjänstemannen visar förståelse och uppmuntrar Daniella att 

fortsätta att göra saker som hon finner glädje stödjer han henne att finna hennes individuella 

redskap till återhämtning.  

  Adam och Bengt beskriver att vara ute i naturen gav dem ett lugn och att det gav dem en 

plats där sjukdomen inte tog upp deras tankar eller hindrade dem. Adam talar om fisket på 

detta sätt:  

Adam: ”Så det var ju det man längtade efter faktiskt!”  

Sofia: ”Följde du med, var du med ute någon gång alltså?” 

Adam: ”Ja, jag åkte ju med och stod vid sidan av och tittade i och för sig men… 

det var inte så ofta var det inte men någon gång gjorde jag det… suck”  

Sofia: ”Hur var det i kontrast, jag tänkte när dom berättade om historierna när du 

var sängliggande (fiskehistorier berättade av hans polare) kändes det som 

positivt för dig att följa med ut eller var det…”  

Adam: ”Jojo men det var ju enbart positivt, det var ju läkande med… kändes det 

som, då fick man ett par timmar där då man inte ens kanske funderade på att 

man var sjuk.”  

  Detta citat tyder på att gruppen räknade med Adam som medlem i gruppen, även om han inte 

kunde delta på samma vis som vanligt. Adam kunde därmed fortsätta vara delaktig i 

gemenskapen, men utan att behöva känna krav från gruppen att behöva prestera som vanligt. 

Även Bengt tar upp fiskeintresset som en möjlighet att få en paus ifrån sjukdomen och 

tankarna runt omkring den.  

Sofia: ”Var det för att kunna tänka på något annat?” 
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Bengt: ”Ja det blir det nog litegranna… då också, att man blir fokuserad på 

något annat att man släpper tankarna och så.”  

  I och med fiskeintresset kunde Bengt hitta sin fristad där han kunde komma bort från sin roll 

som sjukskriven och vad detta medför, och istället få möjlighet att ägna sig åt fiskeintresset. 

En roll som han var bekant med redan innan sjukskrivningen.  
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5 Avslutande diskussion  
Sammanfattningsvis kan vi i vårt resultat se att stöd ifrån sociala relationer både ifrån 

privatlivet och ifrån arbetslivet påverkar den sjukskrivnes återhämtning i positiv riktning. 

Detta sociala stöd ifrån omgivningen kan se ut på många olika sätt beroende på den 

sjukskrivnes individuella situation och relationen mellan den sjukskrivne och omgivningen. 

Vårt resultat och även tidigare forskning och teoretiska begrepp påvisar betydelsen av att 

känna sig delaktig i gemenskapen med dem i ens närmaste omgivning. Detta kan gälla både 

privata relationer men även relationer på arbetsplatsen. I vårt material har det framkommit att 

detta stöd ifrån individens omgivning är av stor betydelse i samband med dennes tidigare 

sjukskrivning och återhämtningsprocessen. Genom att den sjukskrivne känner stöd ifrån sin 

omgivning, kan detta sociala stöd fungera som hjälp och ett redskap som har positiv effekt för 

personens återhämtning. Tidigare forskning påpekar att sjukskrivna med svagt socialt nätverk 

blir mer beroende av professionella instansers åtgärder för att komma tillbaka till arbetslivet. 

Ett tema som har varit återkommande är att respondenterna har funnit sina individuella 

metoder, som har fungerat positiv för just deras återhämtning. Det kan vara olika 

fritidsintressen och även betydelsen av att vistas ute naturen. Återhämtningen kan se ut på 

olika sätt för olika personer, eftersom varje person befinner sig i just sin individuella situation 

under sjukskrivningsperioden. Återhämtning ses som en process som fortgår under hela 

sjukskrivningen. Det handlar om ett samspel mellan individen och omgivningen, både inom 

sociala relationer men även att den sjukskrivne finner ett förhållningssätt till 

sjukskrivningsorsaken och dess sviter. Det är då angeläget att personen upplever att den får 

det stöd som denne behöver utifrån vart denne befinner sig i återhämtningsprocessen. Att få 

möjlighet att återvända till arbetslivet igen kan ha stor betydelse, eftersom tidigare forskning 

visar betydelsen av arbete för en persons välbefinnande. 

  Vi drar slutsatsen utifrån vårt resultat att det är mycket angeläget att en person som blir 

sjukskriven fortfarande får möjlighet att känna sig delaktig i gruppgemenskapen utefter sin 

förmåga och sina villkor. Att uppleva acceptans och hänsynstagande inför sjukdomen från 

omgivningen. Att den sjukskrivne känner att den får den bekräftelse som den behöver, både 

från familj och vänner, men även från arbetsgivare och arbetskamrater. Det är viktigt att 

lyssna till den sjukskrivne och bjuda in till kommunikation på dennes villkor. Eftersom 

respondenterna i vår studie framför att deras återhämtning tillbaka till arbetslivet har varit en 

process, så kan det medföra att deras individuella behov av stöd från omgivningen och det kan 
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innebära olika handlingar beroende på vart i processen den sjukskrivne befinner sig. Det kan 

även skifta från person till person vad som upplevs som betydelsefullt för just denne.  

  Vi kan se i tidigare forskning att bristande stöd ifrån både familj, bekanta samt arbetsplatsen 

leder till att den sjukskrivne blir mer beroende utav stöd ifrån andra instanser.  I vårt resultat 

framkommer det att i relationen mellan instanser och den sjukskrivne, är det viktigt för 

professionella att vara medvetna om hur viktigt sociala relationer och bemötande är för den 

sjukskrivnes återhämtning. Det är viktigt att tänka bort ifrån de generella lösningar och istället 

se till individuella lösningar där den sjukskrivne får möjlighet till att vara med och påverka sin 

situation. För varje person som är långtidssjukskriven så kan stödet behöva anpassas 

individuellt, där just denna personens behov av stöd tillgodoses, men även att denna 

personens egna resurser lyfts fram och används. Det kan till exempel vara att uppmuntra till 

vissa sociala kontakter som har stor betydelse för den personen, eller att se till vilken positiv 

betydelse en givande fritidsintresse kan medföra för individen.  

  Respondenterna ser återhämtning som en process där tidsperspektiv måste komma i 

bakgrunden. Vi kan här göra en koppling till Habermas begrepp livsvärld o system. Detta då 

respondenterna efterfrågar mer kommunikation och individuell anpassning av 

återhämtningsarbetet ifrån arbetsgivaren, Försäkringskassan och Företagshälsovården. Om 

respondenternas livsvärld, det vill säga deras upplevelser av sin situation beaktas i arbete för 

att få respondenten tillbaka till arbetet bidrar detta till mer delaktighet för denne. I den tidigare 

forskning som vi har tagit del av är det angeläget att en person som är sjukskriven får insatser 

i ett tidigt stadium av sjukskrivningsperioden, vilket även framkommit i flera av intervjuerna i 

vår studie. Samtidigt framkommer i vår studie att respondenterna anser att återhämtningen är 

en process som inte kan skyndas på, att återhämtningen behöver få ta den tid som behövs. Vi 

drar därmed slutsatsen att det kan krävas en balansgång av och mellan de olika inblandade 

aktörerna, att den personen som är sjukskriven får möjlighet till insatser i ett tidigt stadium, 

men samtidigt får tid att hinna återhämta sig och får känna sig redo, innan den återgår till 

arbetslivet igen. Det blir intressant att se hur Regeringens ”Rehabiliteringskedja” utvecklas i 

praktiken. Om tidsgränserna blir en möjlighet för den sjukskrivne att få tid för återhämtningen 

och för Försäkringskassans personal att få möjlighet till att bemöta och se varje individ i den 

specifika kontexten. Eller om tidsgränserna blir en stress i sig, både för den sjukskrivne men 

även Försäkringskassans personal. Återhämtning måste ses ur en tidsaspekt där den 

sjukskrivnes individuella behov får stå i centrum. Att insatserna anpassas utifrån den 

sjukskrivne personens behov och möjligheter. Detta är en viktig lärdom för oss i vårt 
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kommande yrkesliv, oberoende vilken verksamhet vi kommer att arbeta inom. Vi kan möta 

personer som är sjukskrivna om vi arbetar där det ingår ansvar för personalfrågor, vi kan möta 

personer som är sjukskrivna och är klienter där vi arbetar eller så kan vi ha arbetskolleger som 

blir sjukskrivna. Det är angeläget att då komma ihåg att den stora betydelsen av socialt stöd 

för en sjukskrivens persons återhämtning. Att som arbetsgivare eller arbetskamrat ta sig tid att 

ta kontakt med den sjukskrivne, så att den personen känner att den fortfarande är medlem i 

arbetsgruppen och inte känner sig utanför gemenskapen. Genom att känna sig delaktig i 

arbetsgruppen även under sjukskrivningen, kan den upplevelsen av den rollförlust som 

arbetstagare som kan uppstå minska. Detsamma gäller även för relationer inom en persons 

privata kontaktnät, vilka ofta är en viktig primärgrupp och vars stöd och gemenskap kan vara 

en stor tillgång i samband med en sjukskriven persons återhämtning.  

  Eftersom vi av tidmässiga skäl har fått begränsa vår studie och inte haft möjlighet att 

intervjua fler personer än vad vi har gjort, är vi medvetna om att vi inte kan dra några 

slutsatser i ett mer generellt perspektiv utav våra resultat. Det resultat vi har kommit fram till 

är utifrån våra respondenters personliga berättelser angående deras upplevelser och 

erfarenheter från deras sjukskrivningsperiod och återhämtning tillbaka till arbetslivet. Dock 

har våra respondenters utsagor varit överrensstämmande med varandra men även visat likheter 

med den tidigare forskningen. Det hade varit spännande att följa upp vår studie genom att 

kombinera den med en kvantitativ studie, för att då även kunna väga in slutsatser från de 

kvantitativa resultaten. Eftersom denna kombination av metoder inte varit tidsmässigt 

genomförbar, har vi gjort valet att göra en kvalitativ studie för att kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar.  

  Avslutande kan vi se att sociala relationer både inom privatlivet samt arbetslivet på olika sätt 

kan bidra till återhämtningen för den sjukskrivne.  

    Då det i vår studie har framkommit vilken betydelse fritidsintressen och även natur har haft 

för respondenternas återhämtning, skulle det vara intressant att ta del av en studie som 

fokuserar på detta. Det är av stor betydelse för den sjukskrivne att finna sin fristad och komma 

bort från sina egna och omgivningens förväntningar på hur denne ska agera i situationen. Det 

viktiga är att var och en får möjlighet till att hitta sin individuella källa som har positiv 

betydelse för dennes återhämtning. Det har på senare tid uppkommit nya idéer vad som kan 

bidra till sjukskrivnas återhämtningsprocess. Exempel på detta är bland annat kultur och 
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motion på recept. Vi tycker att det ska bli spännande att följa hur utvecklingen inom dessa 

områden fortgår.  
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Bilagor  
Intervjuguide  

Innan sjukskrivningen, arbete och sociala relationer på och utanför arbetet 

Vad arbetade du med innan sjukskrivningen?  

Hur upplevde du arbetet? Trevligt, meningsfullt?  

Hade du bra kontakt med din chef? 

Hade du bra kontakt med dina arbetskamrater?  

Träffades ni (arbetskamrater/chef) utanför arbetstid? Hördes ni av privat?  

Vilka skulle du beskriva fanns i ditt nätverk av vänner och bekanta innan sjukskrivningen?  

Hur var eran relation innan sjukskrivningen? Hur ofta träffades, hördes ni?  

Allmänt om sjukskrivningen 

När fick du din sjukskrivning? 

Hur länge var du sjukskriven?  

Skulle du kunna berätta lite om sjukskrivningstiden i sig. Hur kunde en helt vanlig dag se ut 

för dig? Var det gällde den sociala men även det fysiska måendet?  

Hur upplevde du tiden som sjukskriven?  

Sociala kontakter och personens nätverk  

Hur har du blivit bemött av din omgivning när du berättat om din sjukskrivning?/ Efter att du 

hade berättat om din sjukskrivning, förändrades folks bemötande eller var det samma som 

innan?  

Hur påverkades relationen av din sjukskrivning? Träffades/hördes ni av mer/mindre?  

Om de förändrades var det på ditt eller den andres val?  

Har du skapat några nya relationer under sjukskrivningsperioden? (Stödgrupper, nya 

relationer, andra i samma situation)  

 



 

Relation och bemötande ifrån arbetsgivaren och arbetskollegor 

Om du jämför relationen till din arbetsgivare/arbetskamrater innan sjukskrivningen med hur 

det var sen när du var sjukskriven tycker du att det va någon skillnad i relationen?   

Om så vad var det för skillnader?  

Kan du ge exempel på vad arbetsplatsen har gjort för att inkludera dig i den sociala 

gemenskapen på arbetet under din sjukskrivningsperiod? T.ex. Personalmöten, telefonsamtal 

fråga hur personen mår?  

När du var sjukskriven var det någon ifrån jobbet som hörde av sig till dig?  

Känner du att du har fått det stöd som du var i behov av ifrån arbetsplatsen? Är det något du 

skulle vilja ha annorlunda?  

Återhämtning 

Vad betyder ordet återhämtning för dig? 

Kan du minnas någon särskild händelse eller process som du upplever påverkade din 

återhämtning/tillfrisknande? /Om du tänker tillbaka på sjukskrivningsperioden är det något 

specifikt som du känner påverkade din återhämtning/tillfrisknande?  

Efter sjukskrivningen/Återgång till arbetet  

Vilka händelser ser du som mest betydelsefulla för att du skulle kunna börja arbeta återigen? 

Ex. Bekantskapskretsens bemötande, en specifik händelse, arbetsgivarens, eller 

arbetskamraters bemötande?  

Varför? På vilket sätt har det påverkat dig?  

Har det skett några förändringar i ditt arbete sedan du kom tillbaka? Ex. Arbetsuppgifter, 

bemötande, mm. Hur ser du på förändringarna? 
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