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Mot bakgrund av den kontinuerliga samhällsdebatten kring sjukskrivningar, var syftet 

med denna studie att undersöka hur en långtidssjukskrivning och vidare återgång till 

arbete kan upplevas. Den har inspirerats av ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv, och 

syftet har uppnåtts genom fyra kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. 

Undersökningen visar att ett fysiskt sjukdomstillstånd också inverkar på ett psykiskt och 

emotionellt plan. En person som är sjukskriven kan på så vis börja ifrågasätta sitt eget 

värde, och känna sig oduglig genom att bara gå hemma och inte kunna bidra med något 

till samhället. Personernas berättelser påvisar emellertid att återgången till arbete kan 

underlättas av en engagerad arbetsplats. Det framgår också att det är viktigt med stöd 

och förståelse från omgivningen, såsom från familj, chef och arbetskamrater, men även 

från läkare, Försäkringskassa och andra ansvariga aktörer. Vidare åskådliggör studien 

att det är väsentligt med individanpassade åtgärder i rehabiliteringsprocessen, vilket 

resultaten likväl uppvisar vissa brister på från Försäkringskassans sida. Framförallt 

belyser undersökningen vikten av att se till den sjukskrivne personen och dennes 

förutsättningar, och vad personen faktiskt kan utföra för arbete.  
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1. Inledning 
”Man måste vara frisk för att klara av att vara sjuk”, brukar det heta, och det finns säkerligen 

många människor som fått erfara det. Att vara sjukskriven innebär inte bara att återhämta sig 

för att senare kunna återgå till arbetet i lugn och ro. Vilka problem är det då en sjukskriven 

person kan ställas inför, och hur kan en återgång till arbetslivet fungera? Varför klarar vissa 

personer återgångsprocessen bättre än andra? Kanske har det med den sociala och fysiska 

kontext som personen befinner sig i att göra, och möjligen individens inställning till både 

arbete och livet. Det pågår en kontinuerlig samhällsdebatt kring sjukskrivning och 

rehabilitering, och det finns en märkbar efterfrågan på mer kunskap. Jag anser därför att det är 

viktigt att frågor om sjukskrivningar ägnas uppmärksamhet, och att den problematik som kan 

uppstå belyses ur olika synvinklar. Framförallt tycker jag det är väsentligt att få fram den 

sjukskrivnes perspektiv, då det är den personen som får ta del av allt vad en sjukskrivning 

innebär. 

Den 1:a Juli 2008 ändrades sjukreglerna för den som är långtidssjukskriven, och enligt 

statistik från försäkringskassan har sjukskrivningarna minskat sedan dess. Försäkringskassan 

menar dock att minskningarna beror på fler pensionsavgångar bland sjukskrivna personer, 

samt på att sjukreglerna blivit hårdare
1
. De nya reglerna säger att sjukskrivna personer får 

sjukpenning i 90 dagar om försäkringskassan bedömer att personen på grund av sjukdom inte 

kan utföra sitt arbete. Från dag 91, fram till dag 180, får personen bara sjukpenning om inget 

arbete alls kan utföras hos arbetsgivaren. Efter 180 dagar gör försäkringskassan en bedömning 

och om personen kan utföra någon form av arbete överhuvudtaget på arbetsmarknaden dras 

sjukpenningen in
2
. Istället för att minska sjukersättningen, vore det inte då bättre att försöka 

minska antalet sjuka? Jag frågar mig även vart alla människor som förlorar sin sjukersättning 

tar vägen, och hur en möjlig återgång till arbetslivet ser ut? I en artikel i Aftonbladet
3
 

diskuteras dessutom regeringens nya lag som ger inkomsttagare mer pengar, samtidigt som 

långtidssjukskrivna får mindre. Syftet med lagen är bland annat att ge långtidssjukskrivna 

personer drivkraft till att ta sig ut på arbetsmarknaden. Frågan är dock vilken effekt det får, då 

en person som är sjukskriven redan befinner sig i en utsatt position. I en nyligen gjord 

undersökning i Borås
4
 framhävs det också att de nya sjukreglerna har inneburit en större 

belastning på psykvården. Folk blir oroliga över sin ekonomiska situation, och vänder sig till 

psykiatrin för att de inte får några pengar. Dålig psykisk hälsa hjälper antagligen inte heller 

till för att få den sjukskrivna personen i kondition till att kunna, och vilja, arbeta igen.  

Att fokusera på hur återgången till arbetet kan ske efter en långtidssjukskrivning förefaller 

särskilt angeläget, då en sådan återgång kan antas vara avgörande för en människas framtida 

arbetsliv. Med långtidssjukskrivning avses en person som varit sjukskriven i 90 dagar eller 

mer (Westerhäll Vahlne, 2008). För samhällets och den enskilda människans skull är det 

därför viktigt att reflektera över långtidssjukskrivning och dess implikationer på olika nivåer.  

Denna studie är pedagogiskt relevant då den fokuserar på människan i sitt sammanhang. Hur 

den enskilde människan upplever sin situation i förhållande till de omständigheter och den 

                                                 

1
 http://www.sr.se/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel=3254594. Sökdatum: 090926 

2
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/sa-funkar-de-nya-sjukreglerna_69028.html.                        

Sökdatum:090926 

3
 http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article5945395.ab. Sökdatum: 091209 

4
 http://tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/boras?videoId=1.1285853. Sökdatum: 091022 

http://www.sr.se/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel=3254594
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/sa-funkar-de-nya-sjukreglerna_69028.html
http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article5945395.ab
http://tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/boras?videoId=1.1285853
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kontext som denne befinner sig i, är vidare angeläget att belysa närmare på grund av 

långtidssjukskrivningars komplexitet och påverkan. De som kan finna intresse av att ta del av 

arbetet kan vara personer som ägnar sig åt arbetslivspedagogisk forskning, arbetsgivare, 

arbetskamrater, försäkringskassa, samt övriga personer som är i kontakt, eller har en relation, 

med en sjukskriven person. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Problemområde 

Som jag nämnde i inledningen så efterfrågas mer kunskap kring sjukskrivningar. Det fastslår 

exempelvis Kristina Alexandersson m.fl. (2003) som i ett projekt för SBU (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering) kartlägger hur forskning kring sjukfrånvaro ser ut, och får fram att 

det behövs mer och bättre forskning inom området. De nämner att det, bland annat med tanke 

på samhällets stora ekonomiska kostnader av sjukskrivningar, finns påfallande kunskapsbrist, 

både ur psykosocialt, medicinskt och ekonomiskt perspektiv. Likaväl påpekar Bibbi Eriksen, i 

en artikel om rehabilitering på Suntliv
5
, att det behövs mer forskning inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Hon nämner också att så få som 8 procent av långtidssjukskrivna personer får 

rehabilitering, och att anledningen är att personalen på försäkringskassan inte hinner med. Det 

bildar ett stort problem då rehabiliteringsinsatser bör sättas igång omgående för att de inte ska 

försummas, understryker Eriksen. Statistik från Försäkringskassan visar att 85 procent av 

passivt sjukskrivna kan återgå till arbete efter 3 månaders sjukskrivning, men att endast 35 

procent någonsin återgår till arbete efter 8 månaders sjukskrivning
6
.  

Långtidssjukskrivningar kostar följaktligen både samhället och den som är sjukskriven en hel 

del pengar. För en person som blir sjukskriven innebär det även andra bekymmer. Ofta 

innebär det en lång kamp, inte bara mot den sjukdom eller ohälsa personen drabbats av, utan 

även gentemot Försäkringskassan, arbetsgivare, läkare och i vissa fall även arbetskamrater. 

Charlotte Löndahl Bechmann framhäver, i en artikel inom Forskningsrådet för 

Socialvetenskap (2009)
7
, att en långtidssjukskriven person har betydligt högre risk att stängas 

ute från arbetsmarknaden idag än för tio år sedan, då oönskad arbetskraft sorteras bort. I 

utredningen Gränslandet mellan sjukdom och arbete, utforskar Anna Hedborg (2009) 

begreppet arbetsförmåga. Hedborg säger att någon som drabbas av sjukdom, eller skada som 

gör att personen inte kan arbeta, har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Som jag nämnde 

inledningsvis så drabbas dock många människor av de nya sjukreglerna, och vissa personer 

kan förlora sin ersättning från sjukförsäkringen. Osäker inkomst kan leda till psykiska 

problem på grund av oro över den ekonomiska situationen, förklarar Bengt Starrin i boken 

Emotioner, vardagsliv & samhälle (2004). Han påpekar även att stressen kan knäcka 

självkänslan. Vidare förklarar Lars Dahlgren (2004), i samma bok, arbetsplatsens värde i en 

människas liv. Han talar om hur väsentligt det är att ha ett ställe att gå till där man känner sig 

behövd, och kan knyta kontakter med andra personer och skapa ömsesidigt beroende.  

1.1.2 Forskningsöversikt 

Det finns en del forskning som behandlar frågor om sjukskrivning, och det finns olika sätt att 

ta sig an problematiken. Vanligen inriktar den sig på olika former av rehabilitering, samt vilka 

                                                 
5
 http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=354. Sökdatum: 091209 

6
 http://www.forsakringskassan.se/nav/21d877ac1449001735f6bf9369b3ca8b  Sökdatum: 100120 

7
 http://www.fas.se/fas_templates/Page____1596.aspx Sökdatum: 091209 

 

http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=354
http://www.forsakringskassan.se/nav/21d877ac1449001735f6bf9369b3ca8b
http://www.fas.se/fas_templates/Page____1596.aspx
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faktorer som kan spela in vid en återgång till arbete, det går dessutom att finna viss forskning 

om hur den sjukskrivne personen själv upplever sin situation. 

1.1.2.1 Rehabilitering 

Ulla Gerner (2005) studerar i en avhandling långtidssjukskrivnas återgång till arbetet 

respektive övergång till förtidspension, och den sociala kontext personerna befinner sig i. Hon 

säger att det finns lite forskning som vidrör den sjukskrivna personens egen synvinkel på sin 

situation. Ur resultaten får hon bland annat fram att rehabiliteringsinsatser inte alltid är den 

bästa lösningen, och att det handlar om att ge rätt rehabilitering till rätt person. Vidare 

beskriver och analyserar Ulla Wihlman (2009), i en undersökning på fyra delstudier, hur 

samarbetet mellan olika aktörer kan fungera vid arbetslivsinriktad rehabilitering av 

långtidssjukskrivna, samt arbetslösa, personer. Aktörerna är Försäkringskassa, sjukvård, 

Arbetsförmedling och socialtjänst. Wihlman uppger att vid projektets start var både synen på 

de sjukskrivna och arbetslösa personerna, samt projektets mål, olika mellan aktörerna. Hon får 

även fram att snarare än ett samarbete mellan de olika organisationerna, sker samarbetet inom 

de olika grupperna. Wihlman påpekar att det behövs en helhetssyn vid integrerade 

rehabiliteringsprojekt för att förstå det i sitt sammanhang, vilket inte skedde i detta fall. Det är 

viktigt att skapa en gemensam målbild, och se utanför den egna organisationen klargör hon.  

Vanligt är också att forskning inom rehabilitering inriktar sig på något specifikt område. Eva 

Månsson (2009) ägnar sig exempelvis åt att studera hur rehabilitering av personer med 

Multipel skleros (MS) bör gå till. Hon klarlägger att det behövs mer än fysiska åtgärder, som 

det vanligtvis koncentreras på, såsom andra dagliga aktiviteter som personerna själva 

uppfattar som meningsfulla. Therese Stenlund (2009) studerar däremot rehabilitering av 

utmattningssyndrom. Hon poängterar vikten av tidiga rehabiliteringsinsatser, som även är 

nämnt ovan, och betydelsen av att anpassa dem efter individen. Stenlund framlägger att en 

kombination av olika åtgärder, såsom lugna fysiska aktiviteter och samtalsbearbetning, ger en 

positiv inverkan på rehabiliteringen. 

1.1.2.2 Återgång till arbete 

Annie Hansen Falkdal (2005) studerar i sin avhandling sjukskrivna personers återgång till 

arbete, och vilka hinder och resurser som kan finnas. Hon får fram att vissa faktorer är 

betydelsefulla vid återgången, såsom exempelvis; egen tro på att kunna arbeta i framtiden, 

tillfredställelse med livet, arbetssektor, en känsla av sammanhang, stöd och delaktighet. 

Kristina Holmgren (2006) utgår däremot i sin studie från chefernas perspektiv, och deras 

ansvar vid anställdas återgång till arbete efter sjukskrivning. Hon fastställer att chefen utgör 

en betydande roll, och de deltagande cheferna i studien menar att det är viktigt att vara ett stöd 

för den som är sjukskriven. Dessutom anser de att stöd från bland annat arbetskamrater, och 

den sjukskrivnes egen motivation, är centrala faktorer vid återgång till arbete. En annan viktig 

aspekt är bra samarbete med andra aktörer uppger cheferna, där bristande förståelse för 

arbetsplatsens förutsättningar bland läkarna ibland utgör ett problem. Holmgren påpekar att 

cheferna dessutom upplever att ökade psykiska och fysiska krav på en arbetsplats, samt ringa 

resurser, försvårar återgången. De menar även att vissa lagar och regler kan stå i vägen för en 

smidig tillbakagång. Holmgren är dock positivt överraskad till det stora engagemang som 

cheferna i studien visar de anställda vid återgången till arbetet. 

Elin Ekbladh (2008) undersöker i sin avhandling hur användbara de två bedömningsverktygen 

Worker Role Interview (WRI) och Work Environment Impact Scale (WEIS) är.  Verktygen är 

intervjuinstrument som har i syfte att spegla de medverkande personernas egna uppfattningar 

om de psykosociala och miljömässiga faktorer som inverkar på arbetsförmågan. Vidare 

berättar Ekbladh hur flera olika faktorer påverkar en sjukskriven persons återgång till arbete, 
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och att det behöver fokuseras på mer än arbetsförmågan. Hon påpekar exempelvis att 

personens egen uppfattning om sin arbetsförmåga och situation är av stor betydelse, samt 

personens drivkraft till att tro sig klara av en återgång till arbete. Ekbladh framhåller dock att 

WRI och WEIS är användbara verktyg, och ger värdefull information som kan hjälpa den 

sjukskrivne tillbaka till arbetet.  

1.1.2.3 Den sjukskrivnes perspektiv 

Åsa Vidman (2007) tar i sin avhandling upp vilka olika faktorer som kan medverka till 

långtidssjukskrivningar, och utgår från sjukskrivna personers egna uppfattningar och 

erfarenheter om sin situation. Hon får fram att många olika faktorer spelar in vid en 

sjukskrivning, och att upplevelsen av den erfars olika beroende på tidigare erfarenheter, den 

totala livssituationen och vilka symptom personen har. Vidman framhäver att de medverkande 

personernas liv och självuppfattning har påverkats anmärkningsvärt av sjukskrivningen, 

såsom att sociala kontakter har minskat och att personerna har svårigheter att acceptera en 

livslång värk. De har dessutom problem som inte direkt är synliga för omgivningen, vilket 

medför ytterligare påfrestning då de känner sig ifrågasatta. Vidare har Kristina Alexandersson 

m.fl. (2003) som ett led i Arbetshälsoenhetens forskning kring sjukfrånvaro och ohälsa 

studerat hur livssituationen påverkas vid långtidssjukskrivningar. De tar upp konsekvenser 

som drabbar den som är sjukskriven, och betonar hur anmärkningsvärt lite forskning det finns 

kring området. Forskarna får fram att sämre ekonomi utgör den vanligaste negativa följden 

vid en sjukskrivning. Majoriteten av de medverkande personerna anser dessutom att de fått en 

mer negativ självbild, samt minskade möjligheter och lust att delta i aktiviteter.  

Ann-Christine Larsson (2007) studerar i en avhandling hur ett antal kvinnors 

långtidssjukskrivningar har uppstått, och hur empowermentprocesser kan vara en väg tillbaka 

till arbetslivet. Det centrala i studien är deltagarnas erfarenheter och uppfattningar, och 

betydelsen av eget inflytande över sin situation. Under processens gång definierar deltagarna 

och Larsson tillsammans empowerment som förändrade resurser. Resurserna som identifieras 

är emotionella, sociala, lärande, fysiska, psykiska, ekonomiska och institutionella. I sina 

resultat får Larsson bland annat fram att det för en framgångsrik process krävs ett samspel i 

empowermentprocessen mellan individ, arbetsplats och samhälle. Dessutom visar hon på att 

balans mellan de olika dimensionerna; arbete familj och fritid, är nödvändigt för en god hälsa 

1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet är att undersöka hur en långtidssjukskrivning och vidare återgång till arbete kan 

upplevas. 

Studien kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 Vilken betydelse anser de medverkande personerna att ett arbete har? 

 Hur upplevde de medverkande personerna rehabiliteringen de genomgick i samband 

med sina långtidssjukskrivningar?  

 Vad anser de medverkande personerna ha påverkat återgången till arbetslivet efter sina 

långtidssjukskrivningar? 

 Vilka emotionella upplevelser har de medverkande personerna erfarit i samband med 

sina långtidssjukskrivningar? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Mot bakgrund av det tidigare nämnda kapitlet om tidigare forskning inom det framlagda 

området, kommer detta kapitel att inriktas på teorier som ska fungera som analysverktyg. 

Teoretiska verktyg hjälper till att sätta ljus på det empiriska materialet (Kvale, 2009). Utifrån 

studiens syfte och inriktning kommer jag här att å ena sidan lägga fram teorier och 

begreppsutredning om innebörden och betydelsen av arbete och rehabilitering, för att på så vis 

kunna använda dem för att belysa de medverkande personernas erfarenheter. Vidare kommer 

jag även att använda mig av emotionsteori som analysverktyg, då den kan möjliggöra en 

större förståelse för hur upplevelsen av en långtidssjukskrivning och återgångprocess till 

arbetslivet kan te sig.  

2.1 Arbete 

2.1.1 Arbetets innebörd & betydelse  

Ett arbete kan beskrivas som en aktivitet som utförs, normalt för någon annans räkning. 

Arbete kan vidare innebära olika saker, det finns exempelvis inkomstbringande arbeten, 

ideella arbeten och arbeten som görs i det egna hemmet (Furåker, 1991).  Den arbetsform som 

vanligtvis menas är lönearbete, som fokuserar på relationen mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Vidare kan ett arbete gestalta sig på flera olika vis, såsom produktionsarbete, 

och också i form av kunskap och tjänster. Arbetsformer kan också variera över tid och 

samhällen, vissa arbeten kan tillkomma och andra kan försvinna (Hansen & Orban, 2002).  

Ett inkomstbringande arbete är viktigt ur ekonomisk synvinkel, det ger en person möjlighet 

till att förvärva sig de förnödenheter som behövs, såsom kläder, mat, bostad, nöjen och så 

vidare. Tidigare sågs arbete i allmänhet som en källa till inkomst och trygghet, medan 

människor numera ofta söker mening och tillfredställelse i det de gör. Den psykosociala 

arbetsmiljön, exempelvis arbetsgemenskap och självförverkligande, har således blivit en allt 

viktigare faktor.  Arbetet hjälper också till att forma en persons identitet och självbild, det gör 

livet innehållsrikt och fyller det med mening, såsom sociala relationer och meningsfulla 

arbetsuppgifter. Arbetet påverkar en persons identitet även utanför arbetslivet. En person som 

blir långtidssjukskriven kan således börja ifrågasätta sitt eget värde, och även drabbas av 

identitetsförvirring (Svenning, 1998). Arbetets betydelse kan emellertid skilja sig åt beroende 

på människors attityder och värderingar gentemot arbete, vilka skapas ur sociala samspel och 

i de sammanhang som en person vistas i. Vidare kan inställning till arbete förändras under 

tidens gång, beroende på vilken livs- och arbetssituation personen befinner sig. Inställningen 

formas exempelvis av förväntningarna på arbetet och inför framtiden, men också på sociala 

omständigheter (Hansen & Orban, 2002). 

2.1.2 Arbetets inverkan på sjukdom & hälsa 

Både den enskilde individen och samhället drabbas av sjukskrivningar. Sjukdomen inverkar 

på den sjukskrivne personens välmående, samtidigt som det kostar samhället mycket pengar 

(Svenning, 1998). En långtidssjukskrivning kan dessutom inverka på ett organisatoriskt plan. 

Den sjukskrivne personen kan exempelvis ha svårt att följa med i företagets utveckling, och 

kan dessutom komma efter ifråga om internutbildning. Frånvaron kan också drabba 

arbetskollegor, som kan behöva ta över arbetsuppgifter och på så vis bli överbelastade 

(Furåker, 1991). Sjukfrånvaron i Sverige har dock varierat över tid, och den kan förklaras på 

olika vis. En orsak berör individperspektivet, som exempelvis problem i arbetet, hälsofaktorer 

eller problem på det privata planet. En annan orsak är kopplad till ett samhällsperspektiv, 

såsom ändrade lagar och konjunkturlägen, samhälliga förändringar, och strukturella skillnader 
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mellan olika kommuner (Gustafsson & Lundberg, 2004). En del studier visar också på en viss 

koppling mellan tillfredställelse och glädje i arbetet och sjukfrånvaro. Det är således viktigt 

att ta hänsyn till en sjukskriven person ur ett helhetsperspektiv, och se över den totala 

situationen (Angelöw, 2006). Det är emellertid vanligt att det är en orsakskombination av 

arbetsliv, fritid och familj som leder till att en person blir sjuskriven (Sandvin, 2009). 

En persons arbetsvillkor inverkar på hälsa och sjukdom. Arbetet är i de flesta fall den 

vanligaste källan till lärande för vuxna människor, såsom kompetensutveckling och 

utbildning. Vissa personer som är långtidssjukskrivna tror sig ha små möjligheter till att få ett 

arbete igen, då tidigare arbetserfarenheter inte gav möjlighet till att skapa ny kompetens som 

är eftertraktad i arbetslivet (Lantz & Friedrich, 2006). Att arbetsmarknaden ställer allt högre 

krav på människor, och att stressen i arbetslivet har ökat, kan också inverka på hälsan och 

skapa större sjukfrånvaro. Ett arbete kan bidra till mening och glädje, men kan likväl vara 

stressande och bryta ner en person. Vanligen är det personer med dåliga arbetsförhållanden, 

fysiska såväl som psykiska, som får störst problem med hälsan. Arbetet har emellertid olika 

betydelser för olika slags människor, bland annat beroende på att samhället och arbetslivet är 

så segregerat (Svenning, 1998). Både den fysiska och psykiska arbetsmiljön kan sålunda 

påverka den långa sjukfrånvaron, såsom fysisk belastning, enformiga och stressiga arbeten 

och liten egenkontroll över arbetsuppgifterna. Den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatser har 

dock förbättras den senaste tiden, men kraven på de anställda har i sin tur ökat ännu mer 

(Rubenowitz, 2004).  

2.2 Rehabilitering 

2.2.1 Sjukdom 

Det är från en sjukdom, eller ett ohälsotillstånd, som en person ska rehabiliteras. Sjukdom 

förklaras inte i lagen, men det nämns i förarbetena under 40-talet som:  

”… varje onormalt kropps- eller själstillstånd som inte hör ihop med den normala 

livsprocessen betecknas som sjukdom.” 

 (Westerhäll Vahlne, Bergroth & Ekholm, 2009. S 108). Med denna definition så uteslutes 

åkommor och besvär till följd av exempelvis graviditet och allmänt åldrande, eftersom det 

tillhör livsprocessen (Westerhäll Vahlne, Bergroth & Ekholm, 2009). Sjukdomsbegreppet i 

dagens samhälle är dock diffust, och vad som ses som sjukdom kan variera i det oändliga. Det 

behöver inte alltid kopplas till kroppsliga åkommor, men kan likväl drabba personen ifråga 

mycket kännbart. Någon som drabbas av sjukdom, eller skada som gör att personen inte kan 

arbeta, har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Vidare kräver sjukförsäkringen att det 

verkligen föreligger sjukdom (Hedborg, 2009). Det är sjukdomens inverkan på 

arbetsförmågan till att utföra arbete som ska bedömas när en person ska få sjukersättning 

(Westerhäll Vahlne, Bergroth & Ekholm, 2009). Det som är avgörande för vem som ska få 

ersättning, och vem som ska klara sig själv, är emellertid hur innebörden av begreppen 

sjukdom och arbetsförmåga förstås och tolkas (Hedborg, 2009).  

2.2.2 Arbetsförmåga 

Begreppet arbetsförmåga används annorlunda inom olika områden och i olika situationer, och 

definitionen blir särskilt viktig när den står till grund för om en person ska få offentlig 

ersättning och stöd eller inte (Hedborg, 2009). Ur sjukförsäkringsmässigt perspektiv kan 

arbetsförmåga dessutom förklaras som två delar. Dels den verkliga arbetsförmågan, där det 

utreds om personen faktiskt inte klarar av att utföra arbetet, dels en läkande aspekt där 
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personen måste vara borta från arbetet för tillfrisknandets skull (Westerhäll Vahlne, Bergroth 

& Ekholm, 2009).  

Vidare kan arbetsförmåga förklaras som en persons förmåga och resurser till att kunna utföra 

ett visst arbete, det vill säga individen i relation till uppgifter och miljö. Arbetsförmågan kan 

därför te sig olika i förhållande till olika arbetsuppgifter, en person kan fungera utmärkt till ett 

visst arbete men inte alls för ett annat. Den kan också delas i olika förutsättningar; kroppsliga 

och mentala villkor till att klara ett arbete, att en person innehar de kvalifikationer som krävs, 

samt den drivkraft som personen känner till att utföra arbetet. Arbetsförmågan kan dock 

ändras över tid, både när det gäller minskade och ökade resurser (Westerhäll Vahlne, 2008).  

2.2.3 Vad är rehabilitering? 

Begreppet rehabilitering består av flera olika delar, och det betyder bland annat att en person 

ska återanpassas till arbetslivet. Den grundläggande intentionen är att hjälpa människor till ett 

bättre välbefinnande, och till att kunna försörja sig själva (Westerhäll Vahlne, Bergroth & 

Ekholm, 2009). Rehabilitering omfattar dessutom en analys av arbetsförmågan och hur den 

kan återskaffas. Processen bör vara individuellt anpassad och inbegripa att en person börjar se 

sig själv som frisk istället för sjuk. Det är också viktigt att personen får insikt i vad dennes 

sjukdom, eller ändrade hälsotillstånd, innebär, och lär sig hantera den smärta och de 

omständigheter den medför (Westerhäll Vahlne, 2008). Rehabilitering innefattar således de 

insatser som görs för att en person ska kunna återgå till sitt arbete, eller hitta ett nytt 

(Svenning, 1998). Som nämndes i inledningen och i bakgrundskapitlet (Eriksen, 2004 & 

Stenlund, 2009) är det viktigt att rehabiliteringsinsatserna börjar tidigt i processen för att inte 

försummas. Redan efter två till tre månader utan åtgärder sjunker möjligheterna för en lyckad 

återgång till arbetet markant (Svenning, 1998). Det som händer i början av sjukdomen är 

sålunda avgörande för hur förloppet kommer att te sig. Har en person väl vant sig vid att 

sjukdomen, eller symptomen, innebär frånvaro av arbete är det svårare att komma tillbaka ju 

längre tiden går (Hedborg, 2009).  

Det är nödvändigt med ett helhetstänkande i rehabiliteringsprocessen, och den sjukskrivne 

personen har själv en skyldighet att göra så mycket som möjligt för att kunna återgå till arbete 

(Sandvin, 2009). Vanligen krävs det olika former av rehabiliteringsåtgärder, såsom 

medicinska, psykologiska, arbetsinriktade, och sociala, och det är väsentligt att dessa följs 

fortlöpande för ett lyckat utfall av rehabiliteringen (Svenning, 1998). Det är 

Försäkringskassan som ansvarar för att uppmärksamma vilka åtgärder som behövs, och att 

samordna olika aktörer, exempelvis läkare, kommun och Arbetsförmedling
8
. Det är även 

viktigt att en sjukskriven person har tilltro till den egna förmågan och kompetensen till att 

kunna arbeta igen. Tilltron påverkar hur motiverad, aktiv och initiativtagande en person blir 

till att återgå i arbete (Lantz & Friedrich, 2006). Ibland kan dock problem med individen 

försvåra återgången till arbetet, såsom bristande motivation (Svenning, 1998). Den 

sjukskrivne personens ålder har också inflytande på rehabiliteringsprocessen, då äldre 

personer vanligen har svårare att komma tillbaka till arbetet. En anledning kan vara att hälsan 

i regel blir sämre med åren, en annan att motivationen till att komma tillbaka till arbetet blir 

mindre ju äldre en person är (Westerhäll Vahlne, Bergroth & Ekholm, 2009).  

                                                 

8
 

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabiliterin

g.pdf. Sökdatum: 100115 

 

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabilitering.pdf
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabilitering.pdf
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Om arbetsuppgifterna skulle gå att anpassa efter den sjukskrivne personens behov skulle 

möjligheterna till en lyckad återgång bli större (Svenning, 1998). Hur samhället och 

arbetsmarknaden ser ut är dock av stor betydelse när en sjukskriven person ska återgå till 

arbetslivet, och i dagens läge kan det vara svårt att rätta arbetsuppgifterna efter individen 

(Vahlne Westerhäll, 2008). Arbetsgivares skyldighet är dock att inom ramen för arbetsplatsen 

ansvara för de rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras där, såsom anpassade 

arbetsuppgifter och tekniska hjälpmedel
9
.  

2.2.4 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbetet påverkar en persons totala livssituation, och det finns en tydlig koppling mellan arbete 

och hälsa. Arbetslivsinriktad rehabilitering är på så vis en viktig aspekt när en sjukskriven 

person ska återgå till arbetet. I rehabiliteringsprocessen är det därför centralt att knyta 

samman den sjukskrivne personen till en arbetsplats, samt till de miljömässiga förutsättningar 

som finns där (Svenning, 1998). Under arbetslivsinriktad rehabilitering finns det 

rehabiliteringsersättning, som ska ge individen ekonomisk trygghet under processen och inför 

framtida arbetsoförmåga. Ersättningen består dels av rehabiliteringspenning, som personen får 

vid deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering, dels av rehabiliteringsbidrag, som ska täcka 

kostnader som uppkommer under processen, såsom resor och boende på annan ort. För 

ersättning krävs att det föreligger sjukdom, att arbetsförmågan är nedsatt till minst en 

fjärdedel, och att rehabiliteringen avser förkorta eller häva sjukdomsnedsättningen, och att 

personen deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering (Westerhäll Vahlne, Bergroth & Ekholm, 

2009). 

För en arbetslivsinriktad rehabilitering krävs en samverkan mellan flera olika medverkanden, 

såsom arbetsplats, Försäkringskassa, läkare och individen själv (Gustafsson & Lundberg, 

2004). I relationen mellan aktörerna i återgångsprocessen har diagnosen en stor roll. Den är 

också mycket betydelsefull för den enskilde individen, då den gör sjukdomen legitim och ger 

personen hopp om behandling. (Hedborg, 2009). Vidare måste samarbetet mellan aktörerna 

fungera, och lagar, regler och organisatoriska förutsättningar måste beaktas (Gustafsson & 

Lundberg, 2004). Återgångsarbetet kan i vissa fall tyvärr kompliceras av exempelvis bristande 

förståelse för varandra, men också av Försäkringskassans styrda regler. Det kan därför vara 

betydelsefullt med en formell samordnare som kan vara tillgänglig för den sjukskrivne 

personen så länge det behövs, då det är väsentligt att alla inblandade arbetar tillsammans åt 

samma mål (Sandvin, 2009). I återgången är det också viktigt med socialt stöd från både 

chefer, arbetskamrater och familj. Vanligen krävs dock inget märkvärdigt, utan det räcker ofta 

att visa intresse och stöd till den sjukskrivna personen (Svenning, 1998).  

2.3 Emotioner 

2.3.1 Innebörden av emotioner 

Emotioner är en viktig del av livet, att kunna uppleva olika sorters känslor påverkar livets 

gång väsentligt. Emotioner utmärker på vilket sätt människor upplever sig själva och hur 

andra ser på en. Känslor ger en upplevelse av mening, de kan också fungera som en vägledare 

och skapa inspiration. Utan känslor i det som sägs och görs människor emellan skulle det lätt 

uppkomma missförstånd. (Lindgren, Starrin & Wettergren, 2008). Emotioner kan också 

beskrivas i form av engagemang, där olika emotioner bidrar till en viss form av motivation till 

att göra något. Emotioner är således också avgörande för att vi kommer agera överhuvudtaget. 

                                                 

9
 http://www.forsakringskassan.se/nav/0e02086fbaaea59c5d4a8488cdb4969d. Sökdatum: 100204 

http://www.forsakringskassan.se/nav/0e02086fbaaea59c5d4a8488cdb4969d
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Detta tankesätt säger även att endast en emotion kan styra åt gången, och således bestämma 

utfallet av beteendemönstret (Frijda, Manstead & Bem,  2002). Vidare finns det en mängd ord 

som beskriver olika emotionella tillstånd, såsom ledsen, glad, arg, nervös, nöjd, nedstämd, 

rädd, generad, upprörd, och så vidare. Emotioner är sålunda grundläggande för mänskliga 

upplevelser, och allting som människor gör, och varje beslut som tas, påverkas av emotioner. 

Hur en person känner inför något är också avgörande för hur personen kommer agera. 

Kognitiva handlingar utförs inte på måfå, utan det finns känslor och emotioner bakom det 

(Stirling & Elliott, 2008). Emotioner påverkar riktningen och intresset för något, men 

känslorna kan också ändras när exempelvis utfallet av en händelse inte blir som tänkt. Den 

kognitiva dissonansteorin beskriver exempelvis hur stora dissonanser, såsom att de 

värderingar en person har inte stämmer överens med hur personen agerar, kan leda till 

negativa emotioner. Det kan bidra till att individen försöker ändra sina uppfattningar, 

värderingar, attityder och känslor, så att handlandet stämmer överens med det personen tycker 

och känner (Frijda, Manstead & Bem, 2002). 

För att förstå mänskliga beteenden är det väsentligt att studera emotioner, det är dock inte 

alltid lätt att studera emotioner då det inte finns något objektivt rätt eller fel (Stirling & Elliott, 

2008). Emotioner och känslor är en subjektiv upplevelse, och det som utmärker dem är att 

människor känner dem (Frijda, Manstead & Bem, 2002). Emellertid så studeras emotioner 

vanligtvis, ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, i en social kontext och genom interaktion. 

(Lindgren, Starrin & Wettergren, 2008). Ett sätt att förstå emotioner ur ett psykologiskt 

perspektiv är att beskriva emotionella upplevelser ur två dimensioner. Det första är behagliga 

respektive obehagliga känslor. Den andra är intensiteten på känslan, exempelvis kan både att 

träffa en gammal vän och hitta en borttappad tröja frambringa glädje, men intensiteten skiljer 

vanligen sig åt. Det finns också vissa grundemotioner föreslagna, som kan beskrivas som: 

glad, ledsen, rädd, arg, upprörd och förvånad (Stirling & Elliott, 2008). I andra fall sägs det 

dock att det inte finns något bestämt antal emotioner. Istället framförs det att alla människor 

har olika grundemotioner, och att dessa har en särskild funktion för varje person (Frijda, 

Manstead & Bem, 2002). Det finns också de som menar att emotioner alltid innehåller 

känslor, men att en känsla inte alltid behöver vara en emotion. För att vara en emotion krävs 

således att fyra kriterier är uppfyllda; situationsbedömning, kroppsliga förändringar, gester 

och uttryck, samt ett kulturellt tecken för den specifika emotionen (Lindgren, Starrin & 

Wettergren, 2008).  

2.3.2 Emotioner vid sjukdom. 

I allmänhet handlar det om att ta hand om olika fysiska och konkreta åkommor när någon blir 

sjuk, men det är även viktigt att ta hänsyn till personens upplevelse av sin sjukdom (Goleman, 

1995). Sjuktillstånd framkallar i regel intensiva känslor. Det är dock av vikt att inte låta 

sjukdomen styra, utan att personen istället försöker förstå och behärska den (Carlander, 2006). 

Återhämtning från sjukdom kan i många fall förbättras genom att ta hänsyn till hur sjukdomen 

eller ohälsan drabbar personen psykiskt. Det har hittats många kopplingar som säger att det 

psykiska välbefinnandet påverkar kroppen nämnvärt, och att en persons emotionella tillstånd 

kan påverka mottagligheten för olika sjukdomar. Känslor som ilska, oro och depression kan 

försvåra tillfrisknandet från sjukdom, medan positiva, till viss del, kan förbättra det. Det finns 

således flera emotionella tillstånd som kan inverka på hälsan. Ensamhet och utanförskap kan 

utföra en risk, medan däremot nära och bra relationer kan fungera förebyggande. När 

människor blir sjuka hotas emellertid den inre föreställning de har om världen. De kanske 

exempelvis ser den som en trygg och säker plats, men vid sjukdom så kan olika känslor som 

rädsla och oro uppstå (Goleman, 1995).  
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Skam kan också vara en känsla som uppstår när en person blir sjuk, skam både inför sig själv 

och sin sjukdom. Den bild en person har av sig själv, som exempelvis självständig och stark, 

kan dessutom hotas när personen inte längre klarar av att utföra saker som tidigare. Skam kan 

även framkallas av kroppsliga biverkningar till följd av sjukdomen eller medicineringen, 

såsom att bli rörelsehindrad. Dessutom kan personen känna skam inför att behöva utelämna 

sig själv, både känslomässigt som kroppsmässigt, i olika situationer, exempelvis vid 

läkarbesök eller i kontakten med Försäkringskassan (Dahlgren & Starrin, 2004). Det kan 

också vara svårt för människor att prata om sina känslor, och många gånger kan det dessutom 

vara svårt att veta exakt hur man känner (Eriksson, Starrin & Janson, 2003).  Det kan även 

vara så att skammen och den situation som personen befinner sig i undantränger de verkliga 

känslorna. Personen kanske bara känner tomhet och skam, medan de verkliga känslorna som 

undanhålls är ilska och sorg. För att kunna agera på ett rationellt och bra sätt är det dock av 

vikt att kunna sätta ord på sina känslor. Det är också viktigt att känna tillit, både till sig själv 

och till andra. Tilliten, som kan kallas skammens motsats, kan vara nödvändig för att hantera 

en tillvaro där både självbilden och världsbilden känns hotad (Dahlgren & Starrin, 2004). En 

sjukskrivning kan emellertid drabba människor på olika sätt, och alla ser det inte som en 

negativ upplevelse. Det kan likväl vara en händelse som ger en person chans och tillfälle till 

återhämtning (Eriksson, Starrin & Janson, 2003). 

2.3.3 Emotioner ur ett stress- och samhällsperspektiv 

Allt som händer i samhället och i en persons sociala sammanhang påverkar och påverkas av 

emotioner. Det är vanligt att tänka på stress i samband med hälsa och känslor, och stress är 

direkt sammankopplat med emotioner. Stress kan beskrivas som en människas oförmåga att 

leva upp till de kravs som ställs, och hur personen uppfattar situationen den står inför. Det 

finns också positiv stress, men när det talas om stress i nutid är det vanligtvis den negativa 

formen som avses (Dahlgren & Starrin, 2004). Samhället och organisationer förändras också i 

allt snabbare takt, och med det förväntas att människor ska vara mer stresståliga, flexibla och 

öppna för omorganisationer (Eriksson, Starrin & Janson, 2003).  

Emotioner utgör en viktig funktion för att meddela individen om vad den behöver, både till 

sig själv men också att vidareförmedla till andra. De föreställningar som en person har om hur 

en viss relation ska vara, påverkar också hur personen kommer att visa och uttrycka 

emotioner. Om en person exempelvis har förväntningar på att en vän, läkare eller 

arbetskamrat ska vara lyhörd och förstående, kommer personen också att uttrycka sina 

emotioner efter det (Frijda, Manstead & Bem, 2002). Samtidigt så tycks synen på att uttrycka 

emotioner också ha förändrats, då många anser att känslor bör vara behärskade och uttryckas 

kontrollerat, framförallt på arbetet. Dessa faktorer får en anmärkningsvärd roll i människors 

tillvaro gällande stress, depression och emotionell utmattning (Eriksson, Starrin & Janson, 

2003).  

Oro är också en uppkomstkälla till stress, men oron i dagens samhälle är ofta överdriven och 

ogrundad. Oron i sig kan leda till olika sjukdomstillstånd, exempelvis löper personer som 

befinner sig längre ner på samhällstegen större risk att drabbas av ohälsa. Samhället har vidare 

vissa förväntningar och krav på en person som är sjukskriven, såsom hur personen ska tycka 

och tänka. Någon som är långtidssjukskriven ska se det som tillfälligt och göra allt den kan 

för att återgå till arbetet. Personen ska ställa upp på all erbjuden medicinering och 

rehabilitering, samt se rollen som sjukskriven som något tillfälligt och dåligt. Denna 

inställning varierar dock mellan olika personer, och läkare, samt andra aktörer, kan ha en 

tendens att följa patientens emotionella övertygelser och personliga motivation till att återgå i 

arbete. Detta kan vidare leda till att människor som borde vara sjukskrivna återgår i arbete för 

tidigt och tvärtom (Dahlgren & Starrin, 2004). 
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3. Metod 
Under följande avsnitt kommer studiens utförande att redovisas, såsom kunskapsperspektiv, 

datainsamlingsmetod, processens tillvägagångssätt, samt etiska överväganden.  

3.1 Kunskapsteoretiskt perspektiv 

Epistemologi, eller kunskapsteori, behandlar frågor om kunskap, hur den bör skapas och vad 

som är att anse som verklig kunskap. Det existerar dock olika meningar om hur vägen till 

kunskap går till. Går det exempelvis bara att ha kunskap om sina egna upplevelser, eller också 

om den yttre världen? Olika synsätt används på så vis beroende på vilken typ av forskning 

som bedrivs (Wallén, 1996). Det är forskningsproblemets karaktär som styr val av teoriansats, 

metod och perspektiv, och som vidare har en avgörande roll för vilken slags kunskap som 

bildas. Det är således viktiga faktorer att beakta när ett forskningsprojekt ska genomföras 

(Bryman, 2002).  

3.1.1 Forskningstraditioner  

Inom samhällvetenskapen finns det i huvudsak två stora forskningstraditioner, den 

positivistiska och den hermeneutiska. Inom den positivistiska traditionen så används ett 

tillvägagångssätt likt den naturvetenskapliga, och det finns tydligt utformade metoder och 

mätregler. Kunskapen ska vara empiriskt prövbar, och forskaren ska inneha ett objektivt 

förhållningssätt gentemot studieobjektet (Bryman, 2002). Den hermeneutiska traditionen 

inriktar sig däremot på tolkning av meningsfulla fenomen, från början rörde det sig mestadels 

om att tolka texter. Numera så handlar det emellertid om tolkning i många olika slag, såsom 

beteendemönster, normer, regler, värderingar och så vidare (Bryman, 2002). Till skillnad från 

positivismen så säger hermeneutiken att forskaren måste tolka allting utifrån sig själv, och den 

förförståelse som finns sedan tidigare. Det handlar således om förståelse och att förstå andras 

förståelse (Ödman, 2007).  Ur hermeneutiken har det vidare vuxit fram olika vägar, såsom 

fenomenologin och kritisk rationalism. Fenomenologin inriktar sig på att beskriva människors 

värld så som de direkt upplever den, och under tolkningen, och hela processen, sätter 

forskaren sin förförståelse åt sidan. Den kritiska rationalismen utgår från att det finns flera sätt 

att tolka världen på, och säger också att kunskap aldrig är något slutgiltigt och säkert. Teorier 

kan således inte bevisas som sanna, men de kan däremot utsättas för sträng prövning och på så 

vis falsifieras (Wallén, 1996).  

I denna studie hade jag intentionen att fånga in de medverkande personernas upplevelser, och 

skapa en djupare insikt för hur deras situation hade varit. Med den utgångspunkten 

inspirerades arbetet av en hermeneutisk forskningstradition, och i det som följer ges en mer 

ingående beskrivning av vad den innebär. 

3.1.2 Hermeneutisk kunskapssyn 

Hermeneutiken medger att det finns flera sätt att förstå olika företeelser på, men att vi alltid 

förstår allting utifrån oss själva. Förståelsefronten kan dock vidgas, eller förändras, genom 

exempelvis läsning, nya erfarenheter, eller genom att ta del av andras studier (Ödman, 2007). 

Inom denna vetenskapstradition riktas kunskapsintresset framförallt på människors 

upplevelser, samt på språket och hur det formar människor och deras värld. Det kan vara svårt 

att, i exempelvis positivistisk anda, mäta och försöka operationalisera mänskliga tillstånd 

såsom, ångest, oro eller glädje. Hermeneutiken behandlar dock detta genom att försöka bringa 

förståelse för studieobjektet ur ett tolkningsperspektiv, och forskaren är också en del av den 

verklighet som studeras. Det är i språket och texter som hermeneutiken letar efter tänkbara 

förklaringar och betydelser, och kunskapen är också kopplat till ett visst sammanhang 
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(Ödman, 2004). Det centrala är att försöka få fram meningen från det som undersöks ur 

studieobjektets perspektiv, och kontexten utgör därför en betydande roll (Bryman, 2002). 

3.1.3 Hermeneutisk metodologi 

Hermeneutisk forskning innefattar fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse och 

förklaring (Ödman, 2004. s. 74). Tolkning innebar från början översättning, och i viss 

bemärkelse är det så fortfarande. Det handlar emellertid om att tolka utifrån sig själv, och på 

så sätt skapa en förståelse. Förståelse kan likväl ha olika innebörd, och inom hermeneutiken 

rör det sig om en djupare, och ibland livsavgörande, förståelse. För att förstå något krävs 

också en förförståelse, det vill säga det vi redan vet om något. Det är utifrån den existerande 

förförståelsen som det nya tolkas, och således avgör hur det nya fenomenet kommer förstås. 

För att något ska förstås behöver det också förklaras, och tvärtom. Ur hermeneutiskt 

perspektiv är det dock inte orsaksförklaringar som avses, utan snarare ändamålsförklaringar, 

det vill säga att förklara avsikter och gärningar bakom olika företeelser. I tolkningsprocessen 

handlar det sålunda om att ha ett dynamiskt förhållningssätt mellan förståelse och förklaring, 

och i processen utgör förförståelsen utgångspunkten. Förförståelsen förändras emellertid 

allteftersom nya empiriska och teoretiska inslag medverkar i tolkningen, och på så vis bidrar 

till en ny förståelse. Vidare bildar den nya förståelsen och den nya meningen en ny 

förförståelse att utgå från (Ödman, 2004). 

3.2 Metodologiska överväganden 

3.2.1 Kvantitativ & kvalitativ metod 

Inom samhällsvetenskapen finns det kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Det som 

avgör vilken variant som bör väljas är syfte och frågeställning, men även tid, pengar och 

studieobjekt måste beaktas (Larsen, 2009). Kvantitativ metod inriktar sig på kvantifiering och 

mätbarhet i det som undersöks, och syftar i allmänhet till att pröva teorier mot en objektiv 

verklighet. Normalt innehas sålunda ett deduktivt synsätt där insamlad data prövas mot teorin, 

och materialet mäts och orsaksförhållandet undersöks. Vanligtvis vill kvantitativa forskare 

dessutom kunna göra vissa generaliseringar, och undersöka om deras resultat kan abstraheras 

till andra personer och grupper. Insamlingsverktyg för en kvantitativ forskare kan vara olika, 

såsom enkäter, strukturerade intervjuer och strukturerade observationer (Bryman, 2002). Det 

kvalitativa perspektivet utgår, till skillnad från en objektiv verklighet, från hur människan 

uppfattar och tolkar sin omvärld. Det handlar på så vis om att förstå och tolka 

undersökningsobjektet, och utifrån det försöka skapa en helhet och ett sammanhang 

(Backman, 1998). Kvalitativa forskningsstudier inriktar sig således på ett tolknings- eller 

interaktionsbaserat kunskapsperspektiv. Vidare är kunskapen i allmänhet kontextberoende och 

skapas i sina naturliga miljöer, där de medverkandes uppfattningar och upplevelser är centralt. 

Tidigare användes i regel en induktiv ansats, där teorier skapas ur insamlat material, men det 

har också blivit vanligare med ett deduktivt synsätt inom kvalitativ forskning. De 

metodologiska verktygen består bland annat av observationer, intervjuer, fokusgrupper och 

granskning av texter och dokument (Bryman, 2002). Det förekommer dessutom att kvalitativa 

och kvantitativa metoder blandas. Det kan exempelvis handla om att genom en kvalitativ 

intervju belysa några centrala teman och utgångspunkter för en vidare enkätundersökning 

(Kvale, 2009).  

Det är ovan, under rubriken Teoretiskt perspektiv, framlagt att denna studie inspirerades av en 

tolkande ansats, det vill säga hermeneutiken. Den var relevant då syftet med studien var att 

söka förståelse och förklaring för de medverkande personernas upplevelser. Hermeneutikens 

synsätt och kunskapsbildning sammanfaller med de kvalitativa forskningsmetoderna, och 
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utifrån det tedde det sig därför naturligt att välja ett kvalitativt tillvägagångssätt för att få svar 

på forskningsfrågorna. Vidare ville jag fånga in enskilda personernas berättelser, och använde 

mig därför av kvalitativa intervjuer. Då jag hade för avsikt att studera de medverkande 

personernas upplevelser, och utifrån det leta mönster och utmärkande bitar, utgick jag 

dessutom från en induktiv ansats. 

3.2.2 Kvalitativ intervju 

Det finns olika varianter av intervjuer, såsom terapeutisk och journalistisk, men också 

forskningsintervjun. I den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonernas upplevelser 

en väsentlig del, och det handlar om att förstå och tolka meningen i deras livsvärld. 

Kunskapen skapas således i interaktionen mellan intervjupersonen och forskaren, och det är 

viktigt att intervjuaren är medveten om det. I kvalitativ intervjuforskning handlar det inte om 

att söka kvantifierbara data, utan om att finna olika kvalitativa nyanser och skildringar. Det är 

intervjupersonens detaljerade beskrivningar som eftersöks, och inte allmänna uppfattningar. 

Det kan också vara så att intervjupersonen vill ändra sin beskrivning av något under intervjun, 

då nya infallsvinklar kommit upp. Intervjun utgår vanligtvis från vissa teman, och det är av 

vikt att forskaren innehar kunskap om det område som ska beröras. Det kan dock vara 

väsentligt att inte strikt låsa sig fast vid ett visst frågeschema, utan att intervjuaren visar en 

öppenhet och nyfikenhet inför nya vägar under intervjuns gång. Ibland kan dock 

intervjupersonen komma med olika utsagor som strider mot varandra, och kan tolkas på olika 

sätt. Forskaren bör reda ut eventuella missförstånd, det är emellertid inte den kvalitativa 

intervjuns uppgift att mäta och kvantifiera, Det behöver heller inte alltid röra sig om något 

misstag eller kommunikationsbrister, utan motsägelserna kan tillhöra intervjupersonens 

livsvärld (Kvale, 2009).   

Vidare finns det ostrukturerade intervjuer, där forskaren inte har några i förväg konstruerade 

frågor. Istället utgår intervjuaren från ett visst antal teman, eller kanske bara en fråga. 

Intervjupersonen får svara fritt, och det kan liknas vid ett vanligt vardagssamtal. Denna 

intervjuvariant väljer vanligen forskare som på ett så opåverkbart vis som möjligt vill få en 

beskrivning av intervjupersonens livsvärld. Vidare finns det också halvstrukturerade 

intervjuer, där forskaren har förberett vissa teman och frågor. Intervjupersonen kan dock svara 

tämligen fritt och frågorna behöver inte komma i exakt ordning. Det finns dessutom möjlighet 

för intervjuaren att skapa uppföljningsfrågor som inte finns med i den ursprungliga 

intervjumallen. I allmänhet så följer dock intervjun en viss struktur med den förberedda 

frågeordningen (Bryman, 2002).  

I det här arbetet hade jag ett tema med ett antal forskningsfrågor jag ville få svar på, och jag 

ansåg därför att det krävdes en viss struktur under intervjun. Samtidigt ville jag fånga in de 

enskilda personernas upplevelser, och ge dem en möjlighet att berätta relativt fritt kring 

ämnena. Därför tyckte jag att en halvstrukturerad intervju var det förfaringssätt som passade 

undersökningens syfte bäst. Jag formulerade på så vis en intervjuguide (Bilaga 2) med ett 

antal frågor att utgå från. Jag gjorde dessutom ytterligare en guide med stödfrågor (Bilaga 3) 

om det skulle vara så att jag ansåg att informationen jag fick var bristfällig. Med en 

halvstrukturerad intervju ville jag på så vis behandla vissa ämnen inom det berörda området, 

men samtidigt ge de medverkande personerna utrymme till att ge sina egna unika utsagor av 

sina upplevelser. 

3.3 Validitet  

Inom kvalitativ forskning innebär validitet vilken giltighet undersökningen har. Det är sålunda 

väsentligt att den empiri som samlas in kan svara på det problem och de frågeställningar som 
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studien utgår från (Kvale, 2009). För att ge en tydligare bild på hur det empiriska resultatet 

motsvarar forskningsfrågorna, rubricerade jag på så vis resultatdelen utifrån dem.  

Vidare är det centralt med en kritisk inställning och att ifrågasätta, och vara beredd att göra 

justeringar under studiens gång. Det är dock av vikt att ha balans i validitetskontrolleringen, 

så att det inte får en motsatt effekt (Kvale, 2009). Jag höll således under undersökningens 

gång ett öppet, men granskande, förhållningssätt för nya vägar. Som jag nämnde ovan, under 

rubriken kvalitativ intervju, så ville jag få fram de medverkande personernas unika 

upplevelser. Det var därför viktigt för mig att så lite som möjligt inverka på intervjuernas 

riktning, vilket jag hade för avsikt att ta särskild hänsyn till i det fall att stödfrågorna skulle 

komma att användas. Jag erhöll på så vis varierande information från de medverkande 

personerna. Inledningsvis var intentionen med undersökningen exempelvis att framförallt 

fokusera på återgången till arbete efter en långtidssjukskrivning. Under processens gång 

utvecklades studien emellertid till att även belysa ytterligare intressanta delar, såsom 

känslomässiga aspekter och upplevelsen av själva sjukskrivningen.  

Ibland kan det, som nämnts ovan, hända att intervjupersoner kommer med olika uttalanden 

som strider mot varandra. Detta behöver inte tyda på brister i validiteten och intervjutekniken, 

det kan istället visa på intervjuns förmåga att fånga in olika variationer i uppfattningar och 

attityder hos de intervjuade. Ibland kan det också vara av vikt att göra en tolkning och 

sammanfatta intervjupersonens uttalanden, för att få en bekräftelse om tolkningen stämmer 

eller inte (Kvale, 2009). Det var viktigt för mig att ge en rättvis beskrivning av det som de 

medverkande personerna avsåg med sina utsagor. Om det var något som jag tyckte var oklart 

under intervjuns gång, gav jag därför en kort återberättning av det som de sagt och frågade 

dem om jag uppfattat det rätt.  

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Urval & kontakt 

Antalet intervjupersoner är beroende av studiens syfte. Om avsikten exempelvis är att 

undersöka personers upplevelser av något, behövs vanligen inte så många intervjuer, ibland 

endast en. Rör det sig däremot om att beskriva olika människors inställning till någonting, 

exempelvis rökning, kan det behöva fyllas på med intervjuer under undersökningens gång tills 

en kunskapsmättnad infinner sig. (Kvale, 2009). Syftet med detta arbete var att undersöka hur 

sjukskrivna personer upplevde sin sjukskrivning och återgång till arbete, samt att tolka 

innebörden i deras uttalanden. Jag genomförde därför fyra intervjuer, för att på så sätt kunna 

gå djupare in på hur varje person upplevde sin situation.  

Inom kvalitativ intervjuforskning är det vanligt att urvalet består av personer som finns 

tillgängliga för forskaren, och som kan presentera vad forskaren är ute efter att undersöka 

(Bryman, 2002). I den här undersökningen medverkade på så vis personer som jag känner till, 

eller som personer i min närhet känner till. Vidare innehade personerna de kvaliteter som jag 

hade för avsikt att undersöka, det vill säga att de varit sjukskrivna i minst tre månader, och att 

de på något vis arbetat efter det. Kontakten med intervjupersonerna skedde genom telefon och 

mail. Via telefon presenterade jag mig och förklarade vilken utbildning jag gick, och att jag 

var i starten till att skriva min c-uppsats i pedagogik. Jag berättade att studien skulle inrikta 

sig på att undersöka hur personer som varit sjukskrivna upplevde sin återgång till arbete. 

Vidare frågade jag om de vill ställa upp på en intervju i min undersökning, vilket samtliga 

fyra personer tackade ja till. Vi bestämde sedan tid och datum för intervjun. Jag frågade också 

efter deras mailadresser för att på så vis kunna skicka ett missivbrev (Bilaga 1) till dem 
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angående information om undersökningen och dess syfte. Brevet mailades ut cirka en vecka 

innan intervjutillfället. 

3.4.2 Intervjun 

En halvstrukturerad intervju utgår vanligtvis från en intervjuguide med vissa teman och 

förkonstruerade frågor, och det är upp till intervjuaren hur strikt denna ska följas (Kvale, 

2009). Jag hade vissa områden som jag ville beröra och konstruerade därför en intervjuguide 

med ett antal frågor (Bilaga 2). Däremot hade jag inte för avsikt att strikt följa den eftersom 

det var intervjupersonernas egna upplevelser och beskrivningar jag ville fånga in. Jag hade 

dock förberett vissa stödfrågor i fall det skulle komma sig att jag ansåg att informationen jag 

fick var bristfällig (Bilaga 3). Innan jag genomförde intervjuerna gjorde jag en pilotintervju 

för att kontrollera tydligheten i de frågor jag utgick från, vilka då visade sig vara bra och inga 

justeringar behövde göras.  

Intervjuer kan registreras på olika sätt, såsom videoinspelning, ljudinspelning och 

anteckningar. Vanligtvis används ljudinspelning så att intervjuaren på så vis kan koncentrera 

sig på ämnet, och inte behöver lägga all tid på att anteckna. Det ger också en möjlighet till att 

fånga in tonfall och pauser, och inspelningen ger dessutom möjlighet till omlyssning. Det är 

dock av vikt att kontrollera så att inspelningsutrustningen fungerar så att inte information går 

förlorad. Det kan också vara väsentligt att anteckna det viktigaste, om något tekniskt fel mot 

förmodan skulle inträffa. Det kan dessutom vara en fördel att notera aspekter som kan vara 

viktiga för analysen, såsom kroppsspråk och gester (Kvale, 2009).  

Jag använde mig av en diktafon för att spela in intervjuerna, men förde även vissa 

anteckningar över utmärkande bitar och uttryck. Efter varje enskild intervju ägnade jag 

dessutom en stund åt reflektion och att anteckna det mest belysande delarna av intervjun. För 

att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma i sin situation så fick de själva bestämma var 

intervjun skulle genomföras. Två av intervjupersonerna valde det egna hemmet som plats för 

intervjun. Den tredje personen tyckte att vi kunde träffas i närheten av hans arbetsplats, och 

att vi där skulle hitta något avskilt ställe att sitta på. Vi hittade en relativt avskild plats, det 

passerade dock förbi folk med jämna mellanrum. Den fjärde intervjun blev av olika 

anledningar inte möjlig att få till stånd via personligt möte. För att trots det kunna genomföra 

intervjun så gjorde vi den över högtalartelefon, och jag spelade på så vis även in den intervjun 

med diktafon. Innan intervjuerna började så upprepade jag informationen om arbetets syfte 

och hantering av material (Bilaga 4). Jag frågade också om det var någonting de undrade över 

innan intervjun startade. När intervjun var avslutad så frågade jag dem om jag kunde 

återkomma om det var någonting jag undrade över, vilket alla personer uppgav att jag kunde. 

Jag sa att även de fick höra av sig själva till mig om det var något de funderade över, eller om 

de skulle vilja ta del av arbetet när det var färdigt. 

3.4.3 Bearbetning & analys 

När intervjuerna är genomförda ska dessa skrivas ut, och det är också då grunden för analysen 

läggs. Vidare är utskriftsprocessen en fråga om tolkning, och det finns inget objektivt sätt att 

skriva ut en intervju på. Det finns inte heller någon generell variant för på vilket sätt intervjuer 

ska skrivas ut, det existerar dock vissa standardformer. Om det exempelvis handlar om 

språkanalys kan det vara viktigt att ha med allt som sägs ordagrant från ljudinspelningen, en 

annan variant är att skriva ner intervjun i läsbart format såsom uttolkaren uppfattar det. Det 

bör också ske ett övervägande om emotionella uttryck, såsom suckar och fnitter, ska tas med. 

(Kvale, 2009).  
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I det här arbetet skrev jag ut intervjuerna i läsbart format, och tolkningen av materialet 

började på så vis redan vid intervjun och fortsatte under utskriften. Utskriften skedde kort 

efter varje intervjus genomförande, när intervjuatmosfär, gester och uttryck fortfarande var 

färskt i minnet. Då jag var ute efter att förstå meningen i det som sagts noterade jag även 

längre pauser, skratt, och så vidare i utskriften. Under utskriften gjorde jag även anteckningar 

i texten på intressanta delar som jag fångade upp, och tolkningsprocessen fortsatte sålunda 

där. 

Innan intervjuerna genomföres är det väsentligt att bestämma hur den senare analysen av dem 

ska ske. Analysmetod styr sedan val av intervjuguide, intervjuprocess och utskrift. En 

intervjuanalys kan således ske på flera olika sätt beroende på vad som är syftet med 

undersökningen, och det är väsentligt att tänka på hur analysen kan hjälpa till att svara på 

forskningsfrågorna (Kvale, 2009). Jag ville få fram meningen i de medverkande personernas 

uttalanden, för att på så vis skapa en förståelse och förklaring till det som de upplevt. Det 

finns i huvudsak tre metoder som fokuserar på meningen i analysen, och som vidare skapar 

struktur och översikt över långa intervjutexter. Det finns meningskategorisering, där långa 

uttalanden formuleras till ett mindre antal kategorier. En andra variant är 

meningskoncentrering, där intervjupersoners yttranden sammanfattas med ett fåtal ord. Det 

finns också meningstolkning, där fokuseringen ligger på att tolka meningen i det som sägs 

(Kvale, 2009).  I denna studie var avsikten att försöka tolka innebörden och meningen i 

intervjupersonernas uttalanden, och jag använde mig därför av meningstolkning. Jag började 

bearbetningen genom att först titta på varje intervju för sig och leta efter intressanta delar och 

mönster, och sökte sedan efter likheter och olikheter mellan alla intervjuerna. 

Resultatredovisningen strukturerade och tematiserade jag utifrån mina fyra frågeställningar. 

Rubrikerna är således: Betydelsen av arbete, Rehabilitering, Återgång till arbete, samt 

Emotionella upplevelser. Jag sammanfattade först varje intervju för sig under de fyra 

rubrikerna, och sammanställde sedan alla tillsammans. Jag beskrev personernas utsagor 

utförligt och detaljerat, för att på så sätt åstadkomma en tydlig bild av deras upplevelser. 

Vidare analyserade jag det empiriska resultatet mot bakgrund av de teoretiska 

utgångspunkterna, och avslutningsvis förde jag en metod- och resultatdiskussion. 

3.5 Etiska överväganden 

I en intervjustudie finns det olika etiska ställningstaganden att ta hänsyn till, och dessa frågor 

uppstår under hela undersökningen. Det är därför väsentligt att intervjuaren besitter kunskap 

om vilka dilemman som kan uppkomma, och har det i beaktning under forskningsprocessen. 

Etiska problem kan således göra sig gällande i formuleringen av syftet, planeringen av 

studien, i själva intervjusituationen, under utskriften, samt i analysen och rapporteringen 

(Kvale, 2009). Vidare finns det forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har tagit fram 

som riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, och dessa presenteras nedan. 

3.5.1 Vetenskapsrådets etiska principer 

Principerna innehåller forskningskravet, som innebär att forskning som bedrivs är relevant 

och till samhällets fördel, men även individkravet, som är till för att skydda 

undersökningsdeltagarna från exempelvis psykisk/fysiska skada och kränkning. Kraven är 

framtagna för att vägleda forskaren och bidra till reflektion avseende etiska frågor. Ibland 

måste de olika kraven ställas mot varandra, och det är upp till forskaren att göra dessa 

överväganden
10

. Som jag nämnde inledningsvis i bakgrundkapitlet så är sjukskrivningar ett 
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stort samhällsproblem, både ur ekonomisk synvinkel men också för organisationer. Den 

enskilda personen drabbas dessutom på flera olika plan, exempelvis psykiskt, fysiskt och 

ekonomiskt. Att studera hur människor upplever långtidssjukskrivningar och vidare återgång 

till arbete ansåg jag därför vara till stor nytta, både för samhället men också för individen. 

Vidare hade jag individkravet i hänseende under hela forskningsprocessen. Detta krav 

innehåller också fyra huvudkrav, och i det följande presenteras kraven och på vilket sätt jag 

tog hänsyn till dem. 

1). Informationskravet 

Detta krav innebär att forskaren ska redovisa syftet med projektet för 

undersökningsdeltagarna, och vilken samhällsnytta det tillför. Eventuella risker med 

undersökningen ska också anges, samt att deltagandet är frivilligt och att materialet endast 

kommer att användas i forskningssyfte. Information om när och var resultatet ska presenteras 

bör också uppges. Det är även väsentligt att skilja mellan undersökningar där deltagarna 

medverkar aktivt, exempelvis intervju eller enkät, och passivt, exempelvis uppgiftshämtande 

från myndighetsregister
11

. Vid den första kontakten med de medverkande personerna så 

förklarade jag således syftet med undersökningen. Vidare upprepade jag syftet i missivbrevet 

(Bilaga 1) till dem, och angav dessutom att deltagandet var frivilligt och att intervjun endast 

skulle användas för denna undersökning. För tydlighetens skull upprepade jag även 

informationen från missivbrevet vid intervjutillfället innan vi startade intervjun. ( Bilaga 4).  

2.) Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet betyder att undersökningsdeltagarna själva bestämmer i vilken mån de vill 

medverka. De har även rätt att avbryta undersökningen utan att detta får negativa 

konsekvenser, vilket inte behöver betyda att forskaren måste avstå från all hittills insamlad 

information från personen. Deltagarna får inte heller utsättas för påverkan i sitt beslut att delta 

i underökningen eller inte
12

. I missivbrevet (Bilaga 1) till de medverkande personerna uppgav 

jag på så vis att jag, med deras godkännande, hade för avsikt att använda mig av diktafon, och 

att de själva bestämmer hur mycket de vill medverka i undersökningen. 

3.) Konfidentialitetskravet 

Det här kravet innefattar att material som inhämtats för undersökningen ska behandlas 

konfidentiellt så att inte utomstående kan nå materialet, eller så att enskilda individer kan 

identifieras
13

. I missivbrevet (Bilaga 1) till intervjupersonerna underströk jag således att inga 

namn skulle komma att nämnas i undersökningen, och att allt de säger behandlas 

konfidentiellt. För läsbarhetens skull använde jag mig dock av fingerade namn i studien. 

4.) Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att insamlat material endast får användas för undersökningens syfte. 

Personuppgifter får inte heller användas för beslut som påverkar den enskilde individen utan 

dennes medgivande
14

. De intervjuer som har gjorts kommer sålunda inte att användas i något 

annat sammanhang än för denna undersöknings ändamål. 
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4. Resultat & analys 
I det här avsnittet kommer jag först att presentera de resultat som inhämtats från intervjuerna, 

och därefter analysera det utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Jag kommer vidare att 

diskutera resultaten under avsnittet diskussion. Inledningsvis gör jag en kort presentation med 

bakgrundsinformation om de medverkande personerna och orsaken till deras sjukskrivningar, 

för att på så vis göra det lättare att följa med i texten och förstå sammanhanget. För att 

dessutom åstadkomma en personlig atmosfär utav de medverkande personernas upplevelser, 

kommer jag emellanåt att använda mig av autentiska citat. Resultaten har jag vidare rubricerat 

utifrån mina fyra frågeställningar.  

4.1 Bakgrund till sjukskrivningarna 

Magnus är en man på 54 år som arbetade som producerande arbetsledare och platschef på ett 

tillverkningsföretag när han blev sjukskriven, och han hade då arbetat på företaget sedan 80-

talet. Han råkade ut för en arbetsplatsolycka år 2003 och klämdes i en maskin, och fick värk i 

framförallt ena armen. I anslutning till olyckan var han dock bara sjuskriven i ett par veckor. I 

samband med ett ägarbyte fick han även anpassade arbetsuppgifter, och eftersom Magnus 

alltid har arbetat och trivts med det så accepterade han detta. I och med fler inkommande 

ordrar så ökade dock arbetsintensiteten och smärtan i armen tilltog, och efter ett tredje 

läkarbesök konstaterades det att han hade en propp i axeln, en så kallad ventrombos. Detta var 

cirka två år efter olyckan, och proppen hade på så vis förorsakats av klämskadan på grund av 

nervskador och broskbildning. Efter detta blev Magnus direkt avförd från arbetslistan och var 

sedan heltidssjukskriven i ett år på grund av sin värk till följd av proppen.  

Nils är en man på 51 år som arbetar inom sjukvården halvtid och är politiskt aktiv halvtid, och 

anledningen till att han har varit sjukskriven är en operation på grund av medfött hjärtfel. Nils 

opererades första gången på 1970-talet, och har sedan dess fått gå på kontinuerliga kontroller 

vartannat år. I samband med den första operationen blev han halvt förlamad under 8-10 

veckor, och fick även en framhornsskada, det vill säga att musklerna på baksidan av kroppen 

inte fungerar som de ska. Nu i höstas krävdes ytterligare en operation för byte av aortaklaffar 

till mekaniska klaffar, och i samband med den blev han sjukskriven i cirka tre och en halv 

månad.  

Karin är en kvinna på 43 år som arbetade på en ridskola när hon drabbades av astma, kol, 

samt fibromyalgi, som gör att hon går med ständig värk i muskler och leder. I samband med 

detta ansåg hon själv att hon inte kunde jobba kvar, och slutade därför på eget bevåg och 

började studera istället. Att studera på heltid fungerade dock inte så bra på grund av 

framförallt värken, och hon har sedan dess varit sjukskriven till och från under 15 års tid. 

Under den här tiden har hon bland annat arbetstränat i en butik i ett år, och under de senaste 

fem åren har hon varit sjukpensionär på halvtid och studerat på halvtid. Nu har 

Försäkringskassan dock fastslagit att hon inte får vara halvtids sjukpensionär längre, och i 

väntan på vidare utredning går Karin på rehabiliteringspenning på halvtid. 

Anders, 48 år, arbetade som fastighetsskötare i samband med att han blev sjukskriven. Han 

råkade ut för en arbetsskada år 2002, och föll och skadade sin nacke. Det innebar att han fick 

en whiplashskada, som är en stukning av nacken, fyra diskar nedtryckta, ett brock i nacken, 

samt en lättare hjärnskada. Eftersom vårdcentralen inte ansåg att han behövde komma in vid 

olyckstillfället blev det så att Anders fortsatte jobba. Efter cirka två månader tilltog dock 

smärtan och yrseln och han besökte vårdcentralen, men eftersom de inte hittade så mycket så 

fortsatte han arbeta med läkarens godkännande. Anders tillstånd blev emellertid bara sämre 

och sämre, så efter sin årliga semester samma år som olyckan så kom han aldrig mer tillbaka i 
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arbete på den arbetsplatsen han var på då. Efter detta blev han på så vis sjukskriven, och efter 

tre år började han arbetsträna för att kunna komma ut på arbetsmarknaden igen. 

4.2 Betydelsen av arbete 

Alla medverkande personer anser att de saknade den sociala biten när de var sjukskrivna, och 

att de inte tyckte om att bara vara hemma och vara passiva.  

”Det hade varit kul att ha någon annan vuxen människa att prata med”, menar Karin.  

De nämner dessutom ekonomin som ett problem till följd av att inte arbeta. För Karins del, 

som blev sjukskriven tre månader i taget, innebar det även en ständig ekonomisk oro, 

eftersom hon inte visste hur det skulle bli i framtiden. Hon har nu studerat under en mycket 

lång tid och haft det ekonomiskt knapert, så att kunna återgå i arbete betyder väldigt mycket 

för henne. För Magnus var det ett bakslag att råka ut för arbetsplatsolyckan eftersom han 

alltid trivts väldigt bra med att arbeta. Samt att de personer som han umgås med privat, var på 

sina arbeten på dagarna. 

 ”Så det blev så att man helt plötsligt kände sig väldigt ensam, och bara gick hemma och hade 

ont”, berättar Magnus.   

Han kände sig borta från verkligheten, från kunder och arbetskamrater, men förklarar att det 

bara var att acceptera.  Magnus arbetskamrater kunde emellertid, under tiden han var 

sjukskriven, ringa hem till honom om de behövde hjälp med något som inte fungerade på 

arbetsplatsen och lösa det via telefon. Det gjorde att Magnus kände sig behövd och 

uppskattad, och dessutom stärkt i den arbetsprestation han gjort tidigare. De passade även på 

att prata om andra saker, vilket han tyckte var skönt. Han menar också att han i och med 

samtalen fick värdefull information om vad som hände på företaget, och det var han väldigt 

tacksam för.  

”Men sen var det tyst igen” säger Magnus.  

Även Nils nämner känslan av tillhörighet, och menar att arbetet i den bemärkelsen har stor 

betydelse för honom. Han är en person som tycker om att träffa folk och är van att vara aktiv 

och arbeta mycket, både politiskt och inom sjukvården. Det blev därför en stor omställning 

för honom att plötsligt sitta hemma i total tystnad, när han inte hade mer att tänka på än att ta 

frisk luft ibland. Hans situation underlättades emellertid av att han hade god kontakt med sin 

arbetsplats, och på så vis kände han sig ändå som en del av gemenskapen under sin 

sjukskrivningsperiod. Idag värdesätter Nils den normala livsprocessen mer än innan, och 

tycker det är skönt att vara tillbaka i arbete.  

Trots läkarens besked att Anders aldrig skulle kunna komma tillbaka till sitt dåvarande arbete 

sa chefen inte upp hans anställning. Istället räknades han fortfarande som en i gänget på 

arbetsplatsen, och han blev alltid inbjuden till personalfester. Detta hade en stor betydelse för 

Anders och hur han såg sig själv, han var inte ”både” arbetslös och sjukskriven, och det var 

mycket värt för honom. Någonstans hade han dessutom ett litet hopp om att han kanske skulle 

kunna komma tillbaka till samma arbete. Under den tidpunkten var han dessutom inställd på 

att han skulle arbeta heltid igen, något annat fanns inte i hans värld. Anders kände att om han 

inte kunde arbeta kunde han lika gärna gräva ner sig.  

”För att bara gå hemma och inte göra någonting är inte mycket värt”, säger han.  

Anders tyckte det var frustrerande att gå hemma och inte känna sig behövd någonstans, och 

att inte ha några händelser att berätta om för sin familj på kvällarna. Han började omedvetet 

tänka efter väldigt mycket och kände sig oduglig.  Hans erfarenheter har emellertid lett till att 

han uppskattar det arbete han har idag på ett helt annat sätt. Han tycker det är genuint roligt att 
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gå till arbetet, och skulle aldrig få för sig att klaga över det som han kunde göra tidigare. 

Anders beskriver det som att han fått en ny chans, och uppskattar känslan av att känna sig 

behövd igen väldigt mycket. 

Analys 4.2.1  

Utifrån dessa berättelser kan man skönja att arbete och hälsa har en koppling, som tidigare 

forskning (Svenning, 1998) också medger. Att ha ett arbete att gå till innebär vanligtvis så 

mycket mer än att arbeta, det kan också ge tillvaron en mening och bidra till sociala relationer 

(Svenning, 1998). Den sociala integreringen som arbetslivet tillhandahåller tycks spela en stor 

roll för det upplevda välbefinnandet. Intervjupersonerna som lyckades upprätthålla sociala 

kontakter till sin arbetsplats uttalade sig således positivt till detta. Det är även viktigt för 

ekonomins skull att ha ett arbete som ger en stabil inkomst (Svenning, 1998), vilket också 

påpekas av de intervjuade personerna. Tidigare var det dock vanligt att arbetet enbart sågs 

som en källa till inkomst, medan arbetsgemenskapen idag har blivit allt viktigare (Svenning, 

1998). Nils saknade på det sättet tillhörigheten arbetet gav, och Karin längtade efter 

människor att samtala med. Vidare beskriver Magnus och Anders det som att de kände sig 

väldigt ensamma under sin sjukskrivningsperiod.  

En del studier visar på en koppling mellan glädje i arbete och sjukfrånvaro (Angelöw, 2006). 

Personerna i undersökningen uppger emellertid att de trivs mycket bra med att arbeta, och 

deras sjuktillstånd har enligt deras utsagor heller inte förorsakats av missnöje i arbetet. De 

medverkande personerna påvisar snarare att arbete har stor betydelse för dem, och att det 

istället givit dem drivkraft till att ta sig tillbaka till arbetslivet. Inställning till arbete kan även 

variera beroende på den livs- och arbetssituation som en person befinner sig i (Hansen & 

Orban, 2002), och också för att samhället är väldigt segregerat (Svenning, 1998).  De 

medverkande personerna har arbetat inom relativt skilda områden och inom olika positioner. 

Alla fyra ger emellertid en uppfattning av att arbeta är något som ”man ska göra”, och att det 

är viktigt att själv bidra med något till samhället. 

Ett arbete medverkar även till att forma en persons identitet och självbild, både i arbetslivet 

och utanför (Svenning, 1998). Därför kan en person som tidigare sett sig själv som stark och 

självständig, skämmas på grund av att sjukdomen gör så att man inte längre kan uträtta saker 

som tidigare (Dahlgren & Starrin, 2004). Genom att bara gå hemma kände Anders sig 

exempelvis oduglig. Däremot hade det stor betydelse för hans självuppfattning att hans chef 

inte sa upp hans anställning. Anders och Magnus upplevde även en längtan av att känna sig 

behövda när de var sjukskrivna. Det är på så vis lätt att en långtidssjukskriven person börjar 

ifrågasätta sitt eget värde, då ett arbete i allmänhet också gör livet meningsfullt och 

innehållsrikt (Svenning, 1998). Under tiden Magnus var sjukskriven så hjälpte han emellanåt 

sina arbetskamrater med arbetsrelaterade problem via telefon. Det bidrog till att Magnus 

kände att han trots allt gjorde en viss nytta när han gick hemma. Sjukskrivningar behöver 

emellertid inte bara medföra negativa sidor (Eriksson, Starrin & Jansson, 2003). Anders 

erfarenheter har exempelvis lett till att han idag uppskattar att arbeta på ett helt annat sätt än 

innan han var sjukskriven. Även Nils värdesätter arbetet mer idag, och tycker det är skönt att 

livet är tillbaka i sin normala gång. Attityd till arbete kan på så vis också förändras under 

livets gång, beroende på personliga erfarenheter (Hansen & Orban, 2002). Sammantaget 

uppvisar de medverkande personerna en bild av att arbete för dem har stor betydelse, och till 

stor del är avgörande för hur de ser och uppfattar sig själva. Vilket även forskning (Svenning, 

1998) antyder är av stor vikt för de flesta människors välbefinnande. 
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4.3 Rehabilitering 

Magnus, Nils, Anders och Karin har alla genomgått olika former av rehabilitering. Innan 

Magnus genomgick fysisk rehabilitering så prövade han olika medicinska behandlingar mot 

sin värk.  På smärtkliniken träffade han en läkare som testade att använda bedövningsmedel 

på honom, för att nerverna skulle stoppa upp smärtreaktionen. Det gav emellertid ingen 

effekt, så de avslutade det och började istället med morfinbehandling. Även den fick han 

avsluta, då morfinet ledde till att Magnus fick andningsuppehåll. Vidare provade han 

stimulerande tabletter som påverkade nerverna och sinnesstämningen. Tabletterna gjorde 

dock Magnus snurrig och de påverkade också hans omdömesförmåga, och han drog därför ner 

på doseringen. Även Nils får medicinsk behandling, på grund av sina mekaniska hjärtklaffar, i 

form av blodförtunnande medicin, och den kommer han att få ta livet ut. Medicinen medför en 

viss blödningsrisk, det är därför viktigt att han numera aldrig är ensam ansvarig på 

avdelningen på arbetet inom sjukvården. Hans chef har emellertid anpassat arbetet så att det 

fungerar efter hans förutsättningar. 

Magnus fysiska rehabilitering inleddes med sjukgymnastik via företagshälsan, där de bland 

annat arbetade med akupunktur och arbetsplatsanpassning. Det var något som företaget 

bekostade efter en förfrågan från Magnus, däremot så engagerade de sig inte själva någonting 

i hans rehabilitering. När han inte tyckte att det hjälpte hoppade han av och började träffa en 

annan sjukgymnast via vårdcentralen. Där började han med sjukgymnastik som syftade till att 

stärka muskulaturen så att det inte skulle bli för stor påfrestning på nerverna. Även där 

arbetade sjukgymnasten med akupunktur, och hon använde sig dessutom av massage och tens. 

Tens innebär att små elektriska signaler överförs via plattor som sätts på kroppen, som på så 

sätt ska lindra smärtan. Magnus tycker att sjukgymnasten var väldigt duktig och kunnig, och 

det hade stor betydelse för honom. Magnus förklarar att båda två fick ett bra utbyte av det, då 

sjukgymnasten såg en utmaning i att experimentera och komma fram till nya slutsatser. Han 

slutade dock med sjukgymnastiken när han återgick i arbete och fick mer anpassade 

arbetsuppgifter.  

Efter att Karin fått sin sjukdomsdiagnos fastslog läkarna att hon max skulle klara av att arbeta 

halvtid. Därefter fick hon rehabiliteringsmöjlighet i form av sjukgymnastik som hon gick på 

under sex veckors tid, och hon har dessutom varit i kontakt med arbetsterapeut och kurator. 

Men hon tyckte inte att någonting av det hjälpte särskilt mycket. Hon provade därför olika 

metoder själv, exempelvis feldenkreis, som bland annat syftar till att man ska förstå hur 

kroppen kan fungera bättre med små rörelser. Hon har dessutom gått till en person som skulle 

städa själen, men hon ansåg att inget av det här heller var något som hjälpte. Även Anders 

genomgick ett rehabiliteringsprogram som enligt honom inte bidrog med så mycket. Han gick 

då tillsammans med sju andra personer, som alla hade olika skador. Detta program 

behandlade dock mestadels den psykiska aspekten, såsom att lära sig att leva med problemet. 

Personligen tyckte Anders att det var för mycket snack, och hade själv velat ha en större 

kombination med fysiska insatser. Det tog dessutom ett helt år innan han över huvud taget 

fick börja med rehabilitering, bland annat beroende på lång kö och att hans skador inte 

upptäcktes förrän flera månader efter olyckan. Nils rehabilitering blev också fördröjd, men 

detta på grund av att det var så många som skulle in i hjärtgruppen. Två månader efter 

operationen kom han dock igång, och han tyckte att rehabiliteringen var bra. Nils går 

fortfarande på den en gång i veckan, och kommer att fortsätta med det i ytterligare tre 

månader. Rehabiliteringen är individuellt anpassad i olika nivåer, och när en nivå är avklarad 

går han över till nästa.  

Anders som inte var nöjd med sitt första rehabiliteringsprogram ställde sig sedan i kö till ett 

annat som var mer smärtinriktat. Väntelistan var emellertid mycket lång. Under den perioden 
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hade Anders dock en kontakt på arbetsförmedlingen som var väldigt engagerad och hjälpsam, 

och som hjälpte till att få in Anders på denna rehabilitering. I detta program var det cirka sju 

personer med samma skador, fast de befann sig i olika stadier. Vissa var nyskadade, och så 

Anders som haft sin skada ett par år, och sedan de som haft sina skador i åtta år. Anders ansåg 

att denna rehabilitering var bättre för honom då den var mer fysiskt inriktad, och det var 

läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och massörer som arbetade i ett team. Anders fick lära 

sig hur han skulle hantera sin kropp, vad han kunde göra och vad han skulle undvika. När han 

väl blev inskriven på det senare rehabiliteringsprogrammet så fick han även tid på en 

magnetröntgen som han hade stått i lång kö till innan. Även familjen blev ditkallad och fick 

information om skadorna och vad de innebar, vilket Anders tyckte var bra. Han gick på 

programmet i cirka ett och ett halvt år, och efter det så var det möte med teamet, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De kom fram till att Anders skulle bli 

sjukpensionär på halvtid och arbeta halvtid, vilket han vid den tidpunkten hade kommit att 

acceptera. Med anledning av sin skada skulle Anders emellertid inte klara av att vara kvar på 

sitt tidigare arbete. Han fick på så vis rehabiliteringspenning på halvtid för att börja 

arbetsträna på en annan arbetsplats, och var sjukpensionär resterande. Det var Anders själv 

som letade upp och tog kontakt med arbetsplatserna. På tredje stället som han var på fick han 

anställning efter ett år, och det mycket tack vare hans egna ansträngningar.  

Även Karin arbetstränade under en period eftersom hon på grund av sin värk inte kunde vara 

kvar på ridskolan. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och läkare kom så småningom, 

tillsammans med Karin, fram till att hon skulle börja arbetsträna med rehabiliteringspenning. 

Karin tog därför kontakt med en närliggande butik och de kom överens om att Karin skulle 

börja där. Karin hoppades att hon så småningom skulle få anställning i butiken där hon 

arbetstränade, som då skulle få 75 % lönebidrag från arbetsförmedlingen. Trots bidraget ansåg 

butiken att de inte hade råd att anställa Karin, så efter ett år slutade hon. Efter arbetsträningen 

beslutade sig Karin för att inte leta efter något annat arbete för tillfället, utan valde att fortsätta 

med sina studier på halvtid för att omskola sig.  

4.3.1 Analys 

Det är från en sjukdom som en person ska rehabiliteras (Westerhäll Vahlne, Bergroth & 

Ekholm, 2009). De medverkande personerna har olika typer av sjukdomstillstånd, och 

forskning (Hedborg, 2009) påvisar också att det idag finns en mängd variationer på vad 

sjukdom kan innebära. Med anledning av sjukdomsvariationer bör således också 

rehabiliteringen vara anpassad efter individen och dess förutsättningar (Westerhäll Vahlne, 

2008).  Vikten av att ge rätt rehabilitering till rätt person framgår också genom de 

medverkande personernas berättelser. För Nils, som genomgått en hjärtoperation, fanns det ett 

följdenligt rehabiliteringsprogram, vilket han tycker ha haft en positiv inverkan. De övriga 

personerna tycks ha fått arbeta mycket själva för att få tillfredställande rehabiliteringsinsatser. 

Anders första rehabiliteringsprogram behandlade exempelvis mest en psykisk aspekt, vilket 

inte passade honom. Han sökte sig därför till ett annat som var mer fysiskt inriktat, och som 

han ansåg vara mer givande. Även Magnus bytte ut sin sjukgymnastik eftersom han inte var 

nöjd. Karin anser å sin sida att sjukgymnastik inte gav henne någon effekt alls, och sökte 

därför alternativ hjälp på egen hand. En person som är sjukskriven bör även göra det den kan 

för att bli bättre och kunna återgå i arbete (Sandvin, 2009). Samtliga av de medverkande 

personerna säger sig också ha haft vilja och engagemang till att hitta tillfredställande 

rehabiliteringsåtgärder. Då det emellertid är Försäkringskassan
15

 som är ytterst ansvarig för 

                                                 

15
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabiliteri

ng.pdf. Sökdatum: 100115 

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabilitering.pdf
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabilitering.pdf
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rehabiliteringen, kan det tänkas att det där brister i den individuella behovsanalysen kring 

vilka insatser som behövs. 

Mot bakgrund av att Försäkringskassan
16

 har att sörja för rehabiliteringsåtgärder kan det 

vidare konstateras att dessa inte sattes igång i tid för intervjupersonerna, vilket kan antas ha 

negativa konsekvenser som tidigare forskning (Svenning, 1998) visar. I Anders fall dröjde det 

exempelvis ett år efter att han skadade sig som han började med sin första sjukgymnastik, och 

Nils fick vänta i två månader på sin. Trots vikten av tidiga rehabiliteringsinsatser är emellertid 

både Anders och Nils tillbaka i arbete idag, vilket kan bero på deras personliga engagemang.  

Forskning (Sandvin, 2009) visar att det behövs ett helhetstänkande i en rehabiliteringsprocess. 

Den bör dessutom innefatta olika åtgärder såsom medicinska, psykologiska, arbetsinriktade 

och sociala (Svenning, 1998).  I denna studie framgår det emellertid inte någon tydlig bild av 

att ett helhetstänkande har tagits. Det som kan kopplas till ett helhetstänkande är att Karin fick 

hjälp i olika former såsom av sjukgymnast, arbetsterapeut och även kurator, vilket hon i och 

för sig inte tyckte var till någon hjälp. Magnus och Nils fick både medicinsk behandling, och 

också sjukgymnastik. Anders andra rehabiliteringsprogram innefattade dessutom ett 

samarbete i ett team mellan olika behandlare. Utifrån personernas berättelser så verkar det 

emellertid inte förefalla sig som att Försäkringskassan, som är ytterst ansvarig för 

rehabiliteringsåtgärderna
17

, har tagit något anmärkningsvärt hänseende till ett 

helhetsperspektiv i deras fall.  

Rehabilitering innefattar också en analys av arbetsförmågan och hur den kan återskaffas 

(Westerhäll Vahlne, 2008).  Anders och Karin kunde emellertid aldrig återgå till de arbeten de 

hade när de fick sina sjukdomstillstånd, eftersom de bland annat blev hindrade av värk. Enligt 

forskning (Westerhäll Vahlne, 2008) kan arbetsförmågan på så vis även komma att förändas. 

En persons resurser till att klara av att arbeta kan likväl variera i relation till arbetsuppgifter 

och miljö (Westerhäll Vahlne, 2008). Det kan därför vara en fördel om arbetsuppgifterna går 

att anpassa efter personen som varit sjukskriven (Svenning, 1998). Anders och Karin menar 

att detta inte var möjligt i deras fall. Nils chef underlättade dock genom att hon gjorde det hon 

kunde för att hans arbete på sjukvårdsavdelningen skulle fungera. Även Magnus återgick till 

sitt arbete när han fick möjlighet till mer anpassade arbetsuppgifter.  

Rehabilitering innebär på så vis även att en person ska återanpassas till arbetslivet (Westerhäll 

Vahlne, Bergroth & Ekholm, 2009). Det kan därför vara viktigt att knyta samman den 

sjukskrivne personen med en arbetsplats (Svenning, 1998). Försäkringskassan tycks också ha 

uppmärksammat detta faktum, genom att ge sjukskrivna personer möjlighet till 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Eftersom Anders och Karin var tvungna att lämna sina 

tidigare arbeten var arbetsträning något som de båda deltog i, och under tiden fick de 

rehabiliteringspenning från Försäkringskassan. Syftet med det arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsprogrammet är att personen snabbare ska kunna återgå i arbete, och även ha 

möjlighet till anställning där arbetsträningen genomförs (Westerhäll Vahlne, Bergroth & 

Ekholm, 2009). Anders fick på så vis anställning på den tredje arbetsplatsen han var på, 

medan Karin istället började studera efter att hon varit i en butik i ett år. En del människor 

som varit långtidssjukskrivna anser också att de på grund av bland annat bristande kompetens 

kan få svårt att få ett arbete igen (Lantz & Friedrich, 2006). Det kan förklara Karins beslut att 

omskola sig via studier istället för att söka sig till en ny arbetsplats för att arbetsträna.  

                                                 
16

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabiliteri

ng.pdf. Sökdatum: 100115 
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http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabiliteri
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4.4 Återgång till arbete 

Både Nils och Anders poängterar vikten av att återgångsprocessen till arbetet kommer igång 

snabbt. Nils anser att det är viktigt att vara med i den dagliga diskussionen, och att man 

behöver träffa sina arbetskamrater. Han var själv ofta på besök på sin arbetsplats under sin 

sjukskrivningsperiod och visade sina framsteg. Nils säger också att det är oerhört centralt att 

vara på plats och ta egna initiativ till att besöka arbetet, samtidigt som det är viktigt att ta 

hänsyn till försäkringskassans regler. Han fick ju inte tjänstgöra under tiden han var 

sjukskriven, och benämner vistelserna som ”studiebesök”. Anders å sin sida tror att risken är 

stor att man gräver ner sig i sina bekymmer om återgångsprocessen tar för lång tid.  

”Annars hamnar man lättare i en depression och får svårt att ta sig tillbaka”, förklarar han.  

Hade Anders vetat det han vet idag hade han på så vis sjukskrivit sig från första dagen, och 

menar att det inte alltid är bra att vara för envis. Han tror också att han hade kunnat komma 

tillbaka i arbete mycket snabbare med snabbare insatser från Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan, som det är idag tog det tre år innan han överhuvudtaget fick börja 

arbetsträna igen. 

Magnus, Nils, Anders och Karin är alla eniga om att den egna viljan och motivationen till att 

återgå i arbete efter en sjukskrivnig är betydelsefull, och de menar dessutom att den egna 

insatsen är viktig för ett lyckat resultat. Anders tror också att man behöver överdriva för att få 

hjälp, och säger att hade han inte haft viljan så hade han säkert gått som heltids sjukpensionär 

nu. 

”Men för att vara motiverad behöver du ju också rätt stöd runt omkring dig” säger han, 

”både från familj, läkare, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen”.  

Efter att Anders genomgått sitt första rehabiliteringsprogram ville Försäkringskassan dock 

göra honom till sjukpensionär på heltid, eftersom de sa att de bara hade ansvar för honom i ett 

år. Det var något som Anders inte accepterade och tog därför kontakt med sitt fackförbund 

och en arbetlivsresurs som fick tillstånd ett samordnat möte där även Försäkringskassan 

deltog. Då ansåg kontakten på Försäkringskassan helt plötsligt att det skulle gå bra för Anders 

att arbeta. Läkarna som Karin hade kontakt med på smärtrehabiliteringen sa till henne att hon 

inte ens skulle klara av att studera med sitt sjukdomstillstånd, vilket hon fick övertala dem att 

hon skulle klara. Karin är övertygad om att hon har viljan och det som krävs för att klara av 

att arbeta halvtid, och tror också att man måste jobba väldigt mycket själv för att komma 

tillbaka till arbetslivet. 

 ”Men man kan inte göra mer än att försöka se det positivt”, menar hon, ”och leva för 

dagen”.  

Trots att Anders anser att det är viktigt med motivation kan han ibland känna att han har 

överansträngt sig, och gått över gränserna för vad han klarar av, vilket leder till trötthet och 

värk.  

”Men hellre det än att gå hemma”, påpekar han, ”man måste ju visa att man kan utföra 

någonting också”.  

Anders har emellertid inget större hopp om att kunna börja arbeta heltid igen.  

”Men är det så att jag hittar det perfekta arbetet så”, säger han.  

Nils berättar att hela hans process tillbaka till arbetet har underlättats av att han vet vilka man 

ska prata med, och ta kontakt med i olika frågor. Han påpekar att han framförallt genom 

politiken vet hur systemet fungerar. Nils menar dock att det blev en ny omställning när han 

väl skulle börja arbeta igen. Han tyckte det var skönt att återgå, men poängterar samtidigt 
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vikten av att kunna börja långsamt. Inför återgången till arbetet kände Nils exempelvis oro 

inför blödningsrisken då han går på blodförtunnande medicin, men det hade han diskussioner 

om både med chefen och företagshälsovården. Eftersom han arbetar inom sjukvården är det, i 

förhållande till tidigare, därför viktigt att han inte står i första ledet eller är ensam på 

avdelningen om något skulle hända med honom. För om det händer något så behöver han 

omedelbart till akuten. Men Nils säger också att man inte får vara för rädd för att arbeta.  

”För då kan man lika gärna stanna hemma”, menar han. 

Han tror emellertid inte att han hade klarat av att arbeta heltid inom sjukvården som det är nu, 

och är därför tacksam att han kan arbeta halvtid politiskt.  

Efter ett år som heltidssjukskriven började Magnus med Försäkringskassans tillåtelse att 

arbeta 25 %. Telefonsamtalen som Magnus hade fått från sina arbetskamrater under året när 

de behövde hjälp gjorde att han kände sig mer delaktig när han kom tillbaka. Den främsta 

anledningen till att han började vid den tidpunkten var dock att den person som hade tagit 

över Magnus arbetsuppgifter hade avlidit.  

”Så de hade ju ingen annan än mig just då va”, berättar Magnus. 

Delvis ville han tillbaka också, men han kunde inte arbeta på samma sätt som innan olyckan 

på grund av värken som skadan medförde. Efter ett tag tillsattes dock en ny person som tog 

över en del ansvar från Magnus, framförallt produktionsmässigt. Istället fick Magnus mer 

administrativa uppgifter, vilket fungerade bra. Samtidigt ökade arbetsbelastningen och han 

tyckte det var svårt att hålla igen när han såg att saker behövde göras, trots att värken då 

tilltog. Även för Karin var det avgörande att arbetet var individuellt anpassat för att hon skulle 

kunna arbetsträna. Först började hon nämligen på heltid men det fungerade inte alls, utan hon 

fick ofta för ont och var hemma väldigt mycket.  

”En del behöver förstoringsglas, jag behövde anpassade arbetstidsmöjligheter”, säger Karin. 

Så de la om hennes schema så att hon arbetade halvtid, och då fungerade det. Även att hon 

hade möjlighet till att kunna pausa och ta det lite lugnt hade stor betydelse för henne.  

Anders berättar om vikten av förstående chefer och arbetskamrater. När han själv gärna vill 

köra på, eller har en jobbig dag, så kan arbetskamraterna uppmuntra honom till att ta det lite 

lugnare. 

 ”Hade det varit tvärtom kanske man hade kört in i väggen” säger han, ”men det är också 

viktigt att själv kunna säga ifrån”.  

Även på arbetsplatsen där Anders var när olyckan inträffade visades förståelse, och chefen var 

noga med att höra av sig. Anders var också och besökte sin arbetsplats ibland för att inte tappa 

kontakten, han tyckte dessutom det var skönt att göra något annat än att bara vara hemma. 

Även Nils förklarar att han har haft turen att ha en förstående chef som lyssnar på honom, och 

under sjukskrivningen ringde dessutom chefen flera gånger till honom för att höra efter hur 

det var. Nils säger också att han har det bra som arbetar på en arbetsplats där folk har 

förståelse på ett annat sätt än som kanske finns på många andra ställen. Han menar att det inte 

är direkt obekant för personalen i sjukvården med emotionella upp och nerdalar, då de kan 

mötas av det även inom arbetet. Han tror därför att det varit lättare för honom att komma 

tillbaka till ett sådant arbete där det finns förståelse, än det hade varit på ett annat ställe där det 

kanske inte funnits på samma sätt. Magnus anser exempelvis att det inte var något direkt 

engagemang från företagets sida att få tillbaka honom i arbete. Under tiden han var 

sjukskriven var det inte heller någon från företagsledningen som ringde hem för att höra hur 

det var med honom. Hans chef ringde hem till honom en gång, men det var mest för att höra 

när jag kunde komma tillbaka berättar Magnus.  
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”Men man lärde sig vad det var för personer man hade som chefer och företagsledning, och 

vill de inte så vill de inte”, säger han.  

Mer engagemang från deras sida hade dock gjort att Magnus känt sig mer uppskattad som 

anställd. Idag förstår han att det egentligen inte betydde någonting, mer än att han hjälpte dem 

att tjäna pengar.  

”Det borde finnas ett mer sunt engagemang till att hålla kontakten med någon som är 

långtidssjukskriven”, säger Magnus.  

Han menar också att de borde varit mer hjälpsamma och engagerade, och kommit med förslag 

till vad som kunde göras.  

”Jag vet att vissa företag är bra på det”, berättar han, ”men det saknades helt här”. 

Magnus säger att de istället hellre såg att han slutade, eftersom de inte längre hade något 

behov av honom. 

4.4.1 Analys 

Det som händer i början när någon blir sjuk påverkar också vanligtvis utfallet av 

sjukdomsprocessen (Hedborg, 2009). Detta påpekar även Anders och Nils, och Anders menar 

att det är lätt att bli uppslukad av sina problem om återgångsprocessen tar för lång tid. Går det 

för lång tid så kan en person på så vis vänja sig vid att vara sjukskriven, och det blir då 

svårare att komma tillbaka (Hedborg, 2009). Det kan därför vara väsentligt att en sjukskriven 

person har en bra dialog med sin arbetsplats (Svenning, 1998). Inför återgången uppger Nils 

exempelvis att det var mycket betydelsefullt att han hade god kontakt med sin arbetsplats 

under sin sjukskrivningsperiod. Även Anders var flitig med att besöka arbetsplatsen han var 

på när olyckan inträffade, trots att han var införstådd med att han antagligen aldrig skulle 

kunna komma tillbaka dit. Utan kontakt med arbetsplatsen kan en sjukskriven person 

dessutom få svårt att hänga med i företagets utveckling (Furåker, 1991). Magnus upplevde på 

så vis telefonkontakten med sina kollegor som väldigt betydelsefull, då det underlättade 

mycket vid återgången och gjorde att han då kände sig mer delaktig.  

Även företagen kan bli drabbade på olika vis när en anställd blir långtidssjukskriven (Furåker, 

1991). Anledningen till att Magnus återgick i arbete när han gjorde var exempelvis främst för 

att företaget behövde honom, då de inte hade någon annan vid det tillfället. Ibland kan dock 

återgångsprocessen kompliceras av Försäkringskassans hårda regler (Sandvin, 2009). Nils 

påpekar på så sätt att trots betydelsen av att han besökte sin arbetsplats, så var det ur 

försäkringssynpunkt noga att han inte på något sätt ”arbetade” då. 

När en person ska återgå i arbete så behöver arbetsförmågan analyseras, eftersom den kan ha 

förändrats (Westerhäll Vahlne, 2008). De medverkande personerna kan exempelvis inte 

arbeta på samma sätt som innan sina sjukskrivningar. I Anders, Magnus och Karins fall så 

hindrar värk och trötthet dem från att arbeta heltid, och de klarar inte heller att utföra fysiska 

arbetsuppgifter på samma sätt som tidigare. I Nils fall så gör blödningsrisken, på grund av 

hans blodförtunnande medicin, att han numera inte kan ha samma ansvar på sitt arbete. 

Återgången till arbete kan emellertid underlättas om arbetsuppgifterna går att anpassa efter 

individen (Svenning, 1998). När Karin arbetstränade så var anpassningsbara arbetstider det 

som var avgörande för henne. Magnus å sin sida minskade på tiden han var i produktionen, 

och åtog sig istället mer administrativt arbete som fungerade bättre. Samhällets utveckling 

inverkar dock också på hur arbetsförhållandena kan komma att se ut (Westerhäll Vahlne, 

2008). Ökade inkommande ordrar gjorde på så vis att Magnus efter ett tag fick engagera sig 

mer produktionsmässigt, vilket ledde till att han fick mer ont. Nu för tiden kan möjligheten till 

att finna individanpassade arbetsuppgifter på så vis vara svårt (Westerhäll Vahlne, 2008). 
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Anders säger exempelvis att hade han hittat det perfekta arbetet så hade han kanske kunnat 

arbeta heltid. Nils har dock fördelen att han arbetar inom sjukvården halvtid och inom 

politiken halvtid. Heltid bara inom sjukvården hade däremot aldrig fungerat poängterar han. 

Det är viktigt att en person som är sjukskriven har tilltro till den egna förmågan att kunna 

arbeta igen (Lantz & Friedrich, 2006). Det är alla de medverkande personerna också eniga 

om, och Magnus och Anders menar att de ibland också arbetar på gränsen till vad de klarar 

av. Tilltron påverkar hur motiverad och initiativtagande en person blir i återgångsprocessen 

(Lantz & Friedrich, 2006), och ibland kan återgångsprocessen försvåras av bristande 

engagemang från den sjukskrivne (Svenning, 1998). En persons ålder kan på så vis vara en 

inverkande faktor till bristande motivation, då det är vanligt att den sjunker ju äldre en person 

är (Westerhäll Vahlne, Bergroth & Ekholm, 2009). De medverkande personerna är idag i 

fyrtio och femtioårsåldern, och alla fyra anser att deras vilja till att arbeta igen var väldigt stor 

när de var sjukskrivna. Anders och Karin har dessutom fått övertyga Försäkringskassan 

respektive läkare, om att de faktiskt skulle klara av att arbeta igen. Återgången kan på så vis 

också kompliceras av bristande förståelse mellan olika parter (Sandvin, 2009).  

Anders betonar även vikten av att ha rätt stöd runt omkring sig för att vara motiverad, både 

från familj och de olika aktörerna. Det är också väsentligt att alla inblandade arbetar 

tillsammans åt samma mål (Sandvin, 2009). Magnus kände istället att han blev motarbetad av 

sin företagsledning, och att de inte ville ha honom kvar. Hans chef visade heller aldrig att han 

brydde sig om honom som person. Socialt stöd från både chefer och arbetskamrater kan vara 

väldigt betydelsefullt i återgångsprocessen. Vanligtvis behövs det inte heller något 

märkvärdigt, utan bara ett visat intresse av att bry sig (Svenning, 1998). Genom samtalen från 

kollegorna under tiden Magnus var sjukskriven så kände han sig på ett sätt ändå uppskattad, 

trots bristande engagemang från företagsledningen och chefen. Anders och Nils anser 

emellertid att de har fått stor förståelse från både arbetskamrater och chefer, både under själva 

sjukskrivningen och även under återgången till arbetet. Hur människor uppfattar saker, och 

känner inför något, avgör vanligtvis också hur de uppträder i olika situationer (Stirling & 

Elliott, 2008). Nils menar exempelvis att hänsynstagandet för honom bland annat beror på att 

folk inom sjukvården innehar en särskild förståelse. 

4.5 Emotionella upplevelser 

De fyra medverkande personerna har på något sätt genomgått olika emotionella erfarenheter 

som sjukskrivningarna har medfört. Magnus blev exempelvis väldigt snurrig av sina 

smärtstillande tabletter, men eftersom tabletterna var det enda som hjälpte mot smärtan tog 

han dem ändå.  

”Annars blev det olidligt”, säger han.  

Även Nils får medicin som han kommer få ta resten av livet. Medicinen påverkar vad han kan 

äta och dricka, och han bör därför undvika bland annat öl och vissa grönsaker, vilket Nils 

tycker är tråkigt. Mot Karins sjukdom, fibromyalgi, finns det inget botemedel. Hon har fått 

olika värktabletter utskrivna, men det är inget som hjälper henne. Det var när Karin var inne 

på smärtrehabiliteringen som det konstaterades att hon hade fibromyalgi. På ett sätt tyckte hon 

att det var skönt att få en diagnos, istället för att bara gå omkring och vara sjuk hela tiden och 

inte veta varför. Anders fick efter en tid konstaterat av en läkare att han hade en 

whiplashskada, och även för honom hade det en stor betydelse att få en diagnos.  

”Det är viktigt att veta vad som är fel, för att på så vis veta vad det är man har att tacklas 

med”, förklarar Anders.  
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Han menar också att desto fortare man vet vad som är fel, desto snabbare kan man ju börja 

bearbeta det och lära sig hur man ska hantera det.  

”Det är ju ganska naturligt”, säger han. 

Läkaren förklarade dock att Anders inte skulle kunna vara kvar på sin nuvarande arbetsplats, 

eftersom han inte skulle klara av de fysiska påfrestningar som arbetet innebar. Detta kom som 

en chock för Anders, och han befann sig i ett töcken efter det. Det dröjde en hel vecka innan 

han vågade berätta för sin chef att han inte skulle komma tillbaka.  

Något som Anders tyckte var väldigt jobbigt i början var att be om hjälp med något som han 

klarat förut, han kände sig tafatt och det påverkade självkänslan. Med rätt stöd tror dock 

Anders att de flesta kan komma tillbaka på något sätt. Han påpekar också vikten av att befinna 

sig bland positiva människor som ger energi.  

”Ett tag gick jag på sjukgymnastik och badet på lasarettet, men där pratade folk bara om hur 

sjuka de var hela tiden”, berättar han, ”man behöver hellre se ett glatt leende och någon pigg 

människa istället”.  

Magnus hade mycket bra kontakt med sin sjukgymnast inom primärvården, vilket han tyckte 

var väldigt värdefullt. Han menar att det var ett stort plus att ha en sjukgymnast som förstod 

honom, och som han kunde prata med om hur han kände. Likaså kände han ett stort 

engagemang från läkarteamet på den multidisciplinära smärtutredningen han var på, vilket 

hade stor betydelse. Nils påpekar vikten av att själv informera om sitt sjukdomstillstånd för att 

få acceptans och förståelse, vilket han var dålig på tidigare. Han menar emellertid att det är 

viktigt att man inte överinformerar folk och blir påtvingande, utan helt enkelt bara är öppen 

och ärlig. Karin anser att vissa människor har förståelse för hennes situation och andra inte, 

och eftersom hennes sjukdom är osynlig så är det inget som syns utanpå.  

”De ser bara en överviktig frisk människa som går sakta”, säger hon.  

Även om Karin förklarar sin sjukdom så är det vissa som inte riktigt vill ta in det menar hon. 

Karin har provat en mängd olika saker på egen hand mot smärtan, såsom feldenkreis och en 

person som skulle ”städa själen”. Nu i efterhand tycker Karin inte att det gav någonting och 

att det mestadels var fjanterier. 

 ”Men man blir desperat”, menar hon. ”Tänk dig att när du vaknar varje morgon har du ont i 

en ny led, eller flera stycken. Bara en sådan självklarhet som att äta en Big Mac blir ett 

problem, för du kan inte gapa lika stort som normala människor”, fortsätter Karin.  

Hon kunde inte heller gå långpromenader med sina hundar längre, eller gå till simhallen för 

att vattnet var för kallt för att hon skulle klara av det. Magnus blev å sin sida ibland frustrerad 

av att han inte längre klarade av att utföra fysiska uppgifter på samma sätt som innan olyckan. 

På sjukgymnastiken var det exempelvis väldigt enkla saker som Magnus skulle göra men inte 

klarade, såsom att lyfta en halv kilos vikt, och det hade han svårt att acceptera.  

”Den här skiten, det ska jag väl klara av”, menade han.  

Tog han i för mycket fick han dessutom bakslag, men det märktes inte på en gång utan kom 

ofta på natten. 

Vid ett tillfälle när sjukreglerna
18

 ändrades så ringde det en kvinna från Försäkringskassan och 

ville att Anders skulle arbeta heltid, men efter ett sådant försök menade läkarna att Anders 

bara skulle klara av 25 %. Då sa både Anders och Försäkringskassan stopp, och han återgick 

till halvtid som tidigare. När Anders senare skulle ringa till kvinnan på Försäkringskassan för 

                                                 
18

 Se inledning för beskrivning av sjukreglerna. 
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att få några viktiga papper så var det ingen som svarade på hennes nummer, och han hörde 

aldrig av henne igen.  

”Man verkar försvinna någonstans när man inte är intressant längre”, säger Anders, ”de 

ville väl bara se om det fanns lite att pressa ut till”.  

Han påpekar även vikten av att ta hänsyn till vad människor kan arbeta med, och inte bara 

säga åt dem ”du är frisk ut och arbeta”. Karin var också en av dem som Försäkringskassan 

kontaktade i och med de nya sjukreglerna. Trots att det sedan tidigare var intygat av läkare att 

Karin max skulle klara av att arbeta halvtid, så fastslog Försäkringskassan nyligen att hon ska 

arbeta heltid. Hon berättar att hon stod på ICA och plötsligt fick ett telefonsamtal på mobilen 

från Försäkringskassan som meddelade henne att hon var fullt arbetsför från och med nu. 

Karin som vid det tillfället hade varit sjukpensionär på halvtid i fem år undrade vad beslutet 

grundade sig på.  

”Det visste de inte riktigt själva”, berättar hon, ”utan de säger bara att det som läkarna har 

skrivit i papperna inte är tillräckligt”. 

 Karin har därför remitterats vidare till smärtrehabiliteringen igen för vidare utredning. Men 

den utredningen kunde inte Försäkringskassan vänta på, utan hon hade bara tio dagar på sig 

att överklaga beslutet. Denna situation har lett till en konstant ekonomisk oro för henne. Karin 

tycker att det hade varit bättre om Försäkringskassan smugit på fler personer i buskarna och 

filmat, för att på så sätt få fast dem som verkligen kan arbeta.  

”Så de inte gör misstaget att skicka ut människor i arbete som faktiskt är sjuka”, säger hon. 

”Istället säger Försäkringskassan att du ska ut och jobba för du är frisk”, fortsätter Karin.  

Anders fruktade däremot det som Karin beskriver. Han berättar att under tiden han var 

heltidssjukskriven var det jobbigt både på grund av själva skadorna, men också för att det är 

skador som inte syns. Han var rädd för att bli ifrågasatt om han exempelvis började klippa 

gräset.  

”Man hör ju hur folk ringer till Försäkringskassan och anmäler folk som gör sådant där”, 

säger Anders.  

Han ringde därför till Försäkringskassan och frågade om det gick bra att han klippte gräset. 

Det såg de som en självklarhet, och uppmuntrade honom också till att sysselsätta sig med det 

han kunde.  

Anders ansåg dock att kontakten med Försäkringskassan komplicerades av kontinuerligt byte 

av handläggare. 

”Att ha samma handläggare skapar mer trygghet”, säger han, ”och man slipper att 

återberätta saker hela tiden”.  

Magnus anser att stödet från Försäkringskassan har varit väldigt individuellt. Han berättar 

emellertid om en handläggare som han hade som var väldigt hjälpsam och engagerad i honom 

som person. Hon hade koll på hans uppgifter och visste vad hon pratade om, hon ringde till 

och med hem till Magnus ibland när han fått något bakslag för att höra hur han mådde. 

Magnus säger att detta engagemang hade stor betydelse för honom, och han kände att han fick 

stöd och information som var korrekt. Under en period hade även Anders en väldigt 

engagerad handläggare, fast på Arbetsförmedlingen. Han kunde ringa när som helst på dygnet 

till Anders och berätta om ett arbete som han trodde skulle passa, det tyckte Anders var 

värdefullt. Karin tror att hennes upplevelse av sjukskrivningen hade kunnat bli mycket 

annorlunda om hon känt att hon blivit behandlad med respekt och medmänsklighet av 

Försäkringskassan.  
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”De borde gå på en charmkurs på Försäkringskassan”, säger Karin. ”Så att de förstår att det 

inte bara är namn och nummer de arbetar med, utan att det är riktiga människor”. 

 Karin påpekade också att en sådan sak som att få prata med en verklig människa, istället för 

en telefonsvarare, när man ringer och sjukanmäler sig skulle gjort stor skillnad. Hon menar att 

det inte är någonting som säger att handläggaren som sedan tar emot en persons uppgifter 

tänker på att det faktiskt är en människa det handlar om. 

När Magnus hade arbetat halvtid ett tag undrade företagsledningen hur länge han skulle göra 

det. 

”De frågade om jag kanske skulle kunna tänka mig att inte jobba kvar, de försökte linda in 

det lite”, säger Magnus.  

Han började då ifrågasätta sin prestation på företaget och om det inte hade varit mer värt än 

så. 

”De tyckte väl att de inte hade någon användning för mig längre”, säger han.  

Efter det kallade företagsledningen till möte med sjukgymnast, läkare och Försäkringskassa. 

Ledningen menade då att Magnus borde söka arbete någon annanstans eftersom de inte hade 

någon användning för honom längre. Magnus tycker själv inte det är fel att kanske söka sig 

till annat arbete, men han tyckte däremot att företaget borde varit mer stöttande då han arbetat 

där under lång tid. Efter det mötet styrde emellertid Magnus själv upp så att han fick 

anpassade arbetsuppgifter.  

Under tiden Karin arbetstränade i butiken hade hon både stöttande chef och arbetskamrater. 

De hade stor förståelse för henne, och hon kunde ta små pauser och sitta ner utan att göra 

någonting när hon var trött. Denna förståelse hade jättestor betydelse för Karin.  

”Men då ska du lägga till att de inte betalade min lön”, poängterar hon.  

4.5.1 Analys 

Det är många känslor som uppkommer när livet förändras. Det kan exempelvis vara svårt för 

en person att blir drabbad av långvarigt sjukdomstillstånd, men även att sedan återanpassa sig 

till arbetslivet. Emotioner utmärker också hur en person ser på sig själv (Lindgren, Starrin & 

Wettergren, 2008). Självbilden kan på så vis hotas när man inte längre klarar av att utföra 

saker på samma sätt som tidigare (Dahlgren & Starrin, 2004). Anders tyckte exempelvis att 

det i början var väldigt jobbigt att be om hjälp med sådant han klarat förut, och Magnus 

känner frustration när han inte längre klarar av fysiskt arbete på samma sätt som innan. I 

Karins fall hindrar värken också henne från en mängd saker som hon klarat tidigare, och det 

upplevs därför väldigt besvärligt för henne. Att på så sätt bli hindrad av en sjukdom kan också 

framkalla skam inför både sig själv och sjukdomen (Dahlgren & Starrin, 2004).  

På grund av alla känslor och emotioner som uppkommer är det därför viktigt att även 

uppmärksamma hur en sjukdom drabbar en person mentalt. (Goleman, 1995). Magnus och 

Nils som får medicinsk behandling, Magnus mot smärtan och Nils för att kroppen ska 

fungera, blir även påverkade av behandlingen. Magnus blir yr, och Nils måste bland annat 

avstå från viss kost och oroas över blödningsrisken. Det är dock väsentligt att inte låta 

sjukdomen ta över, utan att istället försöka förstå och behärska den (Carlander, 2006). Ett 

optimistiskt synsätt kan dessutom påverka sjukdomen i positiv riktning (Goleman, 1995).  

Anders nämner exempelvis att han mår bättre av att befinna sig bland glada och positiva 

människor. De medverkande personerna verkar på något vis också ha accepterat sina 

sjukdomssituationer. Ibland kan det dock vara svårt för människor att berätta hur de verkligen 

känner (Eriksson, Starrin & Janson, 2003). 
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Vanligtvis spelar dessutom diagnosen en stor roll, då den gör sjukdomen legitim och ger 

personen hopp om behandling (Hedborg, 2009). Det är något som både Anders och Karin 

poängterar, trots att deras sjuktillstånd inte direkt går att bota. Det är således väsentligt att 

personen får förståelse för vad sjukdomen och dess konsekvenser innebär, för att på så sätt 

lära sig hantera det (Westerhäll Vahlne, 2008). Under en tid kände sig Karin dock desperat att 

hitta något som lindrade smärtan, eftersom det inte finns något botemedel mot hennes 

sjukdom. Vid sjukdom så är det också normalt att intensiva känslor uppkommer (Carlander, 

2006). Hur en person känner inför något, avgör också ofta hur personen kommer agera 

(Stirling & Elliott, 2008).  

Även samhällets förväntningar och krav inverkar på en persons emotionella upplevelser i 

sjukdomsprocessen (Dahlgren & Starrin, 2004). Både Anders och Karin påverkades 

exempelvis av de nya sjukreglerna. Försäkringskassan ville att de helt plötsligt skulle ut och 

arbeta heltid, trots att de var halvtidssjukpensionärer. I Anders fall konstaterades det dock 

ganska snabbt att detta inte var möjligt, medan Karins fall ännu inte är utrett. Det som på så 

sätt är avgörande för vem som ska ha rätt till ersättning och inte, är hur arbetsförmåga och 

sjukdom tolkas (Hedborg, 2009). Vidare påverkar allt som händer runt omkring en på det här 

viset hur man känner, och kan framkalla stress (Eriksson, Starrin & Janson, 2003). Av den 

anledningen är Karin numera väldigt ängslig och orolig över hur hennes ekonomiska framtid 

kommer att bli. Oro kan på det viset uppkomma när världen inte längre känns som en trygg 

och säker plats (Goleman, 1995). Känslor är också subjektiva, och de föreställningar en 

person har om något avgör också hur emotionerna kommer uttrycka sig (Frijda, Manstead & 

Bem, 2002). Karin känner sig exempelvis orättvist behandlad, och anser att försäkringskassan 

borde filma fler människor som är sjukskrivna som faktiskt kan arbeta. Anders kände dock en 

oro inför ett liknande scenario, men uppmuntrades till att arbeta i den mån han kunde när han 

var heltidssjukskriven. När det gäller känslor finns det emellertid inget objektivt rätt eller fel, 

och för att förstå hur någon beter sig är det därför viktigt att sätta sig in i hur personen känner 

(Stirling & Elliott, 2008). 

I en sjukdomssituation är det också viktigt att känna tillit till folk och våga berätta om sina 

känslor (Dahlgren & Starrin, 2004). Nils anser på det viset att det är viktigt att informera om 

sin sjukdom för att kunna få förståelse. Det kan emellertid vara ett svårt ämne att prata om, 

och på så sätt utelämna sig själv känslomässigt (Dahlgren & Starrin, 2004). Karin kan 

exempelvis tycka att det är påfrestande att upplysa folk om sitt tillstånd och förklara hur hon 

känner. Hon menar även att en del har svårt att ta till sig det hon säger. Vissa människor anser 

dessutom att känslor är något man bör behärska och hålla för sig själv. (Eriksson, Starrin & 

Janson, 2003).   

En person som är drabbad av en sjukdom behöver vanligen också blottlägga sig inför folk 

som inte tillhör ens normala kontaktnät, som exempelvis läkare och myndighetspersonal 

(Dahlgren & Starrin, 2004). Magnus och Anders förklarar vikten av att känna en trygghet i en 

sådan relation, och de har båda positiva och negativa erfarenheter av det. Även Karin tror att 

upplevelsen av att vara sjukskriven är beroende av hur man bemöts. Karin hade en mycket 

förstående chef där hon arbetstränade, men tror att det beror på att de slapp att betala hennes 

lön. Hon hade däremot mått bättre i sin situation om hon känt att hon visats respekt och 

medkänsla av Försäkringskassan. Positiva känslor kan dessutom vara viktiga för hur 

sjukdomsprocessen erfars, och kan till viss del bidra till att förbättra tillståndet (Goleman, 

1995). Emellertid så kan förväntningarna en person har på hur en relation ska vara, också 

påverka så ens känslor uttrycks efter det (Frijda, Manstead & Bem, 2002).  

Magnus erfarenhet av sjukskrivningen hade också kunnat te sig lättare om hans företag visat 

honom engagemang och förståelse. Som sjukskriven, när både självbilden och livsvärlden kan 

kännas hotad, är det viktigt att ha förtroende för folk runt omkring (Dahlgren & Starrin, 



  Emelie Tibblin 

 

37 

 

2004). Istället för att känna tillit till företaget, så kände Magnus att de helst ville bli av med 

honom. Det är på så vis också nödvändigt att ha tilltro till sig själv. Det kan även vara viktigt 

att försöka förstå sina egna känslor, för att på så sätt kunna handla förnuftigt (Dahlgren & 

Starrin, 2004). I situationen som Magnus befann sig i utgick han exempelvis från sig själv, 

hur han kände och vad han kunde genomföra för arbete. På egen hand kom han sålunda fram 

till vilka arbetsuppgifter han skulle kunna utföra på företaget, och ledningen godkände vidare 

Magnus förslag.  
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5. Diskussion 
Studiens syfte har varit att undersöka hur en långtidssjukskrivning och vidare återgång till 

arbete kan upplevas. Jag anser att de fyra intervjuerna som genomförts har bidragit till att 

uppfylla denna intention. Nedan kommer en metoddiskussion att föras, och avslutningsvis 

kommer det empiriska resultatet att diskuteras.  

5.1 Metoddiskussion 

Då studien har omfattats av fyra intervjuer går det inte att göra allmänna generaliseringar.  

Hade en mer tydlig bild av hur personernas erfarenheter också kan spegla andra grupper av 

individer eftersträvats hade ett annat förfaringssätt kunnat te sig lämpligt, såsom flera 

strukturerade intervjuer eller enkäter. På det sättet hade det emellertid varit svårt att fånga in 

personernas individuella upplevelser, vilket jag i den här studien var ute efter. Färre intervjuer 

gör det på så sätt möjligt att sätta sig in mer i varje enskild persons erfarenhet, och 

halvstrukturerade intervjuer ger utrymme för personerna att berätta hur de verkligen erfarit sin 

situation. Under arbetets gång har studien utvecklats från att främst vara inriktad på 

återgångsprocessen till arbete, till att även belysa upplevelsen av själva 

långtidssjukskrivningen. En anledning till undersökningens utveckling tror jag är kvalitativa 

intervjuers förmåga att fånga in nyanserade beskrivningar, vilket enligt mig också gör arbetet 

mer intressant. Jag ser därför denna progress som en positiv riktning då den berikat arbetet 

med intressanta bidrag.  

Innan de riktiga intervjuerna gjordes så genomförde jag en pilotintervju med en god vän till 

mig för att kontrollera tydligheten i intervjufrågorna, och de tycktes då vara tydliga och klara. 

Stödfrågorna fick dock senare användas i två utav intervjuerna, jag ansåg nämligen att det 

behövdes en mer utförlig beskrivning av personernas upplevelser. I de två övriga intervjuerna 

behövdes inte det, eftersom personerna väldigt öppet delade med sig av sina erfarenheter. Nu 

efteråt kan jag därför anse att det hade varit bättre att göra pilotintervjun med någon som jag 

inte kände så väl. Jag hade då kanske gjort vissa justeringar, eller inlett med fler neutrala 

öppningsfrågor, med intentionen att intervjupersonerna skulle slappna av mer. Under alla fyra 

intervjuerna var jag emellertid noga med att ge de medverkande personerna tid och utrymme 

till att svara, för att på så sätt ge dem möjlighet till att tänka efter ordentligt och ge en bra 

beskrivning av det som de upplevt. Jag tror att öppenheten som två av intervjupersonerna 

hade, bland annat berodde på att jag personligen känner till dem sedan innan. På så sätt 

kanske de kände en trygghet i att prata med mig. De övriga två personerna, som jag fick 

använda stödfrågorna till, hade jag för egen del aldrig haft kontakt med innan 

undersökningen. Intervjuerna där stödfrågorna inte behövdes genomfördes dessutom i det 

egna hemmet, vilket också kan ha gjort att de slappnade av på ett annat vis. En av intervjuerna 

gjordes på en allmän plats, och jag tror det kan ha inverkat på resultatet eftersom det på så vis 

fanns störande moment. Den fjärde intervjun gjordes över högtalartelefon, och bristen på 

öppenhet kan där även bero på förlorad personlig kontakt. Jag är dessutom medveten om att 

information om uttryck och gester går förlorade utan ett fysiskt möte, vilket också kan ha 

inverkat. Det var likväl de medverkande personerna som valde plats för intervjuerna, och jag 

upplyste dem också om att jag gärna ville träffa dem på en för dem bekväm plats. I efterhand 

anser jag att jag mer själv skulle styrt upp var och hur intervjuerna skulle genomföras. Jag 

hade på så vis sett till att de gjorts där minimalt med störande moment hade kunnat finnas. 

Dessutom hade jag gjort en mer grundlig reflektion över telefonintervjun, och om den hade 

kunnat göras annorlunda. Emellertid så bedömer jag intervjumaterialet jag erhållit som 

mycket intressant. Jag tycker dessutom att jag, med stödfrågornas hjälp i två av intervjuerna, 

har fått berikad information om de medverkande personernas upplevelser.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Som nämnts ovan så var syftet med den här studien inledningsvis att framförallt fokusera på 

upplevelsen av återgångsprocessen till arbetet efter en långtidssjukskrivning. Under studiens 

gång så blev det emellertid tydligt att för att kunna fånga in den erfarenheten, så kan det också 

vara väsentligt att belysa upplevelsen av själva sjukskrivningen. I undersökningen 

framkommer det att ett fysiskt sjuktillstånd oundvikligen också påverkar på ett psykiskt och 

känslomässigt plan, och dessa upplevelser inverkar i sin tur på återgången till arbetet.  

Av personernas berättelser kan man således urskilja att sjukdomstillståndet och symptomen, 

bara utgör en del av svårigheten med att hantera en långtidssjukskrivning och återgång till 

arbete. Det kan också innebära att man tappar tron på sig själv och sin förmåga, och börjar 

ifrågasätta sin plats i samhället. Situationen kan emellertid underlättas om man får stöd, hjälp 

och förståelse från familj, arbetsplats och andra inblandade aktörer. Det tycks likväl innebära 

en kamp för den enskilde individen att få den hjälp som behövs. Enligt Gerner (2005) är det 

exempelvis viktigt att ge rätt rehabilitering till rätt person. Det är vidare Försäkringskassan
19

 

som ska uppmärksamma vilka åtgärder som behövs. Utifrån undersökningens resultat 

ifrågasätter jag dock hur väl en sådan behovsanalys genomförs. Är sjukdomstillståndet klart 

och tydligt kan det kanske te sig relativt enkelt då det redan kan finnas ett avsatt 

rehabiliteringsprogram. Är tillståndet däremot mer oklart så verkar de personerna helt enkelt 

bli hänvisade till exempelvis vanlig sjukgymnastik, utan någon grundligare utredning från 

Försäkringskassan. Likväl framgår vikten av att rehabiliteringen är individanpassad tydligt i 

den här studien. Flera av personerna har nämligen själva uppsökt hjälp för sina problem, 

eftersom den ordinerade hjälpen inte kändes givande. Eriksen (2004)
20

  påvisar betydelsen av 

att rehabiliteringsinsatser sätts in tidigt i sjukdomsprocessen, men hon framhäver samtidigt att 

endast 8 % av långtidssjukskrivna får rehabilitering. Det är på så vis positivt att personerna i 

undersökningen har haft kraft att själva engagera sig i sin rehabilitering. En sjukskriven 

person befinner sig ju redan i en utsatt position, och att då själv behöva arbeta för att 

överhuvudtaget få rehabilitering är förmodligen mer än många klarar. Tidigarelagda åtgärder, 

och mer engagemang från Försäkringskassan, hade kanske kunnat få människor i kondition 

till att komma tillbaka i arbete snabbare. 

En annan viktig aspekt är hur arbetsplatsen agerar gentemot anställda som är 

långtidssjukskrivna, och hur samspelet fungerar med den sjukskrivne, samt andra aktörer i 

processen. Även tidigare forskning (Larsson, 2007 & Holmgren, 2006) framhäver detta. I 

vissa fall kan det självklart förhålla sig så att en person, i och med sitt sjukdomstillstånd, inte 

kan komma tillbaka till sin tidigare arbetsplats. Arbetsgivare är emellertid skyldiga att göra 

allt de kan för att arbetet ska gå att anpassa efter en person som varit sjukskriven och ska 

återgå i arbete
21

. Utifrån denna studies resultat går det att tolka att agerandet kan te sig olika 

beroende på arbetsplats och hur företagskulturen ser ut. Som ovan nämnt så kan det uppstå 

många emotionella svårigheter för den sjukskrivne personen. Ibland kan det också vara så att 

personen som varit långtidssjukskriven inte känner sig önskad tillbaka på sin arbetsplats. 

Eftersom en långtidssjukskrivning och sjukdomen i sig har lätt för att ge upphov till 

känslomässiga dilemman, så kan dessa på så vis säkerligen eskalera och försvåra tillståndet 

för den drabbade ytterligare. Om situationen däremot är tvärtom, och den sjukskrivne 

                                                 
19

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabiliteri

ng.pdf. Sökdatum: 100115 

20
 http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=354 Sökdatum: 091209 

21
 http://www.forsakringskassan.se/nav/0e02086fbaaea59c5d4a8488cdb4969d. Sökdatum: 100204 

 

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabilitering.pdf
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http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=354
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personen får stöd och hjälp på arbetsplatsen, så tycks också upplevelsen och det psykiska 

välbefinnandet istället påverkas positivt. Hade alla arbetsplatser på så sätt haft ett genuint 

engagemang till att stötta människor som ska återgå i arbete efter en sjukskrivning, hade 

antagligen processen också blivit lättare för alla inblandade.  

Inledningsvis nämndes de nya sjukreglerna som gör att rätten till sjukpenning har blivit 

hårdare, och att fler långtidssjukskrivna människor nu tvingas ut i arbete. Ett par av 

personerna i studien har också fått konfronteras med dessa regler. Som de själva nämner så är 

det emellertid inte bara att säga åt människor att de ska ut och arbeta, Försäkringskassan 

måste också ta hänsyn till vad de faktiskt kan utföra för arbete innan de fattar sina beslut. 

Människor är ju vanligen sjukskrivna av en anledning, och där måste på så vis också hänsyn 

visas. Som omtalades i de teoretiska utgångspunkterna så är det tolkningen av begreppet 

arbetsförmåga som avgör om en person ska få offentlig ersättning eller inte (Hedborg, 2009). 

Frågan är då hur en sådan tolkning görs, och hur grundlig utredningen är? Innan ett beslut tas 

borde Försäkringskassan således sätta sig in mer i hur sjuktillståndet drabbar personen i fråga 

ur ett helhetsperspektiv. Som nämnts ovan är det många känslomässiga problem som kan 

uppstå under en långtidssjukskrivning. Att då även bli ifrågasatt av Försäkringskassan medför 

säkerligen ytterligare påfrestningar, framförallt ekonomiskt, som i sin tur kan påverka den 

psykiska hälsan ännu mer. Detta faktum nämndes också i inledningen i samband med en 

undersökning som gjorts i Borås
22

. Försäkringskassans reformerade regelverk sägs bland 

annat vara en reaktion på det omfattande fusket kring sjukskrivning som ska föreligga. Det är 

framför allt sjukskrivna som anklagas för detta påstådda fusk, men även läkare 

misstänkliggörs. Frågan är hur debatten om fusk har haft negativa konsekvenser för 

människor som faktiskt är i stort behov av hjälp och effektiva rehabiliteringsåtgärder. Utifrån 

denna studies resultat urskiljer jag en underliggande utgångspunkt från Försäkringskassans 

sida, som baseras på misstänkliggörande och en nedvärdering av sjukdomstillstånd. 

Försäkringskassan borde därför måna mer om långtidssjukskrivna personer, och ta större 

hänsyn till hur sjukdomar drabbar människor både fysiskt och psykiskt. De bör på så vis även 

lägga ett större engagemang till att utreda vilken typ av arbete människor kan utföra innan 

beslutsfattanden tas.  

5.2.1 Slutsatser 

Syftet med studien anser jag vara uppfyllt. Tidigare forskning nämner, exempelvis Vidman, 

2007 & Alexandersson, m.fl. 2003, att en långtidssjukskrivning kan drabba människor på 

olika sätt. Utifrån den här undersökningens resultat kan det emellertid konstateras att det för 

en lyckad återgångsprocess till arbetet är av stor betydelse att ta hänsyn till hur olika 

sjukdomstillstånd påverkar människor. Det är därför viktigt att Försäkringskassan, läkare och 

övriga ansvariga visar kompetens och vilja att sätta sig in i vilka förutsättningar människor 

med olika sjukdomstillstånd faktiskt har. 

5.2.2  Vidare forskning 

I en fortsatt studie skulle det vara av intresse att studera vilka rutiner Försäkringskassan har 

gällande hanteringar av sjukskrivningar, samt hur rehabiliteringsprocessen skulle kunna 

effektiviseras. Det skulle dessutom vara intressant att undersöka hur insatta olika aktörer, 

såsom Försäkringskassa, Arbetsförmedling och läkare, är i varandras verksamheter, och hur 

ett närmare samarbete skulle kunna rationalisera återgångsprocessen till arbetslivet för 

långtidssjukskrivna personer.  

                                                 

22
 http://tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/boras?videoId=1.1285853. Sökdatum: 091022 

http://tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/boras?videoId=1.1285853


  Emelie Tibblin 

 

41 

 

Referenser 
Alexandersson, Kristina, Aronsson, Gunnar, Floderus, Birgitta & Göransson, Sara. (2003).    

Positiv och negativ påverkan på livssituationen vid långtidssjukskrivning. Ur: 

Arbete och hälsa 2003:13. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Angelöw, Bosse. (2006). Arbetsglädje – att skapa större arbetslust. Lund: Studentlitteratur. 

Backman, Jarl. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB.  

Carlander, Jakob. (2006). Starka känslor. Stockholm: Gothia AB. 

Dahlgren, Lars & Starrin, Bengt. (2004). Emotioner, vardagsliv & samhälle. Lund: Liber AB. 

Ekbladh, Elin. (2008). Return to Work: Assessment of Subjective Psychosocial and  

Environmental Factors. Linköping: Institutionen för samhälls- och 

välfärdsstudier. 

Eriksson, Ulla-Britt, Starrin, Bengt, & Janson, Staffan. (2003). Utbränd och emotionellt  

utmärglad. Lund: Studentlitteratur. 

Frijda, Nico H, Manstead, Antony S.R & Bem, Sacha. (2002). Emotioner och övertygelser.  

Lund: Studentlitteratur. 

Furåker, Bengt. (1991). Arbetets villkor. Lund: Studentlitteratur. 

Gerner, Ulla. (2005). De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen – hinder och möjligheter.  

Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan. 

Goleman, Daniel. (1995). Känslans intelligens. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Gustafsson, Rolf Å, & Lundberg, Ingvar. (2004). Arbetsliv och hälsa 2004. Malmö: Liber  

AB. 

Hansen Falkdal, Annie. (2005). Sjukskrivnas resurser och hinder för återgång i arbete.  

Viktiga faktorer för tidig bedömning. Umeå: Medicinsk fakultet, 

Samhällsmedicin och rehabilitering. 

Hansen, Lars H & Orban, Pal. (2002). Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 

Hedborg, Anna. (2009). Gränslandet mellan sjukdom och arbete. Stockholm: Edita Sverige  

AB. 

Holmgren, Kristina. (2006) Supervisors, views on employers responsibility in the return to  

work process. A focus group study. Ur: Journal of occupational rehabilitation. 

Göteborg: Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och 

fysiologi/arbetsterapi.  

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:  

Studentlitteratur. 

Lantz, Annika, & Friedrich, Peter. (2006). Vägledning för rörlighet i arbetslivet. Lund:  

Studentlitteratur. 



  Emelie Tibblin 

 

42 

 

Larsen, Ann-Kristin. (2009). Metod helt enkelt. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Larsson, Ann-Christine. (2007). Empowermentprocesser – ett sätt att öka  

långtidssjukskrivnas kvinnors resurser? Linköping: Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande.  

Lindgren, Gerd, Starrin, Bengt & Wettergren, Åsa.(2008). Det sociala livets emotionella  

grunder. Malmö: Liber AB 

Månsson, Eva. (2009). Engagement in occupations in persons with Multiple Sclerosis. Lund:  

Medicinska fakulteten.  

Rubenowitz, Sigvard. (2004). Organisationspsykologi och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 

Sandvin, Johans. (2009). Arbete, sjukdom och moral – om sjukskrivning och vägen tillbaka  

till arbetet. Lund: Studentlitteratur. 

Stenlund, Therese. (2009). Rehabilitation for patients with burnout. Umeå: Medicinsk  

fakultet, Folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin. 

Stirling, John & Elliott, Rebecca. (2008). Introducing neuropsychology. New York:  

Psychology Press. 

Svenning, Marianne. (1998). Rehabilitering. Lund: Studentlitteratur. 

Vidman, Åsa. (2007). Det är så mycket som kan spela in – en studie av vägar till, genom och  

från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna. Luleå: 

Institutionen för hälsovetenskap.  

Wallén, Göran. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Westerhäll Vahlne, Lotta, Bergroth, Alf, & Ekoholm, Jan. (2009). Rehabiliteringsvetenskap.  

Lund: Studentlitteratur 

Westerhäll Vahlne, Lotta. (2008). Arbets(o)förmåga - ur ett mångdisciplinärt perspektiv.  

Stockholm: Santérus Förlag 

Wihlman, Ulla. (2009). Development of Interorganisational Integration – A vocational  

Rehabilitation project. Göteborg: Nordic school of public health.  

Ödman, Per-Johan. (2007). Tolkning, förståelse, vetande. Stockholm: Norstedts Akademiska  

Förlag. 

Ödman, Per-Johan. (2004). Hermeneutik och forskningspraktik. I: Gustavsson, Bengt.  

Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur. 

Elektroniska källor 

Aftonbladet. (2009). 

 Hämtat från: http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article5945395.ab 

 Sökdatum: 091209 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. (2009). 

Hämtat från: http://www.fas.se/fas_templates/Page____1596.aspx 

http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article5945395.ab
http://www.fas.se/fas_templates/Page____1596.aspx


  Emelie Tibblin 

 

43 

 

 Sökdatum: 091209 

Försäkringskassan. (2008). 

 Hämtad från: 

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publi

kationer/Faktablad/Rehabilitering.pdf 

Sökdatum: 100115 

Försäkringskassan. (2010). 

 Hämtad från:  

 http://www.forsakringskassan.se/nav/21d877ac1449001735f6bf9369b3ca8b 

 Sökdatum: 100120 

Försäkringskassan. (2010). 

 Hämtad från: 

 http://www.forsakringskassan.se/nav/0e02086fbaaea59c5d4a8488cdb4969d 

 Sökdatum: 100204 

Nyhetskanalen. (2009). 

Hämtat från: http://tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/boras?videoId=1.1285853 

Sökdatum: 091022 

Suntliv. (2004). 

 Hämtat från: http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=354 

 Sökdatum: 091209 

Svenskt Näringsliv. (2008). 

Hämtad från: http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/sa-funkar-de-

nya-sjukreglerna_69028.html   

Sökdatum: 090926 

Sveriges Radio. (2009). 

 Hämtad från: http://www.sr.se/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel=3254594 

 Sökdatum: 090926 

Vetenskapsrådet. (2010). 

 Hämtat från: http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 Sökdatum: 100106 

Muntliga källor 

Intervju med Magnus, 100303. 

Intervju med Nils, 100309 

Intervju med Anders, 100315 

Intervju med Karin, 100319 

 

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabilitering.pdf
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/Rehabilitering.pdf
http://www.forsakringskassan.se/nav/21d877ac1449001735f6bf9369b3ca8b
http://www.forsakringskassan.se/nav/0e02086fbaaea59c5d4a8488cdb4969d
http://tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/boras?videoId=1.1285853
http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=354
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/sa-funkar-de-nya-sjukreglerna_69028.html
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/sa-funkar-de-nya-sjukreglerna_69028.html
http://www.sr.se/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel=3254594
http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


  Emelie Tibblin 

 

44 

 

Bilaga 1 

Emelie Tibblin 

etipa06@student.lnu.se 

0704-62 32 12 

Karlskrona, 2010-03-16 

 

Hej! 

 

Tack för ditt intresse att delta i min intervjuundersökning.  

 

Sjukskrivningar är ett stort samhällsproblem, både ur ekonomisk synvinkel men också för 

organisationer. Den enskilda personen kan dessutom drabbas på flera olika plan, Jag anser 

därför att det både för samhällets, men framförallt för den enskilda individens skull, är viktigt 

att belysa området. Syftet med denna studie är på så vis att undersöka hur en återgång till 

arbete efter en långtidssjukskrivning kan upplevas. 

Undersökningen utgör även min c-uppsats i kursen arbetslivspedagogik, som jag läser inom 

ramen för personal- och arbetslivsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Uppsatsen 

kommer således att redovisas inför examinator och andra kursdeltagare i slutet av Maj detta 

år. Min handledare för uppsatsen är Claudia Gillberg, fil dr och lektor i pedagogik, vid 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Om du så önskar, kan du försäkra 

dig om att detta arbete genomförs vid det ovannämnda universitet, samt följer de regler och 

principer som gäller för god sed i forskning.  

Intervjun kommer att genomföras efter överenskommelse, och jag räknar med att den kommer 

ta cirka en timme. Jag har för avsikt att använda mig av diktafon för att spela in intervjun, 

förutsatt att du godkänner det. Jag kommer att följa de riktlinjer som Vetenskapsrådet har 

framtagit gällande hantering och konfidentialitet av material, och ditt namn kommer på så vis 

inte att nämnas i uppsatsen. Jag vill också uppmärksamma dig på att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt, och att du deltar i den mån du själv vill. Vidare kommer intervjun 

endast att användas för denna undersöknings syfte. 

 

Har du några frågor angående intervjun, innan eller efteråt, är du välkommen att kontakta 

mig. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Emelie Tibblin 

 

 

mailto:etipa06@student.lnu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

1.) Vad arbetade du med innan du blev sjukskriven? 

 

2.) Vad innebär arbetet för dig? 

 

3.) Hur kom det sig att du blev sjukskriven? 

 

4.) Hur gick det till när du skulle återgå till arbetet? 

 

5.) Hur skulle du beskriva din egen insats i processen tillbaka till arbetslivet? 

 

6.) Hur kändes det att bli sjukskriven från arbetet? 

 

7.) Kändes det annorlunda att arbeta efter sjukskrivningen mot innan? 

 

8.) Vad var det som var avgörande för dig för att kunna återvända till arbetslivet? 

 

9.) Är det något som du själv skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3 

Stödfrågor 

 

Fråga 3 & 4 

 Gick du tillbaka till samma arbete? Varför, varför inte? 

 Genomgick du någon form av rehabilitering?  

 Om ja, hur gick den till? (ex. samarbete mellan aktörer, din egen roll, osv.) 

 Om nej, varför inte? 

 Om ja, var rehabiliteringen kopplad till arbetet? På vilket sätt? Hur fungerade det? 

 Var det något som försvårade återgången till arbete? 

 Var det något som underlättade återgången till arbetet? 

 Vilken roll hade din sociala omgivning vid återgången? (Vänner familj, 

arbetskamrater osv.) 

 Tycker du att man som sjukskriven själv har några speciella skyldigheter i 

samband med att man ska återgå till arbete? På vilket sätt? Varför? 

 Hur var din motivation till att återgå i arbete igen? 

 Vad påverkade motivationen? 

 

 

Fråga 5 & 6 

 Hur upplevde du återgången till arbetet känslomässigt? 

 Var det någon speciell situation eller händelse under återgången som påverkade 

dig extra mycket? På vilket sätt i så fall? 

 Tror du dina känslomässiga upplevelser hade någon inverkan på hur utfallet av 

återgången blev? På vilket sätt i så fall? 
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Bilaga 4 

 

Information till intervjupersonerna vid intervjutillfället 

 

 

 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur en återgång till arbete efter en 

långtidssjukskrivning kan upplevas. 

Undersökningen utgör även min c-uppsats i kursen arbetslivspedagogik, som jag läser 

på programmet för personal- och arbetsliv på Linnéuniversitetet i Växjö. 

 

 Konfidentialitet 

Allting som sägs under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Ditt namn 

kommer inte att nämnas i undersökningen, utan jag kommer använda mig av fingerade 

namn. Intervjun kommer endast att användas för denna undersöknings syfte. 

 

 Frivilligt 

Deltagandet är frivilligt och du deltar i den mån du själv vill. 

 

 Diktafon 

Jag har för avsikt att använda mig av diktafon för att spela in intervjun, är detta okej 

med dig? Ingen annan än jag kommer ha tillgång till det inspelade materialet. 

 

 Några frågor 

Är det någonting du undrar över innan vi börjar intervjun? 

 

 


