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Förord 
 
Studierna inför och under arbetet med den här uppsatsen har varit mycket spännande. Vi har 

haft förmånen att få träffa och intervjua ett antal fantastiska människor. Först och främst har 

de visat mod genom att de ställt upp som informanter och de har också visat stor tillit till oss 

som studenter genom att de så öppenhjärtigt har beskrivit sin livssituation. Arbetet med denna 

uppsats har gett oss många nya och starka upplevelser.  

Vi vill också rikta ett varmt tack till vår handledare Saila Piippola som gett oss inspiration, 

nya infallsvinklar och ett stort stöd för att vi skulle kunna hantera de problem vi ställdes inför 

under arbetet med uppsatsen. 

 

Luleå den 2007-06-19 

 

Ingegerd Sundvall och Christin Lundqvist 
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Abstract 
 
The aim of this essay is to study the similarities and differences between those who are able to 

get back to work and those who are not in a population of long time sick-listed people. To 

find an answer to this question six person who has been sick-listed for many years has been 

interviewed. All the responders lived in Norrbotten in the north of Sweden and the interviews 

took place during the spring and summer 2006. This is a qualitative study and our conclusions 

are partly based on sociologies theories and earlier researches in subjects that concerned our 

study. The theories of which we based this study are A Giddens, Constitution of Society, 

Ulrich and Elisabeth Beck, Individualization, H Bradley, Fractured Identities and C Pullitt 

and G Bouchaert, Public Management Reform. Our conclusions are that rehabilitate inquiries 

are very important if a sick-listed person will be able to get back to work or not and the 

individual differences in their personal life, the individuals situation at home and at work and 

his/hers motive power. The motive power is the most important factor that divided those who 

were able to go back to work and those who were not. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien var att belysa förutsättningarna för kvinnor respektive män att 

komma tillbaka till arbetslivet efter långtidssjukskrivning samt att utskilja likheter och 

skillnader mellan de som har kommit ut i arbetslivet igen och de som inte har gjort det. 

För att få svar på detta har 6 långtidssjukskrivna personer som bor i Norrbotten intervjuats 

under våren och sommaren 2006. Detta är en kvalitativ studie och slutsatserna av studien 

bygger på analysen av intervjuerna, sociologiska teorier och på tidigare forskning i ämnen 

som anknyter till studien. Resultatet visar på att rehabiliteringsutredningen och de åtgärder 

som följer på den har stor betydelse för att personer som är långtidssjukskrivna ska komma ut 

i arbetslivet igen. Den andra slutsatsen av studien är att individens egen livssituation, 

personlighet och drivkraft har stor betydelse för att de som är långtidssjukskrivna ska komma 

tillbaka till arbetslivet. De fyra teorierna som gett förklaringsmodeller till resultatet är A 

Giddens, Constitution of Society, Ulrich och Elisabeth Beck, Individualization, H Bradley, 

Fractured Identities och C Pullitt och G Bouchaert, Public Management Reform 
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Inledning 

 

I Sverige finns en lång tradition och en stark kultur som värdesätter arbete och god 

arbetsmoral väldigt högt. Ett av samhällets politiska mål är att kvinnor och män i arbetsför 

ålder förväntas lönearbeta och försörja sig själva. I enlighet med arbets- och kompetenslinjen 

innebär den politiska målsättningen att förhindra den passivitet som antas följa med 

understödslinjen (NE, 1989).  

Ohälsotalen i Sverige har sedan senare delen av 1990-talet och fram till år 2002 ökat kraftigt. 

Antalet sjukfall blev fler och framförallt längre. Sjukfrånvaron har dock under senare år börjat 

sjunka och antalet nya sjukfall minskat men ligger fortfarande på en historiskt sett hög nivå 

(SOU 2006:107).  

 

I dagens Sverige uppmärksammas dock mer och mer att allt fler är långtidssjukskrivna 

samtidigt som sjukskrivningsperioderna blir allt längre (Malmborg, Carlsson & Granath, 

2006). Trots politiska åtgärder fortsätter ohälsotalen bland människor i arbetsför ålder att öka 

samtidigt som allt färre erhåller sjukbidrag (Försäkringskassan, 2007). Försäkringskassans 

statistik (se bilaga 1) synliggör att år 2000 var 259 600 personer sjukskrivna och 2002 hade 

antalet sjukskrivna ökat till 298 000 vilket är en ökning med 38 400 personer. År 2003 

minskade fallen till 278 700 vilket är en minskning med 19 300 personer. Minskningen 

fortsatte även 2004 och 2005 till att slutligen vara nere på 194 500 år 2006(Försäkringskassan, 

2007).  

Det politiska målet är att alla människor ska ut i arbetslivet även om de av hälsoskäl inte kan 

arbeta hundra procent (Günzel, 2003).  För att uppnå det arbetsmarknadspolitiska målet har 

ökade samhälleliga satsningar ifråga om stöd och rehabilitering för sjukskrivna införts. 

Rehabiliteringsreformen trädde i kraft den 1 januari 1992 (Löntagare nr 10, 2002). Målet med 

reformen var färre och kortare sjukfall. Enligt reformen var personer berättigande till 

yrkesrehabilitering om de hade en konstaterad sjukdom, skada eller handikapp som sannolikt 

hotade att göra dem arbetsoförmögna under de närmaste åren. Med hot om arbetsoförmåga 

menade man en situation där man hade skäl att anta att arbetstagaren under de fem närmaste 

åren blev pensionerad på hel eller deltid på grund av invaliditet, om han inte fick 

yrkesrehabilitering. I reformen står att när man ska bedöma hur ändamålsenligt en 

rehabilitering är ska man ta beakta arbetstagarens ålder, yrke, tidigare verksamhet, utbildning, 

relation till arbetslivet och utsikterna för bättre ork och lättare återvändande till arbetslivet 

efter en rehabilitering och att man också borde avgöra om yrkesrehabilitering skulle kunna 
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skjuta fram pensioneringen. Reformens syfte var att man på ett tidigt skede skulle känna igen 

hoten mot arbetsförmågan. Företagshälsovårdens roll var viktig men den hade föga möjlighet 

att ta i problem i synnerhet på små arbetsplatser. Hela arbetsgemenskapen borde se som sin 

uppgift att orken bevaras och hoten mot arbetsförmågan synliggörs. En god arbetsgemenskap 

med öppen atmosfär, demokratisk och engagerat lyhörd ledning, kan lättare upptäcka 

problemen och ta i tu med dem i tid. När kompetens och arbetsuppgifter är i balans på en 

arbetsplats och rädslan inte dominerar stämningen är det möjligt att skapa en atmosfär där 

attityderna främjar orken (Löntagaren nr 10, 2002). 

En bärande tanke i reformen var att individen skulle ges ett reellt inflytande i 

rehabiliteringsprocessen genom att han eller hon fick vissa lagfästa rättigheter mot 

försäkringsgivare och rehabiliteringsaktörer. Individen sattes därmed i centrum (SOU 

2006:107). I och med det ökade antalet sjukskrivna har också handläggningstiderna vid 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen blivit långa. De långa handläggningstiderna har i 

sin tur en negativ inverkan i form av att den som är sjukskriven får vänta länge på stödinsatser 

och det påverkar negativt på sjukskrivna kvinnors och mäns möjlighet att komma tillbaka i 

arbetslivet (Günzel, 2003).   

 Det är fler kvinnor än män som är sjukskrivna (Arbetslivsfakta nr 1, 2007). En anledning är 

att kvinnor dominerar på arbetsplatser med bristande arbetsmiljö och begränsade möjligheter 

att påverka sitt arbete (SOU 2000:121) (Caroline von Malortie 2006 ).  

 

För att rehabiliteringsarbetet ska fungera på ett tillfredsställande sätt och följa de formella 

reglerna ifråga om lagstiftning förutsätts också samverkan mellan olika parter i samhället, så 

som Försäkringskassan, Arbetsgivaren, Arbetsmarknadsverket, Landstinget, Fackförbundet 

och den enskilde individen (SOU 2000:78). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att belysa förutsättningarna för långtidssjukskrivna kvinnor och män 

att komma tillbaka till arbetslivet.  

De frågor vi ställde oss var: 

Finns det några likheter mellan de som kommer tillbaka till arbetslivet jämfört med dem som 

inte kommer tillbaka?  

Har män och kvinnor lika möjligheter att komma tillbaka till arbete? 

Vilken betydelse har samhällets aktörer för den sjukskrivnes möjligheter att komma tillbaka 

till arbetslivet? 
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Avgränsningar 

Denna studie är geografiskt avgränsad till en större kommun i Norrbottens län.  

Disposition 

Efter det första inledande stycket ger vi en bakgrund till vår studie genom att beskriva de 

aktörer och den lagstiftning som har stor betydelse för långtidssjukskrivna och den 

rehabilitering de kan få för att komma tillbaka till arbetslivet. Vi presenterar tidigare 

forskning inom området sociologi och som knyter an till vår studie. Därefter beskriver vi de 

metodologiska överväganden vi gjort innan vi presenterar resultatet. I inledningen av det 

kapitlet ger vi en kort presentation av informanterna innan vi går över till att skriva om 

resultatet. Vi har funnit stöd för vår studie i fyra teorier som vi beskriver i ett eget kapitel efter 

resultatet. Uppsatsen avslutas med diskussion och sammanfattning.  



 
 

8 

Samhälleliga aktörer för rehabilitering  

 

De samhälleliga aktörerna, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket, Landstinget, 

Socialtjänsten, arbetsgivaren och fackliga organisationer är centrala samverkansaktörer i 

rehabiliteringsprocessen med långtidssjukskrivna (SOU 2006:107). Försäkringskassan har det 

övergripande ansvaret att samordna och utöva tillsyn över rehabiliteringsinsatser som behövs 

för den sjukskrivne att återfå sin arbetsförmåga (Ibid). Detta innebär att alla försäkrade, både 

anställda och arbetssökande ska ges möjlighet till rehabiliteringsåtgärder och det innebär att 

det är den instansen som säkerställer att även den som är arbetslös och blir sjuk också får ta 

del av rehabiliteringsåtgärder (SFS 2004:1299). Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret att 

genomföra och bekosta rehabiliteringsåtgärder som syftar till att den enskilde ska återgå till 

arbete hos arbetsgivaren. (SOU 2000:78).) Arbetsgivaransvaret i fråga finns reglerat i 

Arbetsmiljölagen (AML) och i lagen om allmän försäkring (AFL). Rehabiliteringsarbetet 

syftar främst till att den anställde och arbetsgivaren vidtar åtgärder som gör det möjligt för 

den sjukskrivne att komma tillbaka till arbetslivet så fort som möjligt.  

Arbetsmiljölagen  

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra 

skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om 

samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens 

verksamhet. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet. Arbetsmiljöverket 

ger också ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på 

arbetsmiljön.  

Lagen om allmän försäkring 

Den allmänna försäkringen består av sjukförsäkring och till den hör också frågor om 

rehabilitering (Lag 1962:381). Försäkringskassan handhar den allmänna försäkringen. I 

socialförsäkringslagen (Lag 1999:799) finns bestämmelser om vem som är försäkrad enligt 

lagen om allmän försäkring.  

 

Arbetslös och sjukskriven 

För den sjukskrivne som är berörd av rehabiliteringsåtgärder och är arbetslös är det 

Försäkringskassan som samordnar rehabiliteringsinsatserna i samarbete med 

Arbetsmarknadsverket. Arbetsmarknadsverket har i uppgift att bidra med stöd och service för 
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att underlätta återgång till arbetslivet för arbetslösa långtidssjukskrivna 

(Arbetsmarknadsverket 2007).  

 

Övriga aktörer 

Andra centrala aktörer i rehabiliteringsarbetet är Hälso- och sjukvården som ansvarar för den 

medicinska rehabiliteringen, samt Socialtjänsten som ansvarar för den sociala 

rehabiliteringen. Den sociala rehabiliteringen syftar till att ge stöd i de fall där det handlar om 

missbruksproblem, familjeproblem, ekonomiska problem, social hemtjänst och färdtjänst 

(Günzel, 2003).  

  

Ytterst handlar samhällets samordningsansvar om att förkorta sjukskrivningsperioderna för de 

långtidssjukskrivna för återgång till arbete.  
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Tidigare forskning – en sociologisk belysning 

 

Forskning om långtidssjukskrivningar i Sverige är begränsat, dock har ett antal studier gjorts 

under de senaste åren. Vi har valt att särskilt beskriva två studier från 2005 och 2006 som vi 

tycker knyter an till vår studie. Den ena handlar om långtidssjukskrivnas väg tillbaka till 

arbetslivet vilket vi också studerat. Vi kan se likheter mellan vår studie och den nedan 

beskrivna trots att vår studie handlar om män och kvinnor medan den studie Caroline von 

Malortie (2006) har gjort enbart handlar om kvinnors situation.   

 

Rehabilitering och rehabiliteringsåtgärder är i fokus för vår studie liksom i nedan beskrivna 

studien av Hetzler, Melen och Bjerstedt (2007).  De har studerat vilka effekter 

rehabiliteringsinsatserna har för den sjukskrivnes möjligheter att återgå till arbetsmarknaden.  

Vår studie fokuserar på faktorer som har betydelse för att en långtidssjukskriven ska komma 

tillbaka till arbetet och i det fallet är rehabilitering en av de faktorer som påverkar den 

möjligheten. Rehabiliteringsåtgärderna är prioriterade av arbetsmarkandens parter och 

samhällets aktörer och är därför av stort intresse också för vår studie (Günzel, 2003). 

Kvinnors långtidssjukskrivning 

Caroline von Malortie ( 2006) har i en kvalitativ studie synliggjort varför kvinnorna blivit 

sjukskrivna och hur sjukskrivningarna påverkat deras livssituation samt hur vägen tillbaka till 

arbetslivet sett ut. Malorties studie visar på att generellt sätt har vägen in i sjukskrivningen 

berott på att respondenterna har varit låsta i sina rutiner och invanda spår. Studien visar på att 

de direkta orsakerna till att de blev sjuka var arbetslivsrelaterade pga omorganisationer, 

nedskärningar och starka hiarkier med få möjligheter att påverka sin vardag.  

 

För många av de långtidssjukskrivna kvinnorna/respondenterna medförde sjukskrivningarna 

en avgörande förändring på det individuella och sociala planet. Isolering, ensamhet och en 

känsla av meningslöshet kantade sjukskrivningarna och gjorde en eventuell återanpassning i 

framtiden svårare. 

Resultaten visar också på att de som hade ett brett socialt nätverk och stöd från familjen också 

hade bättre möjlighet att ändra inriktningen och rutinerna. Av sju kvinnor hade endast en 

kommit tillbaka till en fast deltidstjänst igen.  
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Enligt Malorties visar kvinnorna/respondenterna i efterhand att de själva borde ha insett att de 

skulle ha bytt spår och inte fortsatt i samma mönster som tidigare. Den direkta utlösande 

faktorn till varför man blir långtidssjukskriven är, menar hon arbetsrelaterande orsaker. Hon 

menar vidare att den arbetsmiljön och den psykosociala omgivningen har en stor betydelse för 

ens välbefinnande. 

Rehabilitering 

Professor i sociologi Antoniette Hetzler och forskarna Daniel Melen och Daniel Bjerstedt 

(2007) har i en debatt artikel ” Rehabilitering oftast bortkastade pengar” synliggjort att 

rehabiliteringsåtgärderna inte alltid ger den tänkta effekten, nämligen att underlätta för den 

enskilde att komma tillbaka till arbete så fort som möjligt. De visar i sin nya studie från Lunds 

universitet att längre sjukskrivningar och fler förtidspensioneringar, blir följden för 

långtidssjuka som genomgår rehabilitering för att återfå sin arbetsförmåga. Av dem som får 

rehabilitering går bara 35 % tillbaka till arbete jämfört med 53 % som inte fått någon 

rehabilitering. 51 % av de långtidssjukskrivna med rehabilitering går till förtidspension. Att 

satsa ännu mer pengar till arbetslivsinriktad rehabilitering skulle i de flesta fall vara 

bortkastat, menar artikelförfattarna.  

 

I artikeln konstaterar forskarna att den samordnande arbetslivsinriktade rehabilitering av 

långtidssjukskrivna är ett av uttrycken för arbetslinjen inom socialförsäkringen. 

Rehabiliteringen representerar en avsevärd kostnad inom socialförsäkringen, en kostnad som 

teoretiskt sett skulle mer än återfås när den långtidssjukskrivna individen återgick till arbete. 

Forskarna frågade sig om detta återspeglar verkligheten eller om den stora besparingen som 

var i sikte gjorde förespråkarna för arbetslivsinriktad rehabilitering blinda för vad som 

egentligen väntar den långtidssjuke försäkrade personen. I den första populationen var det 

förhållandevis ovanligt att individer som fick arbetslivsinriktad rehabilitering avslutade 

sjukfallet med förtidspension (12 procent) 

I den senare populationen var detta mycket vanligare. 51 procent av de långtidssjukskrivna 

med arbetslivsinriktade rehabilitering avslutade sin sjukskrivning med förtidspension. 

Här frågar sig Melen , Bjerstedt och Hetzler om individerna som genomgår rehabilitering kan 

räkna med både en längre sjukskrivning och större sannolikhet att sluta som 

förtidspensionärer? Eller är det så att dessa individer ändå skulle haft längre sjukskrivningar 

och större sannolikhet att förtidspensioneras? I det första fallet är arbetslivsinriktad 

rehabilitering direkt skadlig. I det andra fallet är åtgärden meningslös. 
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De fann också att arbetsträningen var den vanligaste åtgärden som användes i samordnad 

arbetslivsinriktad rehabilitering år 2002. Av individerna som genomgick arbetslivsinriktad 

rehabilitering fick 55 procent denna åtgärd. 40 procent av dessa återgick till arbete medan 49 

procent blev förtidspensionerade. Studien visar på att rehabiliteringsåtgärder endast bidrar till 

att ett fåtal långtidssjukskrivna kommer tillbaka till arbetslivet. 

 

Professor Antoinette Hetzler skriver i DN debatt 2005 med titeln "Sjukskrivningstiden för 

benbrott fördubblad på tio år" att ohälsan ökar i Sverige med allt fler långtidssjukskrivna. 

Många av dem som drabbas kommer aldrig tillbaka ut på arbetsmarknaden igen. 

Rehabilitering uppnår inte sitt syfte utan bidrar snarare till att individen kommer ännu längre 

från arbetsmarknaden. 

Gamla” sanningar” prövas kritiskt mot det omfattande material som samlats in från 37 

försäkringskassor runt om i Skåne. Totalt har 12 000 fall av långtidssjukskrivningar studerats, 

8000 fall under perioden 1990- 1993 och 4000 fall under åren 2001- 2002. 

Resultaten är här anmärkningsvärda på en rad punkter, sjukskrivningarnas längd för två 

vanligt förekommande diagnoser, fotledsfraktur respektive ospecificerad depression, har 

undersökts och visar på dramatiska ökningar. Antoinette Hetzler menar också att sjukvårdens 

organisation har betydelse för sjukskrivningarnas ökade längd. Företagshälsovården har fått 

en alltmer komplicerad roll. Deras uppgift är att få arbetstagaren åter i tjänst samtidigt som 

arbetsgivaren kanske inte vill ha personen tillbaka. I ett initialt skede har arbetsgivaren löst 

den sjukskrivnes uppgifter på annat sätt och behovet att få honom eller henne tillbaka 

minskar. 

Antoinette Hetzler menar på att läkaren är en viktig maktfaktor över synen på individen som 

sjuk eller frisk Det är läkarintyget som svart på vitt visar personens arbetsförmåga eller brist 

på sådan och som ligger till grund för Försäkringskassans beslut. Läkaren kan inte skapa 

arbetsförmåga hos någon som inte är efterfrågad på arbetsmarknaden. I det läget blir fortsatt 

sjukskrivningen en attraktiv fortsatt behandlingsmetod. 

Studien visar på att sjukskrivningstidens längd ökar i jämförelse med tidigare. Det gäller för 

både fotledsskador och depression. Det beror dels på sjukvårdens organisation men också på 

att arbetsgivare har tagit in ersättare på arbetet som den sjukskrivne hade tidigare och har inte 

längre behov av att få tillbaka den som är sjukskriven.  
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Metodologiska överväganden  

 

Syftet med vår undersökning var att belysa förutsättningarna för kvinnor och män att komma 

tillbaka till arbetslivet efter långtidssjukskrivning. De frågeställningar vi avsåg att besvara 

handlade om likheter mellan de som kommit ut i arbetslivet efter lång sjukskrivnings period 

och de som inte kommit tillbaka till arbetslivet. Med beaktande av syftet med studien beslöt vi 

oss för att använda kvalitativ metod (Kvale, 1997). Helhetsbilden som vi då fick fram 

möjliggjorde en ökad förståelse för sociala processer och i det sammanhang det ingick i. Den 

kvalitativa metoden skulle bidra till att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi hade en 

ambition att vi genom intervjuerna skulle få våra intervjupersoner att berätta om sina 

upplevelser och erfarenheter. Befintlig statistik skulle synliggöra och förankra fakta. 

 

Vår ambition var att urskilja kriterier som påverkar om man tar sig tillbaka till arbetslivet eller 

inte samt vilka likheter som finns. De frågor vi ställde oss var vilka likheter som finns mellan 

de som kommer tillbaka till arbete jämfört med dem som inte kommer tillbaka. Vi ville 

undersöka om det fanns någon skillnad mellan män och kvinnors möjlighet att komma 

tillbaka till arbete, vilken betydelse bemötande från samhälleliga aktörer och dennes agerande 

gentemot den sjukskrivna hade. 

Kontaktprocessen 

Vi ville nå och intervjua personer som hade varit långtidssjukskrivna och som kommit tillbaka 

till arbetslivet samt personer som var långtidssjukskrivna och som inte kommit tillbaka till 

arbete. Vi strävade efter att nå lika många män som kvinnor i de båda kategorierna. Efter noga 

övervägande kom vi fram till att vi skulle ha som mål att intervjua 6 personer från 

ovanstående grupper. Med det urvalet hoppades vi kunna få en fördjupad förståelse om vad 

som påverkar om man kan komma tillbaka efter en lång sjukskrivning och att vi skulle få svar 

på våra frågeställningar. 

Till att börja med handlade våra funderingar om hur vi skulle nå personer som hade varit eller 

var långtidssjukskrivna. Vår första tanke var att intervjua våra bekanta eller bekantas bekanta 

som är eller har varit i den situationen. När vi läst mer om vetenskaplig metod och efter lite 

grundligare funderingar vilka vi skulle intervjua övergav vi tanken på snöbollsurval. Det 

kändes inte rätt vare sig för oss själva, gentemot våra kamrater och för att kunna vara något så 

när objektiva i analysarbetet. Vi valde i stället att ta kontakt med Försäkringskassan och en 
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handläggare där för att höra om vi kunde få hjälp med kontakter på långtidssjukskrivna 

personer att intervjua. Det fanns sekretessbestämmelser som gjorde att Försäkringskassan inte 

kunde lämna ut namn hur som helst. Vår kontaktperson på Försäkringskassan tog kontakt med 

personer som denne bedömde skulle motsvara vår urvalsgrupp.  De fick sedan en förfrågan 

från vår kontaktperson om de var villiga att ställa upp på att träffa oss och svara på våra 

frågor. Vi fick en lista på 6 personer boende i en kommun i Norrbotten, av dessa var 3 

kvinnor och 3 män. Hälften av dessa hade börjat jobba eller arbetsträna efter 

långtidssjukskrivning och de övriga var fortfarande sjukskrivna. Det gemensamma bland våra 

informanter var att samtliga varit sjukskrivna under många år. 

Vi hade samtal både med handläggaren på Försäkringskassan och med vår handledare om hur 

vi skulle förhålla oss till våra informanter och hur vi skulle hantera våra data för att skydda 

informanternas anonymitet. Vi upplevde att vi fick ett oerhört stort förtroende från dessa 

intervjupersoner och att vi inte fick missbruka det förtroendet på något sätt (Miles, Huberman 

1994). Den första kontakten med våra informanter skedde per telefon. Vid den inledande 

kontakten informerades även informanterna om syftet med studien samt att intervjuerna skulle 

bandas vilket informanterna samtyckte till.  

 

Vi fick namn på intervjupersonerna från vår kontaktperson på Försäkringskassan via e-post. 

Det första vi gjorde var att skriva ut listan på namn och vi gjorde var sitt exemplar av det. För 

att inte riskera att obehöriga personer kunde ta del av materialet och utläsa vilka personerna 

var och för att det skulle vara svårt att identifiera vad det handlade om hade vi inga andra 

uppgifter än namn och kontaktuppgifter på arket och förvarade dem i våra respektive hem 

(Miles & Huberman 1994).  

Vår första åtgärd när vi fått listan med namn var att ringa var och en och boka tid för intervju. 

Vi träffade två av dem i deras hem, en på dennes arbete, en på en av våra arbetsplatser och 

ytterligare två på kafé.  Det var våra intervjupersoner som fick bestämma var vi skulle göra 

intervjun därför att det passade dem bäst så. Vi var noga med att vi kunde vara ostörda under 

intervjun och att det inte skulle vara någon utomstående som hade möjlighet att lyssna på vad 

vi sa. Detta med hänsyn till informanternas integritet och för att de skulle kunna ge så 

sanningsenliga svar som möjligt. Informanterna var mycket öppenhjärtiga och berättade 

utförligt om sin situation som långtidssjukskriven vilket gjorde att intervjuerna tog minst en 

timme och i vissa fall ännu längre. Det var en av informanterna som var mer reserverad och 

berättade mycket kortfattat om sin situation.  
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Intervjuerna bandades och vi förvarade dem i våra respektive hem. När vi transkriberade 

intervjuerna tog vi bort namn och andra uppgifter som gjorde att informanterna kunde 

identifieras. Vi har tagit med ett antal citat i uppsatsen och då var vi ytterst noggranna med 

vad vi tog med så att intervjupersonernas identitet inte kunde avslöjas. Citaten är ordagrant 

nedskrivna i talspråk.  

Informanterna hade varit med om många svåra och i vissa fall traumatiska upplevelser och vi 

kände oss djupt berörda av att få ta del av deras erfarenheter och av det förtroende de visade 

oss.  När vi fortsatte vårt arbete med uppsatsen hade vi som mål att hela tiden tänka på 

konfidentialiteten och ha ett gott etiskt förhållningssätt. Vi stötte på problem som krävde 

överväganden av detta slag och som vi försökt förhålla oss till på ett klokt sätt. Till vårt stöd 

för det arbetet hade vi vårt egna sunda förnuft, samvetet, kurslitteraturen, studiekamraterna, 

lärare och vår handledare (Miles & Huberman 1994). 

Etiska dilemman 

Innan vi bestämde vilket ämne vi skulle skriva om och under hela tiden vi arbetade med 

uppsatsen tvingades vi att göra ett antal etiska överväganden. Det gällde både den 

inomvetenskapliga (forskningens kvalitet) etiken och om utomvetenskaplig (med hänsyn till 

berörda) etik (Forsman, 2002).  

Konfidentialiteten i forskningen är viktig och innebar bland annat att intervjuer som 

identifierar undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Om det av någon anledning 

skulle vara nödvändigt att publicera informationen som eventuellt skulle kunna identifieras av 

andra måste undersökningspersonerna godkänna att denna information lämnats.  

Konfidentialiteten genomsyrade forskningsarbetet och fanns med i både planeringsstadiet, 

intervjusituationen, utskriftsstadiet och vid rapporteringen (Kvale, 1997).  

Vi har gjort vårt allra bästa för att skydda våra uppgiftslämnare. Intervjuerna avidentifierades 

vid utskriften. Inspelande band förvarades inlåsta utom när de användes för utskrift eller 

kontroll samt under transport. Referenserna till vad som framkommit i intervjuerna gjordes 

avidentifierade och i presentationen av informanterna är deras namn fingerade (Forsman, 

2002).   

Vi strävade efter att rannsaka vad vi själva hade för förutfattade meningar om 

långtidssjukskrivning och hur vi skulle förhålla oss när vi gjorde våra intervjuer. Det första vi 

gjorde var att skriva ner våra fördomar var och en och sedan jämföra och diskutera så att vi 

var på så lika nivå angående detta som det bara var möjligt. Vi gjorde det för att vi ville 

försäkra oss om att vi skulle uppträda korrekt, artigt och respektfullt mot våra informanter. 
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Det kändes också viktigt för att vi skulle kunna förhålla oss på något så när likadant sätt mot 

våra intervjupersoner och att det inte skulle ha för stor betydelse att vi var två olika personer 

som gjorde intervjuerna (Miles & Huberman 1994). 

Intervjufrågor 

Ambitionen var att vi igenom intervjuerna skulle få svar på våra forskningsfrågor. Vi valde att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer med de långtidssjukskrivna (bilaga nr 3). Vid 

intervjun med handläggaren vid försäkringskassan använde vi oss av en strukturerad intervju 

(bilaga nr 2)  

I intervjuerna med långtidssjukskrivna inleddes varje intervju med att de fick berätta med 

egna ord om sin situation. Vår intervjuguide bestod av nyckelbegrepp som var centrala för vår 

studie. Utifrån informanternas berättelser ställdes följfrågor som utgjorde våra nyckelbegrepp 

(Kvale, 1997). Vid intervjutillfällena försäkrade vi oss om att få komplettera intervjuerna med 

informanterna om vi skulle upptäcka att det blev nödvändigt (Miles & Huberman, 1994). 

Inför intervjun med handläggaren vid försäkringskassan hade vi förberett frågor som skulle ge 

oss svar på hur Försäkringskassans handläggare definierade nyckelbegreppen 

(långtidssjukskrivning och rehabilitering) samt hur handläggaren uppfattade sitt uppdrag.  

Metoddiskussion 

Vi valde att dela upp intervjuerna lika mellan oss två och därmed har intervjuerna genomförts 

av två olika personer. Det kan uppstå metodologiska problem på grund av att vi var två olika 

personer som gjorde intervjuerna. Vi försökte undvika det genom att förbereda oss noga och 

gå igenom tänkbara förlopp och hur vi skulle ställa eventuella följdfrågor. Trots det kan frågor 

som ställts under intervjuerna ha uppfattats olika av olika personer och därför har vi varit 

extra observanta för att försöka förstå vad intervjupersonerna egentligen menade med sina 

svar. Förändringar i frågeformuleringarna kan ha inneburit att frågan fick en annorlunda 

innebörd och kunde därför ge svar som vi i förhand inte avsåg. Reliabiliteten eller 

tillförlitligheten blev därför svårare att ta hänsyn till när den avsåg en kvalitativ 

forskningsmetod. Tillförlitligheten stärktes dock av att de flesta intervjuerna bandades och på 

så sätt fick vi med all information från informanterna, även information som till en början inte 

verkade vara relevant för denna studie. Vid en intervju fördes endast anteckningar vilket 

medförde att vi tvingades avgöra vilken information som var viktig redan under intervjun. I 

metodlitteraturen beskrevs att ”varje utskrift från ett sammanhang till ett annat förde med sig 

en rad bedömningar och avgöranden” (Kvale, 1997). Därför valde vi att i vår studie skriva ner 
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de bandade intervjuerna ordagrant i stället för att föra över talspråket till skriftspråket och på 

så sätt säkerhetsställa utskrifternas validitet. 

När vi genomfört intervjuerna och var och en av oss hade renskrivit respektive intervjuer läste 

vi igenom varandras utskrifter. Därefter träffades vi och gick igenom dem flera gånger för att 

se att vi uppfattat lika, att de var avidentifierade, vilka följdfrågor vi ställt, dela med oss av 

intrycken och efter det gjorde vi en första analys utifrån likheter och olikheter som vi kunde 

se redan vid en första ordentlig genomgång. Under analysens gång har vi läst igenom och 

studerat utskrifterna många gånger och vridit och vänt på utsagorna. Vi tog förnyad kontakt 

med tre av informanterna för att komplettera intervjuerna. Det gjorde vi för att få 

klarlägganden angående utbildningsnivå samt när i tid de blev kontaktade av handläggare på 

Försäkringskassan för första gången. Vi delade in intervjusvaren efter olika begrepp och 

teman för att urskilja likheter och olikheter. Detta upprepade vi samt prövade olika begrepp 

och teman utifrån informanterna (kön, utbildning, familjestruktur, arbetslös/arbete) tills vi 

kunde urskilja mönster i informanternas berättelser Vi belyste också långtidssjukskrivning 

och rehabilitering utifrån individen och utifrån samhället. Vi urskilde individens mål och 

medel (handlingsutrymme) och jämförde det med samhällets mål (alla ska tillbaka till arbete 

så fort som möjligt) och medel (rehabiliteringsplaner/arbetsmiljölagen). Det svåraste i detta 

var att utifrån informanternas berättelse tolka vilket mål de hade. Nästa steg var att se om vi 

kunde urskilja någon diskrepans mellan dessa (Kvale, 1997) (Miles & Huberman, 1994).  
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 Resultat 

 

Resultatet av undersökningen baseras på intervjuer med 6 personer som alla har varit eller är 

långtidssjukskrivna. Vi fick kontakt med dem via en handläggare på Försäkringskassan i den 

aktuella kommunen. Den första intervjun vi gjorde var med vår kontaktperson på 

Försäkringskassan. Syftet med den intervjun var att få en inblick i hur Försäkringskassan ser 

på sitt uppdrag att genom olika stödinsatser ge långtidssjukskrivna möjligheter att återgå till 

arbete. Vi ville också veta hur samordningen mellan de olika instanserna som ansvara för 

rehabilitering fungerade.  

 

Intervju med handläggare på Försäkringskassan  

Den första intervju vi gjorde var med en handläggare på Försäkringskassan. Vårt syfte med 

det var att få veta vilken definition Försäkringskassan har på några av de viktiga begrepp som 

vi såg som viktiga för vårt forskningsområde. Den geografiska avgränsningen är en kommun i 

Norrbotten och därför kändes det också relevant att få en inblick i hur Försäkringskassan 

arbetar på den orten. Dessutom ville vi få hjälp med att hitta informanter som stämde med 

våra uppsatta kriterier. 

Första frågan var hur de definierar begreppet långtidssjukskrivning. Det svar vi fick från 

handläggaren var att det enligt lag är 60 dagar men att i praktiken räknar de 

långtidssjukskrivning utifrån individer som varit sjukskriven flera år. 

När det gäller begreppen rehabilitering och återrehabiliteringen till arbetslivet så beskrev han 

att den bestod av en så kallad rehabiliteringsutredning, sjukfallssamordning, en utredning från 

arbetsgivare och ett läkarutlåtande som sedan gick vidare till försäkringsläkaren. 

Försäkringskassan ska arbeta utifrån sjukdomsfallssamordnaren. 

Handläggaren ansåg att återrehabiliteringen kan försvåras genom att individen saknar 

utbildning, har ett svagt fotfäste på arbetsmarknaden, social problematik (har ofta en svår 

social problematik i bakgrunden), ensamstående med t ex svårt sjukt barn samt hur individens 

egen ambition är. 

På frågan om det finns några skillnader när det gäller män och kvinnors återrehabilitering till 

arbetslivet så svarade handläggaren att det är fler kvinnor än män som är sjukskrivna. De 

flesta av kvinnorna finns i den offentliga sektorn som vård, skola och omsorg. Han upplevde 

att kvinnor ofta har sämre självkänsla och en låg tilltro till sina möjligheter att komma ut på 

arbetsmarknaden igen medan männen är mer positiva. Enligt handläggaren är det ändå de 
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individuella skillnader mellan olika individer och hur de tacklade den situation de befinner sig 

i som har störst påverkan på hur deras möjligheter är att kunna återgå till arbetslivet. 

Samarbetet mellan arbetsgivare kontra arbetsförmedlingen beskrev han utifrån ett projekt sam 

Försäkringskassan har i samverkan med Arbetsförmedlingen och kommunens 

arbetsmarknadsenhet som kallas ”Steget före”. Där ges den långtidssjukskrivne möjligheten 

att få arbetsträna. Det finns ett stort intresse för att vara med i projektet och det är många som 

uttrycker en stark önskan om att ha ett jobb att gå till. 

Försäkringskassans uppgift är att sjukdomsfallsutreda. Det sker genom läkarutlåtande av 

patienten och som skickas vidare till försäkringsläkaren. Försäkringskassan ska också ha 

regelbundna träffar med patienten. Själva rehabiliteringsutredningen tar cirka 8 veckor. 

Sjukskrivningarna i kommunen minskade under första halvåret 2006 och ohälsotalen 

minskade stegvis. Det är problem av psykosociala karaktärer som är vanligast. 

Försäkringskassans personal upplevde att de inte hunnit med alla uppdrag och att det var svårt 

att vara med i alla de nätverk som de skulle behövt vara med i. Det var för många ärenden och 

det innebar att Försäkringskassan inte kunde leva upp till de rehabiliteringsåtgärder de borde 

ta på sig. Handläggaren trodde att omorganisationerna och nedskärningarna på arbetsplatserna 

på 90-talet var en stark bidragande orsak till att sjukskrivningarna skenade i höjden under 

början av 2000-talet. Handläggaren menade att det bästa resultatet är om den som är 

sjukskriven kommer tillbaka till arbetet så fort som möjligt och förutsättningarna för det beror 

till största delen på individen själv och om han/hon har ett arbete att återgå till. 

Informanterna 

Innan vi presenterar resultatet av intervjuerna med informanterna ger vi en kort beskrivning 

av varje person som vi intervjuat. 

 

Erik 44 år. Ensamstående med barn i skolåldern. Fritidspedagog som arbetat inom 

kommunen. Han blev sjuk i slutet av 90 talet och har varit sjukskriven sedan hösten 2000. 

Rehabiliteringsutredning gjordes under våren 2005 och samma höst började han arbetsträna 

ett par timmar och några dagar i veckan. Från hösten 2006 arbetar han 50 % och har som mål 

att så småningom gå upp till en 75 % tjänst. Han arbetade på en skola innan han blev 

sjukskriven och har kvar sin tjänst inom utbildningsförvaltningen i kommunen dock inom ett 

annat rektorsområde än tidigare. 

 



 
 

20 

Lena 44 år. Ensamstående med barn i skolåldern. Förskollärare som arbetat inom kommunen. 

År 1998 drabbades familjen hårt av ett allvarligt familjeproblem. Detta resulterade i svåra 

traumatiska upplevelser för familjen vilket bidrog till att hon ca 1 år efter denna händelse inte 

längre orkade arbeta och hon har sedan 1999 varit sjukskriven. Under dessa år har hon och 

barnen tvingats fly och leva gömda. Efter ett par års sjukskrivning sa hon upp sig från sitt 

arbete i kommunen. Våren 2005 fick hon kontakt med Försäkringskassan och i samband med 

det gjordes en rehabiliteringsutredning. Idag är hon arbetssökande på 50 % och sjukskriven på 

50 %. Hon har stora förhoppningar på att få ett arbete. 

 

Jan 30 år. Ensamstående. Han har varit sjukskriven länge men vill inte säga exakt hur många 

år har varit sjukskriven, De senaste åren har han fått arbetspröva på olika arbetsplatser. 2006 

fick han en tillsvidareanställning på 75 %. Jan vill inte berätta varför han varit sjukskriven. 

 

Stina 51 år. Sambo och bonusbarn. Ekonomibiträde som har varit sjukskriven i många år men 

är nu ute i arbetsträning 50 %. År 1999 drabbades Stina av en svår depression och har varit 

sjukskriven sedan dess. 2006 har hon varit 5 år i rehabiliteringsåtgärder.  

 

Leif 43 år. Gift och barn i skolåldern. Han har idag sjukbidrag 50 % och arbetstränar  50% på 

en ideellförening som kanslist. År 1991 fick han diagnos på en kronisk sjukdom och har efter 

det genomgått olika omskolningar i olika omgångar och varvat kortare anställningar med 

sjukskrivningar. Han har ett stort idrottsintresse. Innan han blev sjuk var han aktiv som både 

fotbolls och hockeyspelare. Idag är han engagerad i de egna barnens idrottsaktiviteter. 

  

Helen 36 år. Ensamstående. Hon har varit sjukskriven sedan hon gick ut gymnasiet. När hon 

blev sjuk 1990 hade hon just påbörjat utbildningen till civilingenjör. Hon hade drabbats av en 

svår depression och var sjukskriven till 1991 och från 1992 har hon sjukbidrag. 

Rehabiliteringsutredning gjordes 2004 och efter det fick hon arbetstränat bland annat på en 

ideellförening. Idag är hon anställd på ett studieförbund som kanslist till 50 % och har 

sjukbidrag på 50 %. 
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Utanförskap 

Samtliga informanter i denna undersökning har en sjukskrivningshistoria varierande mellan 5 

och 10 år. I samtliga berättelser bland de långtidssjukskrivna har uppfattningen och 

erfarenheten om ensamhet och isolering blivit framträdande.  

Stina berättar att hon känt sig mycket ensam under sjukdomstiden. 

 

-” Jag har faktiskt varit sjukskriven i flera år, ja jag tror att det är sju år nu och jag tycker att 

det är länge det har gått flera år och man tänker Men Gud hur länge ska man gå så här?” 

 

Leif som har MS och varit sjukskriven av och till sedan slutet av 80-talet.  

 

– ” Vad ska jag säga man är ju som ingen man är ju utanför man är hur ska jag säga man är 

inte riktigt med i matchen.” 

 

I Leifs beskrivning synliggör Leifs uppfattning om det utanförskap han känt av när han varit 

långtidssjukskriven. Upplevelsen av hopplöshet i att inte kunna ta sig ur sin situation och det 

utanförskap det innebär att vara långtidssjukskriven belyses tydligt av ovanstående citat. Det 

som dessa tre beskriver har alla informanter upplevt. De har haft svårt att ta sig ur tillståndet 

av hopplöshet och utanförskapet.  

Sociala relationer 

När våra informanter berättar om sina respektive situationer nämner flera av dem hur viktig 

familjen och vännerna är för att de ska klara sin vardag men också för att de ska få kraft att ta 

tag i sin situation och för att de ska orka gå vidare. 

I Leifs berättelse framkom att han skulle ha haft det mycket svårt att klara av vardagen om 

han inte haft barnen och deras fritidsintressen att engagera sig i.  

 

   -” Annars har det ju varit mycket med ungarna fotboll och ishockey med ungarna. 

   Jag tror det är ganska viktigt att man har en familj som förstår vad det rör sig om.” 
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Betydelsen av att ha anhöriga kring sig har visat sig ha stor bland informanterna för att 

uthärda sjukdomen och de långa sjukskrivningsperioderna. Stina berättar att hon inte tror hon 

skulle ha klarat av sin situation om hon varit helt ensam. 

 

– ”Jag tänker så här att hade man inte haft någon hade man varit ensamstående och bott i en 

liten etta nånstans hur hade man klarat de? Det skulle ju ha påverka Jag har ju då en sambo 

och han har en liten dotter och man är ju inte ensam på det viset. Det hade ju alltid kunnat 

vara värre.” 

 

För de kvinnor och män som lever ensam har vännerna varit viktiga för att ge den enskilda 

individen stöd och uppbackning under sjukdomstiden istället för familjen. Helen lever ensam 

men beskriver vikten av att ha vänner. 

 

 – ”Men jag har också haft två fina vänner som gett mig trygghet och räddat mig ur min svåra 

situation.” 

 

Erik och Lena har däremot inte samma erfarenheter av att få stöd från familjen och vännerna. 

Båda två har erfarenhet av svåra trauman i familjen och de har av olika anledningar inte haft 

något direkt stöd av familjen och vänner. Lena har inte längre kontakt med sina vänner från 

tiden innan sjukdomstiden och hon har haft en svår tid innan hon kunde börja tänka på att 

arbeta igen. 

 

- ”Jo, jag har helt nya vänner…jag har …Jag har kvar några sedan har jag märkt vilka som 

inte var riktiga vänner….några som tagits mannens parti o …ja gjort lite fula saker, ja 

väldigt fula saker ..usch, jag skulle kunna sitta här en vecka o berätta för dig …om de hemska 

saker …men jag har vuxit otroligt mycket som människa……” 

 

Erik är den enda bland våra informanter som inte ansåg att familjen, förutom barnen har haft 

någon större betydelse. På en fråga om vad familjen betytt för hans rehabilitering svarade han 

följande: 

 

– ”Ja, jag har ju många syskon här uppe i stan så att nog har jag umgåtts mycket med dom i 

början men …..nej jag tror inte det……jag tror inte det…….men jag är inte den…om man nu 

ska sätta in det här i ett sammanhang” 
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Det som är gemensamt för Lena och Erik är att de har haft hemmaboende barn som de varit 

ansvariga för och det har varit deras viktigaste uppgift att ta hand om dem och det som gjort 

att de orkat stiga upp varje dag. Vardagliga rutiner är något som upprätthåller livet för 

långtidssjukskrivna. Lena berättade om hur hon svarat på en fråga från sjukgymnasten om hur 

hon klarade vardagssysslorna hemma: 

 

 – ” så undra hon ju då hur jag mådde, så jag förklara ju då vad jag orkade o sa att jag hade 

duktiga tjejer så vi hjälps åt” 

 

Erik som beskrev att han led av svår ångest och depression under sin långtidssjukskrivning 

och kunde knappt gå utanför dörren men han klarade av att ta hand om barnen. 

 

– ”Men jag kunde hålla kontakt med skolan när det gällde barnen Jag kunde faktiskt gå och 

handla när det inte var så mycket kö på affären …o min svär då den var ganska liten ..men 

jag var så medveten om att jag behövde o jag ville vidga den här svären lite grann och det 

gjorde jag på eget bevåg . Det var ingen som hjälpte mig…” 

 

Samtliga våra informanter har det gemensamt att de har haft stöd och trygghet av familjen och 

vännerna vilket bidragit till att ge ett värdefullt stort stöd under sjukdomstiden men också för 

att ge kraft till rehabilitering. 

Den egna viljan 

Att vara sjukskriven har inte varit enkelt och samtliga informanter har i sina berättelser 

uttryckt en upplevelse av att de måste ta tag i situationen på egen hand och att den egna viljan 

har haft stor betydelse för rehabiliteringen. 

Leif beskriver det så här: 

 

- ” Från arbetsförmedlingen så har jag ju haft noll hjälp från början där. Viljan var viktigast 

för mig tror jag för att komma tillbaka min egen vilja, Jag hade inte tänkt sätta mig ner och 

vänta på någon pension och så har jag ju fått förståelse hemifrån också naturligtvis, det är ju 

så.”  
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I Eriks berättelse har det blivit framträdande att det var han själv som fick ta kontakt med 

Försäkringskassans handläggare för att be dem göra en rehabiliteringsutredning. 

 

– ”……jag behövde, jag kände att jag behövde att någonting skulle hända . 

Ja och jag ville att OK …nu känner jag att det här är viktigt för mig ..nu vill inte jag dra på 

det här något mer …nu vill jag ha ett rehabmöte egentligen på en gång..” 

 

Erik sammanfattar sina erfarenheter av att vara långtidssjukskriven och påpekar att det 

krävdes att han själv tog initiativ för att få en rehabiliteringsutredning och därmed möjlighet 

att komma vidare.  

 

- ”men om man säger så här, erfarenheten från de här åren är att det är ingen utifrån …som 

har initierat någonting, egentligen ……….för att …alltså om man pratar om rehabåtgärder 

eller någonting, så om jag hade väntat på att någon annan skulle göra det då tror jag inte det 

hade blivit någonting”. 

 

Jan som numera har ett arbete på 75 % uppfattar att hans egen vilja var avgörande för att han 

skulle komma ut på arbetsmarknaden igen. 

 

– ”nog har jag fått kämpa på själv…” 

 

Den egna viljan till att komma tillbaka till arbetslivet har varit viktig för att de som vi 

intervjuade skulle ta det första steget till att bryta isoleringen hemma. De personer vi citerat 

ovan har beskrivit hur de själva tog första steget för att få en rehabiliteringsutredning gjord. 

Trots att de tagit ett eget initiativ är det ändå handläggare på Försäkringskassan som hjälpt 

dem komma vidare. Övriga informanter har också uttryckt hur viktig den egna viljan varit 

men de har inte tagit egna kontakter men väl agerat så fort Försäkringshandläggare hört av sig 

till dem.  

Trygghet 

Informanterna har varit sjukskrivna lång tid och flera av dem har haft psykiska problem och 

traumatiska upplevelser som gjort att de under delar av sin konvalescens har varit helt 

oförmögna till att ta egna initiativ. De har haft fullt upp med att klara sin egen vardag.  
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Det har tagit lång tid innan de har kunnat ens tänka sig att gå utanför hemmet och för Lena har 

det inte ens varit möjligt på grund av hot från ex maken.  

Samtliga informanter har berättat att de inte kunde tänka sig att komma ut i arbetslivet igen 

förrän de upplevde att de kände sig starkare både fysiskt och psykiskt. Det som också är 

gemensamt för samtliga informanter som lyckats komma ut på arbetsmarknaden igen är att 

den person de fått kontakt med på Försäkringskassan har bemött dem med respekt och tillit. 

Den tryggheten som det bemötande har gett har varit viktig för alla.  

I Lenas berättelse framkommer att hon ger mycket beröm till ”sin” handläggare. På frågan hur 

hon lyckades ta sig ut på arbetsmarknaden igen svarade hon, utan betänketid: 

 

– ”O det är tack vare Petter Jansson på Försäkringskassan. Han är helt suverän, han har 

verkligt ..alltså…han har frågat väldigt mycket och det tycker jag har varit bra……o jag har 

känt att jag har kunnat berätta o vi har träffats en massa gånger o bara suttit o fika o ..prata 

…o han har frågat vad jag vad jag skulle kunna tänka o göra… o stressa inte bara för att jag 

frågar det här nu utan. Jag har sagt åt honom att klona sig för att alla skulle vara som 

han…ja, ha har fått mycket beröm”. 

 

Enligt Jan var det insatserna från handläggaren på arbetsförmedlingen som gjorde det möjligt 

för honom att få ett arbete.  

 

– ”Ja, det är ju arbete…..Försäkringskassan har ju som…nej vad heter det, 

arbetsförmedlingen har ju som hjälpt mig med att försöka få in mig i arbetslivet igen…”. 

 

Leif jämförde de insatser som Försäkringskassan gjort för honom under alla år som han varit 

sjukskriven och han tycker att Försäkringskassan har blivit mycket bättre de sista åren jämfört 

med när han blev sjukskriven. 

 

– ”Från -93 när jag skulle skola om mig och sikta på något annat för att bredda mig från 

första början var det mycket dålig förståelse från Försäkringskassan då tror inte jag att det 

var någon på Försäkringskassan som förstod vad min sjukdom var. Det var mycket dåligt 

insatta från början där, nu sista åren här så har jag ju träffat en annan en”.  

 

Helen har inte bara fått hjälp från Försäkringskassan utan också genom kommunen för att hon 

skulle våga ta sig ut och möte andra människor. 
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- ”att komma ut socialt själv fick jag hjälp genom kommunen till en rehabassistent som 

hjälper och stöttar mig. 

 

Stina har inte kommit ut på öppna arbetsmarknaden ännu och hon känner inte sig trygg när 

hon möte handläggare och/eller chefer.  

 

– ”Men den som är viktig för en är ens chef. Man har varit på möten som inte har gett så 

mycket, när man har suttit med chefen och Försäkringskassan Jag tycker att det har varit 

jobbigt att gå på de här mötena. Men man blir van till slut men det är just det här att man det 

känns nästan som en domstol ibland. Fast man inte ska känna så men jag har känt så man 

sitter där och alla tittar på en hur är det nu då?” 

 

Intervjuerna har synliggjort att bemötandet från Försäkringskassan och andra aktörer har stor 

betydelse inte minst för att den som varit sjukskriven länge ska våga ta klivet ut i arbetslivet 

igen.  

Rehabiliteringsutredning 

Det som också är gemensamt för informanterna förutom att de varit sjukskrivna under lång tid 

är att det inte gjorts någon rehabiliteringsutredning förrän efter flera år.  

Helen som varit sjukskriven i över 15 år och det dröjde till 2003 innan hon fick en 

rehabiliteringsutredning. 

 

– ”Försäkringskassan har inte varit inkopplad i rehabiliteringen, inte förrän – 2003.” 

 

Erik fick också vänta många år på att en utredning skulle göras. Rehabiliteringsutredningen 

gjordes på hans eget initiativ. 

 

– ”Det var inte det jag var ute efter då utan det var ju arbetsträning…………OK …hade lite 

kontakter med Petter, nu vet jag inte månader och så ……men det rörde sig om 

arbetsträning…..där vi beslutade att …….i oktober tror jag att det var eller om det var 

september vi hade ett rehabmöte ……………då vi beslutade att arbetsträning skulle ske , 

börja den 1 november 2005.” 
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Lena som varit sjukskriven sedan 1999 och anställd inom kommunen fick inte kontakt med 

Försäkringskassan förrän långt senare vilket belyses med nedanstående citat: 

 

– ”Det var nog 2005 alldeles efter jul, tror jag , januari…” 

 

Det är ingen av informanterna som har fått en rehabiliteringsutredning före 2003 trots att de 

haft tillsvidareanställningar när de blivit sjuka. Arbetsgivaren har hört av sig till 

informanterna med förfrågningar om hur de mår och i vissa fall med julgåvor men de har inte 

gjort någon rehabiliteringsutredning.  De har inte heller blivit kontaktade av 

Försäkringskassan före 2003.  

Sammanfattande reflektioner 

Innan vi gjorde vår studie satt vi upp ett antal frågor som vi hoppades få svar på. Den första 

frågan vi ställde oss var: 

Finns det några likheter mellan de som kommer tillbaka till arbetslivet jämfört med dem som 

inte kommer tillbaka?  

Det som är gemensamt för alla informanter är att ingen har kommit tillbaka till arbetslivet till 

100 %. Av dem som vi intervjuat har 4 deltidsarbete, 1 är arbetssökande på halvtid och 1 är i 

rehabiliteringsåtgärder. De som har fått arbete har antingen kunnat få arbete inom sitt gamla 

yrke eller så har de utbildat sig eller arbetstränat inom ett nytt yrke. Erik och Jan har fått 

arbete inom sitt gamla yrke, Leif har omskolat sig, Helen har fått ett nytt arbete genom att hon 

arbetstränat på sin nuvarande arbetsplats och Lena som är utbildad förskollärare söker nytt 

arbete inom det område som hon arbetstränat i. Stina, som har varit ekonomibiträde innan hon 

blev sjukskriven har under 5 år varit i rehabiliteringsåtgärder och kommer inte vidare till vare 

sig arbetsträning eller utbildning. Det som skiljer Stina från de övriga 5 vi intervjuat är att hon 

inte har haft lika stark drivkraft och egen vilja att komma vidare från rehabiliteringsåtgärder 

till arbetsträning eller utbildning.  Hon är också äldre än de övriga och har inte samma 

utbildningsbakgrund vilket kan vara två faktorer som spelar in för hennes situation. 

 

Den andra frågan vi ställde oss var: 

Har kvinnor och män lika möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet? I vår studie har vi 

inte kunna urskilja några kriterier som skiljer män och kvinnors möjlighet att komma tillbaka 

till arbetslivet.  
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Den tredje frågan var: 

Vilken betydelse har samhällets aktörer för den sjukskrivnes möjligheter att komma tillbaka 

till arbetslivet? 

Gemensamt för alla informanter är att de har behövt stöd från Försäkringskassan. De personer 

vi intervjuat som också haft en stor vilja att komma ut på arbetslivet igen har behövt 

kontakten med handläggare från Försäkringskassan för att komma ut på arbetsträning och 

vidare till arbete eller för att bli arbetssökande. Det är också flera av dem som uttrycker att 

bemötandet från handläggaren är oerhört viktigt. Stina, som fortfarande är i 

rehabiliteringsåtgärder känner sig otrygg när hon möter handläggare från Försäkringskassan. 

De 5 övriga informanterna har istället känt att de blivit mötta med respekt och förståelse från 

handläggarna på Försäkringskassan. Gemensamt för alla informanter är att de fått vänta länge 

på få en rehabiliteringsplan men när den blev gjord kom alla ut på rehabiliteringsåtgärder och 

för alla utom en har det lett vidare till arbete.  

De informanter som hade en tillsvidaretjänst när de blev sjukskrivna har alla det gemensamt 

att de inte kan tänka sig gå tillbaka till just den arbetsplatsen. Lena kan inte ens tänka sig att 

arbeta som förskollärare längre. Arbetsgivaren har tagit kontakt med de berörda för att fråga 

hur de mår och med frågor om när de tror att de kan vara tillbaka på arbetet igen. Erik och 

Lena berättar att de känt sig mycket stressade av frågorna och inte känt att de haft stöd från 

arbetsgivaren. De har heller inte gjorts någon rehabplan för dem utifrån arbetsmiljölagen 

(1977:1160). Lena kände en sådan press från arbetsgivaren så hon sa upp sig från sin 

tillsvidaretjänst under tiden hon var sjukskriven.  

Gemensamt för informanterna är att de fick en rehabiliteringsutredning först efter år 2003 och 

den tillkom på deras eget initiativ eller genom deras handläggare på Försäkringskassan.  
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Teoretisk referensram  

 

Forskning under senare tid har synliggjort att förändringar på arbetsmarknaden har bidragit 

till ett allt hårdare arbetsklimat. Till det kommer den samhällskultur som allt mer ställer krav 

på att vi ska ha en aktiv fritid och ett ideellt engagemang för barnens aktiviteter, våra egna 

intressen och ett samhällsengagemang.  

Tidigare forskning och befintlig statistik synliggjorde att många svenskar hamnade utanför 

arbetsmarknaden och ”fastnade” i långtidssjukskrivningar i slutet av 1990-talet och början av 

2000-talet. Dessa individer både kunde ha blivit sjuka och inte kunnat komma tillbaka till 

arbetsmarknaden på grund av att de av en eller annan orsak inte hade orkat eller klarat av det 

hårda arbetsklimat vi har idag. De enskilda individerna kan dessutom ha haft svårt att klara av 

alla valsituationerna de ställts inför även för att klara det egna livet utanför arbetstiden. Dessa 

förändringar på arbetsmarknaden och i övriga samhället kan sammantaget ha bidragit till 

ökade krav både i arbetslivet och på fritiden. 

Teorierna vi presenterar ger förklaringsmodeller för varför många inte klarar av det moderna 

livet, känner sig otrygga och hamnar i utanförskap och i vissa fall till långtidssjukskrivning. 

De begrepp som kommit att bli centrala för vår studie är utanförskap, sociala relationer, den 

egna viljan, trygghet och rehabiliteringsutredning. Dessa begrepp och teorierna återkommer i 

den avslutande diskussionen. 

Sociala strukturer 

 Enligt Anthony Giddens (1984) ska sociala strukturer betraktas utifrån att de existerar 

oberoende av människors handlande. Enligt Giddens måste man dela in sociala relationer i 

system och struktur. System är hur relationer formas och struktur är ett virtuellt (skenbart) 

system av strukturerande former. Sociala system och institutioner kan inte isoleras från 

människors handlande utan bör istället analyseras utifrån en interaktion mellan människa och 

institution. Ett exempel på det är att samordningen och samspelet mellan den 

långtidssjukskrivna, parterna på arbetsmarknaden samt samhällets aktörer är viktiga för att 

rehabiliteringsåtgärderna för den långtidssjukskrivne ska ha önskad effekt och bidra till att 

den som är långtidssjukskriven kommer tillbaka till arbete.  

Enligt Giddens är människan en aktiv som reflekterar över konsekvenserna av sina 

handlingar. Även om människor inte alltid är medvetna om detta så om de blir tillfrågade kan 

de oftast svara på frågan och dessa svar bidrar till att göra människors handlande begripliga.  
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En person kan enligt Giddens alltid ge en förklaring till varför han/hon utför en viss handling 

även om han/hon inte vet exakt varför handlingen utförs. Giddens menar att varje människa är 

reflexiv (självkontrollerande) och en aktiv varelse. En människa kan påverka sin situation och 

sitt liv utan att för den skull alltid ha absolut kontroll över sina livsprojekt eller full valfrihet. 

The Duality of Structure är ett centralt begrepp hos Giddens vilket handlar om relaterar det till 

mönster av resurser och regler för socialt handlande. Resurser är de möjligheter och den makt 

varje människa har för att kunna förändra sin situation och påverka sitt sociala liv. 

Normer är osynliga lagar som finns i det vardagliga utbytet och umgänget mellan människor. 

Giddens skriver även om rutiniseringen vilket är ett begrepp som ska göra det lättare att förstå 

hur människor skapar ordning och mening i sitt vardagsliv. Rutiniseringen är beteenden, 

rutiner och traditioner i det sociala livet. De är alltså sådant som är återkommande och sådant 

som man lärt sig under sin tidigare levnad.  

Vardagslivet består i mångt och mycket av att utveckla rutiner som ska göra att man känner 

tillit till omgivningen och de ska också göra det lättare att strukturera tillvaron och därigenom 

ge skydd mot känslor av otillräcklighet och ångest.  

Moderna stater är reflexivt inspekterande system, som även om det inte handlar efter ordets 

snäva betydelse ändå följer koordinerande politiska riktlinjer och planer i en geopolitisk skala. 

Ett lysande exempel på ett mer generellt drag i moderniteten är uppkomsten av 

organisationen. Det specifika för moderna organisationer är inte så mycket deras storlek eller 

deras byråkratiska karaktär som den koncentrerande reglering som de båda möjliggör och 

nödvändiggör. Den som säger modernitet säger inte bara organisationer utan också 

organisering av den reglerande kontrollen av sociala relationer tvärs över oändliga avstånd i 

tid och rum. Man bör se till modernitetens extrema dynamik. Den moderna världen är en 

”skenande värld” inte bara i den meningen att de sociala förändringarna sker snabbare än i 

tidigare system, utan på deras påverkan på existerande sociala praktiker och beteendemönster 

som också är mer omfattande och går djupare.  

Individualisering 

Ulrich och Elisabeth Becks (2001) bok handlar om Individualiseringen och hur den påverkar 

våra liv. Becks talar om dissembedding – reembedding vilket innebär att individen själv måste 

bli drivande och handla för att utveckla sin egen identitet. Becks menar att det är skillnad på 

den individualism som uppkom under upplysningstiden och den individualism (egocentrering) 

som fanns på Thatcher och Reagans tid jämfört med den individualisering vi ser idag. 
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Upplysningstidens individualism handlade om att se att man var en individ, på Thatcher och 

Reagans tid handlade det mer om att skaffa sig förmåner som individ medan för dagens 

människor handlar det om att vara individ i en föränderlig värld och anpassa sig till det. I den 

värld vi lever i nu måste vi lära oss att ”tänka nytt”.  

Offentlig förvaltning 

En förutsättning för att ett land eller ett samhälle ska klara av att ha en stor offentlig sektor 

krävs en opinion och en politisk vilja att gemensamt ansvara för en grundtrygghet för 

innevånarna. Om vi delar in politik i två block så kan man i stora drag säga att en socialistisk 

politik står för en vilja till större offentlig sektor och en konservativ politik har en större 

benägenhet att lägga ansvaret på varje individ och en vilja att hålla nere de offentliga 

utgifterna. Det här ser olika ut i olika länder men i väst världen har det under de senaste 

årtionden skett en tydlig förskjutning mot en mer konservativ hållning och krav på en mer 

effektiv offentlig sektor med sämre ekonomiska resurser än tidigare.  I takt med att offentlig 

sektor blivit mer ifrågasatt och med större krav på politiker att visa att de är handlingskraftiga 

har New Public Management (NPM) fått genomslag i stora delar av västvärlden. Det har blivit 

något av en symbol för ett modernt samhälle. Det påverkar den offentliga sektorn och 

organisationen av den och den har också stor betydelse för de individer som finns inom 

offentlig förvaltning liksom hur servicen fungerar gentemot innevånarna (Pullitt & Bouchaert, 

2002).  

 

Det NPM står för är egentligen inte något nytt fenomen utan det känns igen i Scientific 

Management (Taylorism), i Human Relations (fokusering på individ, medarbetarsamtal), 

Management by Objektives (mätmetoder, kvalitetssäkring) m flera.  

New Public Management (NPM) är däremot ett nytt begrepp för en ny syn och ett nytt 

arbetssätt inom offentlig förvaltning. Den startade redan på 70-talet i Nya Zeeland och har 

efter hand även kommit till Sverige. NPM kan beskrivas som en ny Taylorism eftersom den 

hyllar effektivitet och disciplin. Pullitt och Bouchaert (2002) har analyserat fenomenet NPM 

och skrivit en bok om det. De ger en historisk förklaring och beskriver hur systemet har 

anammats runt om i världen. 

New Public Management har inneburit att offentlig förvaltning gör stora besparingar 

samtidigt som kvaliteten står i fokus, förbättrar och effektiviserar förvaltningen och 

säkerställer tydligare de beslut som de valda politikerna har fattat.  För att kunna uppnå detta 

uppstår det ett antal problem under vägen. Balansen mellan kontroll, effektivitet och insyn för 
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att säkra demokratin är inte så enkel. En annan effekt är att politikerna vill visa att de 

verkligen gör något och den viljan kan ibland vara ett hinder för nödvändiga men inte så 

populära beslut.  

Med NPM har vi fått nya begrepp som utvecklingssamtal, kompetensutveckling, 

budgetuppföljning, ledarskapsutveckling, kvalitetssäkring m fl. NPM har fått till följd att även 

inom den offentliga sektorn ska vi bli mer effektiva. Det som förut var en avdelning inom en 

kommun (ex fritidsförvaltningen) delades in i mindre enheter där varje delenhet fick en egen 

chef, eget budgetansvar och med det ett ökat krav på effektivitet. Med det följde också ett 

”tävlande” mellan avdelningar, skolor, sjukhem, fritidsanläggningar med flera om att vara den 

mest effektiva, populärast och mest framgångsrik  

Av våra informanter var det två, Erik och Lena som arbetade inom den offentliga sektorn när 

de blev sjukskrivna.  De klarade inte av att fortsätta arbeta när de drabbades av svåra problem 

i familjen och de fick inte heller det stöd för rehabilitering som de enligt arbetsmiljölagen 

skulle ha haft.  

 

Offentlig förvaltning ska säkerställa att alla människor behandlas lika och den ska bygga på 

byråkratiska principer. Ett problem som uppstår då är spänningen som blir mellan byråkratins 

uppgift att behandla alla lika samtidigt som man har ett krav på effektivitet och måste agera 

utifrån en ekonomisk verklighet. Den ekonomiska verkligheten får många gånger överskugga 

byråkratin (behandla alla lika). Detta leder till många konflikter och är föremål för många 

praktiska problem och gör att det alltid är några medborgare som upplever att deras situation 

blir ohållbar och att deras problem ”hamnar mellan stolarna”.  Liknande situationer och 

dilemman uppstår också för anställda i offentlig förvaltning där värdegrunden för deras arbete 

ställs mot effektivitet och ekonomi.   

Identiteter 

Harriet Bradley (2003) har en teori om att allting hör ihop och att vi påverkas av vilken värld 

vi lever i, samhället och vad vi har för kön, klass, ras och vilken ålder vi är i. Vi har olika 

positioner och varje sådan (dotter, mor, yrkesrollen etc.) är stabil över tid medan vår identitet 

och det vi tar till oss av hur vi behandlas och betraktas gör att den förändras över tid. Våra 

erfarenheter av livet med den strukturerade ojämlikheten i samhället påverkar oss och gör att 

vår identitet påverkas. Harriet Bradley beskriver i sin bok om det hon kallar splittrande 

identiteter och hur vi är utlämnade till kraften i och innebörden av olika begrepp som 
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klasstillhörighet, kön, kulturell bakgrund och ålder. Dessa är viktiga element i våra 

individuella identiteter.  

Kulturell bakgrund har också betydelse för möjligheten att återgå till arbetsmarknaden. 

Bradley menar vidare att det nödvändigtvis inte behöver vara en relation mellan social 

lokalisation och social bakgrund för att bygga vår sociala identifikation. Men få av oss kan 

välja identitet eftersom den inte är helt självvald.  

Vår bakgrund och tillhörighet begränsar oss men inom dessa gränser kan vi arbeta och sträva 

framåt med de resurser vi har. Byggande av en identitet är då en politisk process och det 

innebär att politiska förändringar påverkar oss. 

En kort inblick av dessa fyra som tidigare nämnts, klass – kön – ras – ålder visar 

att var och en av dessa ska ses som en social struktur (ett sätt att kategorisera social vänskap 

och som levande relationer). Tillsammans kan de ses som dynamiska orättvisor. Var och en 

av dessa orättvisor kan hänvisa till olika aspekter i den sociala verkligheten – olika 

existentiella lägen.  

En synpunkt är att det fragment/söndersplittring av sociala relationer som skett under de 

senaste årtiondena har inneburit ett avståndstagande till klasslojalitet. En mångfald av sociala 

grupperingar har dykt upp och sociala identiteter är alltmer lösryckta. 

Tills nu har diskussionen handlat om dynamiken av orättvisor och isoleringen från samhället 

som de är inbäddade i. Förståelse för den kontexten och det komplexa sättet i samhällets delar 

hör ihop med helheten. De flesta sociologer hävdar att vi inte kan få en full förståelse i någon 

aspekt i det sociala sammanhanget utan någon form av redovisning av sammanhanget och i 

vilka typer av samhälle som de är placerade i. 

Mönstret av orättvisor varierar efter hur samhället förändras. Det medför att konsekvensen av 

att byta ut dynamiken för orättvisor kommer att ha effekt på sättet som samhället i helhet 

utvecklas. Dessa två kan inte separeras utan är låsta till varandra i vad sociologer kallar 

”dialektalt vänskap” som innebär att de ömsesidigt agerar på varandra för att producera 

förändring. 

I vår globaliserade värld och med de stora förändringar som sker i allt snabbare takt kan det 

bli svårt att ”hitta sin identitet” och inte minst leva upp till alla förväntningar som ställs på 

varje individ. Våra gamla levnadsmönster och traditioner förändras och vi måste hitta nya sätt 

att leva. Det är på en och samma gång mycket som är positivt i en ”ny värld” med större 

tolerans mot oliktänkande och nya sätt att leva sitt liv men också stora svårigheter med att 

bryta gamla traditioner och samhällskulturer.  
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Diskussion 

De samhälleliga aktörerna, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket, Landstinget, 

Socialtjänsten, arbetsgivaren och fackliga organisationer är centrala samverkansaktörer i 

rehabiliteringsarbetet med långtidssjukskrivna. Försäkringskassan har det övergripande 

ansvaret för att alla försäkrade, både anställda och arbetssökande ska ges möjlighet till 

rehabiliteringsåtgärder och det innebär att det är den instansen som säkerställer att även den 

som är arbetslös och blir sjuk också får ta del av rehabiliteringsåtgärder. De politiska målen är 

att alla ska ut i arbete och det är det yttersta uppdraget för samhällets aktörer i 

rehabiliteringsarbetet med långtidssjukskrivna (SOU 2006:107).  

Informanterna i vår studie har alla haft mer eller mindre traumatiska upplevelser som varit en 

bidragande orsak till att de blivit sjukskrivna. De har inte haft kraft nog för att ta egna initiativ 

till att få rehabilitering för återgång till arbetslivet under de första åren av sin sjukskrivning. 

Personer vi intervjuat har haft fokus på att klara sin vardag och sin hälsa. Alla informanterna 

och det gäller även de som hade en tillsvidareanställning när de blev sjuka har väntat flera år 

på att få en rehabiliteringsutredning. De blev kontaktade av handläggare på Försäkringskassan 

först efter flera års sjukskrivning men i och med att kontakten var tagen fick de en 

rehabiliteringsutredning och genom det fick alla möjlighet att komma ut i arbetsträning. 

Informanterna har efter hand som deras privata situation och hälsa har förbättrats, själva 

upplevt ett behov av att komma ut i arbetslivet igen men de har behövt det stöd som de 

samhälleliga aktörerna har bidragit med. Vår studie visar också att samordningsuppdraget 

som samhällets aktörer har är av stor betydelse. Under slutet av 90-talet och början av 2000- 

talet har Hälso och sjukvårdsinsatserna för våra informanter varit helt frikopplade från övriga 

samhälleliga instanser. Det var först när rehabiliteringsutredningarna gjordes som det också 

kom tillstånd en samordning av alla insatser för att ge informanterna möjlighet att återgå till 

arbetslivet och det har också gett ett positivt resultat.  

 

Hur det är att vara långtidssjukskriven 

Vår studie har synliggjort att det kan vara en svår situation att vara långtidssjukskriven och 

hamna utanför den gemenskap som arbetslivet innebär. I den bakgrund vi presenterat i 

uppsatsen framgår det tydligt att det politiska målet och människorna i samhället förväntar sig 

att alla vill tillbaka till arbetslivet så fort som möjligt. Detta bidrar till att det finns starka 

förväntningar på att den enskilde som är långtidssjukskriven så fort som möjligt ska komma 
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tillbaka till arbetslivet. Den som blir långtidssjukskriven kan uppleva en känsla av utanförskap 

som bidrar till förlorad självkänsla och trygghet. Det finns ständigt en outtalad fråga från 

omgivningen som långtidssjukskrivna känner av, det är frågan om de verkligen är sjuka. Den 

känslan uppfattar vi ligger till grund för dem som beskriver att de känner sig som om de var 

på den anklagades bänk när de möter samhällets aktörer eller representanter för arbetsgivaren.  

Likheter mellan de som har kommit tillbaka till arbetet  

Begreppen vi identifierade som likheter mellan de som kommit tillbaka till arbetslivet var 

utanförskap, sociala relationer, den egna viljan, trygghet och rehabiliteringsutredning.  

En av samhällets politiska målsättningar är att vi alla har ett arbete och kan försörja oss själva. 

Det är en uppfattning som vi fått med oss med ”modersmjölken” och att säga att vi har någon 

annan uppfattning i den frågan är inte accepterat. I vårt land så handlar de samhälleliga 

åtgärderna främst om att skapa möjlighet för fler att komma tillbaka till arbetsmarknaden och 

förebygga långtidssjukskrivning. Rehabiliteringsreformens syfte är att man på ett tidigt skede 

ska känna igen hoten mot arbetsförmågan. Hela arbetsgemenskapen bör se som sin uppgift att 

orken bevaras och hoten mot arbetsförmågan synliggörs (Löntagaren nr 10, 2002). 

Utgångspunkten är att vi alla är homogena och verkligen vill ha ett lönearbete för att försörja 

oss. För den som inte kan arbeta och försörja sig själv på grund av långtidssjukskrivning är 

det nära till hands att de upplever en känsla av utanförskap i förhållande till de som har arbete. 

Detta i sin tur skapar en känsla av att vara mindre värd än den som kan försörja sig själv. För 

den som inte har familj eller vänner kring sig kan situationen bli än värre om de saknar någon 

i sin närhet som ger trygghet och stöd. 

I de fall där arbetsgivaren inte fullföljer sitt ansvar ifråga om rehabilitering till den som är 

sjukskriven från sitt arbete genom att vidmakthålla kontakt med arbetsgivaren under 

sjukskrivningstiden hamnar den som är långtidssjukskriven lätt utanför arbetsgemenskapen 

och får därigenom än svårare att ta sig tillbaka till arbetsplatsen (SOU 2006;107). 

En av våra informanter är väldigt tydlig med att han absolut inte vill tillbaka till sin gamla 

arbetsplats trots att han vill fortsätta med sina arbetsuppgifter. I intervjun med honom 

framkom att han upplevde en känsla av att inte vara välkommen tillbaka till arbetsplatsen, 

genom att han saknade stöd från både arbetsgivaren och arbetskamraterna. 

De sjukskrivna som är ensamstående och blir uppsagda från sitt arbete eller inte orkar med att 

ha kontakt med den gamla arbetsgivaren har både sin sjukdom och familjesituationen att 

hantera samtidigt som de hamnar ännu längre bort från gemenskapen på arbetsplatsen.  
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Vår studie visar att Försäkringskassans samordningsansvar har haft stor betydelse för att ge 

alla möjlighet att få en rehabiliteringsutredning och därigenom en bättre möjlighet att komma 

ut i arbetslivet igen (Löntagaren nr 10, 2002). 

Vår studie visar också att de individer som inte kan arbeta och inte kan leva upp till de 

förväntningar som motsvarar samhällets mål upplever en otrygghet som gör att de har svårt att 

ta sig ur sin situation (Giddens, 1984). När gamla mönster luckras upp (genom 

samhällsförändringar och människors livsstil) kan det skapa osäkerhet och otrygghet hos 

individen. I dagens samhälle sker stora förändringar på arbetsplatserna för att skapa mer 

effektiva organisationer (Pullitt & Bouchaert, 2002). Förändringarna sker ofta genom 

omorganisationer som leder till att kraven ökar på arbetsplatsen och bryter rutiner som gör att 

människorna i organisationen blir otrygga och detta leder i värsta fall till sjukdom. Även den 

tekniska omvandlingen skapar otrygghet och stress och dessutom utsätt många för en ökad 

tidspress samt ökade personalneddragningar på arbetsplatserna som inte gör det lättare för den 

som inte har kraft och ork att klara sitt arbete. En god arbetsgemenskap med öppen atmosfär, 

demokratisk och engagerat lyhörd ledning, kan lättare upptäcka problemen och ta itu med 

dem i tid. När kompetens och arbetsuppgifter är i balans på en arbetsplats och rädslan inte 

dominerar stämningen är det möjligt att skapa en atmosfär där attityderna främjar orken 

(Löntagaren nr 10, 2002). 

Utan tillit och trygghet blir vårt liv hotat av kaos, skam, stress och i värsta fall långvarig 

sjukdom. Har vi däremot en stark identitet och en god grundtrygghet har vi stora möjligheter 

att leva ett varierat och gott liv med möjlighet att hela tiden utvecklas och ta vara på de nya 

möjligheter som utvecklingen ger oss. Vår studie visar att den som drabbas av allvarliga 

privata problem får svårt att hantera både sin familjesituation och kraven på arbetsplatsen. Det 

tydliggörs särskilt i intervjuerna med våra informanter som inte kunde vara kvar på sitt arbete 

när familjesituationen blev svår.  

 

Resultatet i vår studie har synliggjort att den egna viljan är en central drivkraft huruvida 

långtidssjukskrivna kvinnor och män återgår till arbetslivet (Ulrich och Elisabeth Beck 

(2001). En egen drivkraft och en egen vilja är enligt våra informanter mycket betydelsefullt 

för att en långtidssjukskriven ska orka ta sig ur isoleringen i hemmet och våga ställa krav på 

arbetsgivare och samhällets aktörer för att få stöd och rehabilitering. Den egna viljan eller 

bristen på egen vilja kan vara en förklaring till om rehabiliteringen ger önskat resultat eller 

inte. De av våra informanter som tydligt beskriver att de till slut efter många års sjukskrivning 

tog tag i sin situation och själva tog initiativ till att en rehabiliteringsutredning gjordes och de 
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har också klarat att komma ut i arbetslivet igen. De som inte har haft denna kraft, som Stina i 

vår studie, har inte kommit vidare till arbetsmarknaden utan stannat i arbetsmarknadsåtgärder.  

Skillnader mellan män och kvinnor 

Vi har intervjuat lika många män som kvinnor och vi har identifierat en skillnad mellan dem 

vad gäller möjligheten att komma ut i arbetslivet efter långtidssjukskrivning. Denna skillnad 

har synliggjorts bland en av våra kvinnliga informanter, Stina som inte kommit ut i arbetslivet 

ännu efter en långtidssjukskrivning. Denna kvinna hade ett traditionellt kvinnoyrke 

(ekonomibiträde) och låg utbildning. Det är ett faktum att fler kvinnor är sjukskrivna och att 

det är fler män än kvinnor som kommer tillbaka ut i arbetslivet (Försäkringskassan, 2007). En 

förklaring kan vara att antalet kvinnor som blir sjukskrivna är fler än män som blir 

sjukskrivna liksom att deras möjligheter till omplaceringar och förändrade arbetsuppgifter är 

mer begränsat inom traditionellt kvinnodominerade branscher än mansdominerade branscher 

(SOU 2005:66).  

Enligt Bradley (2003) är klasstillhörigheten i samhället en av de stora svårigheterna för dem 

som finns i de lägsta samhällsklasserna. Vår studie har synliggjort att klasstillhörighet har 

betydelse för i vilken utsträckning en långtidssjukskriven har möjligheter att återgå till 

arbetslivet.  I Stinas fall blev klasstillhörighetens betydelse synlig i form av att hon beskrev en 

känsla av underlägsenhet i förhållande till myndighetspersoner och hade svårt att klara av 

samtal med handläggare på försäkringskassan och representanter för arbetsgivaren. De övriga 

som hade högre utbildning visade sig ha lättare att möta myndigheter och arbetsgivare och 

också lättare att tydliggöra sina personliga mål och ställa krav på olika former av stöd som de 

ansåg sig behöva för att därigenom kunna komma tillbaka till arbetslivet. 

Könstillhörighet har stor betydelse för långtidssjukskrivnas möjlighet att komma tillbaka till 

arbetslivet (Bradley, 2003) (SOU 2005:66). Män har oftast lättare att komma tillbaka till 

arbetslivet vilket kan förklaras med att männen finns inom många flera olika typer av yrken 

och branscher jämfört med kvinnor. Av kvinnorna är det många som arbetar inom den 

offentliga sektorn som vård och skola där möjligheterna till omplaceringar är färre än i 

traditionella mansdominerade yrken. Kvinnor tar också ett större ansvar för hemarbetet än 

männen, och har därför en tyngre arbetsbörda sett över hela dygnet och löper därigenom 

större risk att hamna i utbrändhet och sjukskrivning (SOU 2005:66). Detta kan utgöra en 

förklaring till anledningen att det är fler kvinnor som är långtidssjukskrivna än män. 
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Försäkringskassan 

Genom Försäkringskassans försorg gjordes rehabiliteringsutredningar och efter det kom alla 

ut i arbetsträning och vår studie visar på att därigenom bröts den isolering de 

långtidssjukskrivna levde i vilket förbättrade deras livssituation avsevärt.  

Bemötande från personalen vid Försäkringskassan är mycket viktig för den som är 

långtidssjukskriven. Informanterna i vår studie som kommit ut på arbetsmarknaden igen 

beskriver hur viktig handläggaren på Försäkringskassan varit för dem och hur de uppskattat 

den respekt och det tillmötesgående de fått från denne. Motsatt effekt beskriver en av 

informanterna som ännu inte kommit ut i arbete igen. I hennes berättelse framkom istället att 

hon upplevde sig som att hon satt på den anklagades bänk i domstolen i mötet med 

handläggare på Försäkringskassan. Hon kände sig underlägsen gentemot handläggaren och 

kände inte att hon kunde framföra sina åsikter som hon hade önskat. 

Arbetsgivarens ansvar 

Det som kommit att förvåna oss i vår studie är att de som hade tillsvidareanställningar när de 

blev sjukskrivna inte fick en rehabiliteringsutredning inom den tid som arbetsmiljölagen 

föreskriver. Ett par av informanterna i vår studie som var anställda inom offentlig förvaltning 

hade heller inte förvånande nog inte fått en rehabiliteringsutredning. Den enda förklaring vi 

kan se till det är att representanterna för arbetsgivaren hade för tung arbetsbelastning och inte 

prioriterade detta (Pullitt & Bouchaert, 2002). Detta beskrivs i SOU 2006;107 vilket handlar 

om arbetsgivarnas okunskap i hur man hanterar sjukskrivningar och att lagstiftningen är 

otydlig och icke sanktionerande det vill säga oförenlig med föreskrivna rehabskyldigheter.  

I förutsättningarna för utredningen som låg till grund för SOU 2006;107 skulle utredaren 

pröva möjligheten till en arbetsrättslig reglering som gav arbetstagaren rätt till en av 

arbetsgivaren utförd rehabiliteringsutredning, pröva möjligheten att reglera arbetsgivarens 

skyldighet att genomföra rehabiliteringsåtgärder samt utreda förutsättningarna för att ange en 

tidsgräns för när sådana åtgärder skulle vara påbörjade. Dessutom skulle utredaren pröva vilka 

konsekvenser som utredarens förslag kunde få för tillsynen av hur bestämmelserna efterlevs 

och föreslå effektivare påföljder vid bristande efterlevnad, se över försäkringskassans 

möjligheter att, inom ramen för sitt samordningsansvar, bidra till finansieringen av 

arbetslivsinriktad rehabilitering för försäkrade där målet med rehabiliteringen var återgång i 

arbete hos nuvarande arbetsgivare, samt, i detta sammanhang dels beakta syftet att ge den 
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försäkrade lämplig rehabilitering, dels särskilt beakta mindre arbetsgivares möjligheter att 

finansiera sådana åtgärder.( SOU 2006: 107 ) 

Samtidigt som omvandlingen av den offentliga sektorn har skett har vi också fått allt fler 

långtidssjukskrivna inom det området (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). Det kan ses 

som ett tecken på att det är allt för hårt arbetsklimat på många arbetsplatser inom offentlig 

sektor. Vår studie har synliggjort att det ökade effektivitetskraven i offentlig sektor (Pullitt 

och Bouchaert, 2002) kan vara en förklaring till att våra informanter inte kunde klara av det 

arbetstempo som fanns på deras arbetsplatser när de drabbades av svåra privata motgångar i 

privatlivet. De långa sjukskrivningsperioderna kan också förklaras av att de inte fått rätt stöd 

och möjlighet till rehabilitering som de enligt arbetsmiljölagen har rätt till. En orsak kan vara 

den diskrepans som finns mellan lagstiftning och okunskap hos arbetsgivare och som beskrivs 

i SOU 2006:107.  

Diskrepans mellan politiska mål och den enskildes livsvillkor 

Det politiska målet att alla långtidssjukskrivna ska tillbaka till arbetslivet så fort som möjligt 

står i motsats till den enskildes situation när sjukdom och personliga problem gör att de inte 

kan vara kvar på arbetet eller inte kan stå som arbetssökande. Vår studie visar att det är svårt 

att vara kvar i arbete när en enskild familj drabbas av svåra problem som den situation två av 

våra informanter hamnade i. Den enskilde behöver tid för återhämtning och klarar inte kraven 

från arbetsplatsen. Det gäller när den enskilde blir sjuk och det gäller också för att den som är 

drabbad av svåra privata problem ska klara att upprätt hålla kontakten med arbetsplatsen. I 

Lenas fall blev kontakten med arbetsgivaren och de frågor denna ställde en sådan belastning 

att hon inte såg något annat val än att säga upp sig från sin tillsvidare tjänst. 

Det politiska målet att alla långtidssjukskrivna ska tillbaka till arbetslivet så fort som möjligt 

står också i motsats till möjligheten för den som på grund av sin sjukdom inte kan återgå till 

det arbete som han/hon hade vid tiden för sjukskrivningen. Vår informant, Stina kunde inte 

återgå till sitt gamla arbete på grund av sin sjukdom och hade också svårigheter att få ett nytt 

arbete som hon kunde klara av trots sin sjukdom genom att hon inte hade någon 

grundutbildning att falla tillbaka på.  

De samhälleliga aktörerna med rehabilitieringsansvar är politiskt styrda organisationer vilka 

har politiska mål att arbeta för. I det här fallet är det politiska målet att alla ska tillbaka till 

arbetslivet så fort som möjligt och medlet för det är rehabiliteringsplan och de åtgärder som 

sätts upp i planen. Vår studie visar att rehabiliteringen ger resultat när den enskilde har en 

privat livssituation som stabiliserats, när de fysiska hindren är undanröjda och när den 
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enskilde känner motivation för att återgå till arbete. Återgång till arbete underlättas av att den 

som är långtidssjukskriven också har en utbildning och en livssituation som gör att han/hon är 

attraktiv på arbetsmarknaden och att han/hon har den tryggheten och det självförtroendet att 

kunna vara en delaktig aktör i framtagande av rehabiliteringsplanen samt framföra önskemål 

på rehabiliterings- och stödinsatser. Den enskilde som saknar dessa förutsättningar har 

betydligt svårare att aktivt delta i processen för att ta fram en rehabiliteringsplan samt på att 

framföra önskemål på rehabiliteringsinsatser och stödformer som de upplever motiverade och 

rättvisande. För den som är långtidssjukskriven är det viktigt att vara stark nog att klara de 

samhälleliga aktörernas och arbetslivet förväntningar och krav. Vår studie har synliggjort att 

den som är långtidssjukskrivning upplever en känsla av utanförskap och ett krav, mer eller 

mindre uttalat av omgivningen på att de ska klara av en snabb rehabilitering och ta sig tillbaka 

till arbetslivet så fort som möjligt.  
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Slutord 

Den forskning vi läst och de teorier vi studerat närmare har gett oss många infallsvinklar och 

det har också gett förklaringsmodeller för resultatet. Det finns säkert andra teorier och annan 

forskning som har betydelse för de frågor vi studerat men vi har byggt vår analys på den 

bakgrund vi beskrivit i uppsatsen och de analyser vi gjort genom våra intervjuer.  

Vi drar slutsatsen att rehabiliteringsutredningen och åtgärderna som följt på den varit direkt 

avgörande för att våra informanter har kunnat komma ut i arbetsträning och i vissa fall ut på 

arbetsmarknaden igen.  

Den andra slutsatsen vi drar är att det är omöjligt göra allmänna omdömen på gruppen 

långtidssjukskrivna av den studie vi gjort. Vår studie baser sig på ett för litet urval för att vi 

ska kunna göra den typen av omdömen.  Det finns som vi skriver ovan ett antal likheter men i 

slutänden är det individens egen livssituation, personlighet och drivkraft som gör om den kan 

komma tillbaka till arbete igen eller inte. Skulle det kunna var så att den egna viljan och den 

egna drivkraften är en avgörande faktor för om rehabiliteringsåtgärderna för en 

långtidssjukskriven ska komma tillbaka till arbetsmarknaden? Är det rätt att vi i en demokrati 

som vår begränsar människors möjlighet till att välja sin egen väg i livet och där trycket från 

omgivning och samhällets aktörer är stort för att vi ska arbeta 100 %. Vi tror att det finns 

många som hellre skulle vilja hitta alternativa sätt att leva men utan att vara beroende av 

ekonomiskt stöd från samhället. Det höga antalet långtidssjukskrivna skulle kunna vara en tyst 

protest mot det konsumtionssamhälle vi lever i och den hets som finns i dagen samhälle.  

Dessa frågor har vi inte besvarat i den här studien och vi har inte funnit att några sådana 

studier gjorts men det skulle vara intressant att få svar på de frågorna!  
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Bilaga 1  
 
I tabellen nedan illustreras hur antalet sjukfall förändrats mellan år 1985 till år 2006. 

 

 
Antal pågående sjukfall i december  

Därav fall med längden (i dagar) År Samtliga 
fall 

30-59 60-89 90-179 180-364 365 och 
mer 

1985 219 700 32 700 19 800 34 700 26 000 29 000 

1986 241 700 35 100 19 500 35 500 28 800 34 700 

1987 238 900 35 500 21 600 38 100 32 300 40 400 

1988 329 000 34 500 21 300 38 100 34 800 48 800 

1989 255 000 32 100 19 600 36 100 32 100 54 400 

1990 240 200 29 000 19 300 34 800 30 800 55 400 

1991 211 000 25 100 17 200 32 000 31 200 57 900 

1992 205 800 26 500 15 400 33 400 34 000 70 600 

1993 179 300 23 900 16 400 30 800 30 400 53 200 

1994 173 100 24 100 17 400 30 100 31 400 46 600 

1995 142 000 16 700 12 300 26 100 26 800 45 600 

1996 142 600 19 900 12 500 27 000 24 400 44 100 

1997 138 200 20 000 12 600 27 900 26 300 44 800 

1998 181 900 23 100 16 100 33 400 35 200 55 200 

1999 226 200 27 800 21 000 39 000 42 900 72 600 

2000 259 600 27 300 21 800 45 300 52 200 91 800 

2001 293 000 30 900 23 200 48 400 58 200 112 000 

2002 298 000 29 900 20 800 45 900 58 900 125 300 

2003 278 700 27 100 18 300 41 600 51 600 129 700 

2004 244 600 24 700 19 200 37 100 45 600 107 400 

2005 211 900 21 800 16 300 31 300 37 400 89 600 

2006 194 500 19 300 15 100 30 500 36 300 78 300  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till handläggare på Försäkringskassan 

 

1. Hur definierar ni långtidssjukskrivning? 
 
2. Hur definierar ni rehabilitering? Vi tänker närmast på återrehabiliteringen till arbetslivet? 
 
3. Hur ser ni på skillnaderna vad gäller/ män kvinnors återrehabilitering till arbetslivet? 
 
4. Varför tror ni att möjligheterna för vissa är bättre än andra att kunna återgå? 
 
5. Hur ser ert samarbete ut vad gäller arbetsgivare kontra arbetsförmedlingen? 
 
6. Hur länge kan en individ få rehabilitering genom er? 
 
7. Har sjukskrivningarna ökat eller minskat som det ser ut i dag? 
 
8. Upplever ni att ni har de resurser som behövs för att kunna minska sjukskrivningarna samt 
bra rehabiliteringsåtgärder? 
 
9. Vad tror du att det beror på att sjukskrivningarna skenade i höjden  under början av 2000-
talet? 
 
10. Hur ser förutsättningarna ut för en person att kunna återgå till arbetsmarkande ut i dag. 
 
 
11. Vilka diagnoser anser ni ligger i topp vad gäller långtidssjukskrivningarna? 
 
12. Är det någon särskild grupp som är mer långtidssjukskrivna än andra? 
 
13. Vem bär huvudansvaret för vilka åtgärder som ska följas? 
 
14. Hur stor betydelse har tiden för återrehabiliteringen? 
 
15. Finns det någon möjlighet för dig att hjälpa oss att nå personer som vi kan intervjua? 
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Bilaga 3 
 
 
Intervju med informanterna 
 
Nyckelbegrepp: 
 

- vi presenterar oss och vårt uppdrag 

- hur är situation nu 

- vad har hänt 

- sjukskriven, hur länge 

- hur ser vardagen ut  

- tidsperspektivet  

- sociala situationen/familjesituationen 

- rehabiliteringsåtgärder (när, positivt/negativt) 

- stöd från samhälleliga aktörer 

- eget engagemang 

- psykosocialt stöd 

- Försäkringskassans betydelse 

- attityder från andra människor i omgivningen 

- fritidsintressen 

- kompletterande frågor  

 
 


