
Vägen tillbaka från sjukskrivning
En kvalitativ studie om faktorer som upplevs hjälpa individer tillbaka till 

arbetet

Jenny Karlsson

Sociologi, kandidat 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 
 
 

Vägen tillbaka från sjukskrivning 
 En kvalitativ studie om faktorer som upplevs hjälpa 

individer tillbaka till arbetet 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

S0055A Examensarbete i sociologi 
Vårterminen 2017 

Författare: Jenny Karlsson 
Handledare: Kristina Johansson 



Förord  
 
Jag vill tacka de kvinnor som ställt upp med sin tid och sina erfarenheter genom att medverka 
i mina intervjuer, utan er hade inte den här uppsatsen varit genomförbar. Jag vill också tacka 
mina närmsta klasskamrater som varit ett stort stöd när det gäller att bolla frågor fram och 
tillbaka under tiden vi skrivit på våra uppsatser. Familj och vänner för era peppande ord och 
slutligen min handledare Kristina för bra feedback och givande handledningar.  
 
Tack  
Luleå 2017 
Jenny Karlsson 
  



Sammanfattning 
 
Sjukskrivningarna har under många år ökat i Sverige och kommit att bli ett folkhälsoproblem. 
Kostnaderna för dessa är idag ett av våra allvarligaste problem i samhället och en av de 
viktigaste politiska frågorna. Långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar kostar det 
svenska samhället ungefär 110 miljarder kronor per år. Det är därför viktigt att inte bara titta 
på vad som gör människor sjuka utan också se till vad det egentligen är som hjälper dessa 
människor tillbaka till arbetlivet igen.  

Syftet med denna uppsats är: att få en ökad förståelse för hur kvinnor i det svenska samhället 
upplever vägen tillbaka från en sjukskrivning och vad de ser som framgångsfaktorer för att 
komma tillbaka till sitt tidigare, eller ett annat arbete, efter en längre tids sjukskrivning. De 
frågeställningar som har behandlats är: Hur beskriver intervjupersonerna processen att 
komma tillbaka till ett arbete efter en längre tids sjukskrivning? Samt: Hur kan återgången 
förklaras med avstamp i begreppet socialt stöd?  

De teorier som utgåtts ifrån är Karasek och Theorells (1990) teori om krav, kontroll och 
socialt stöd samt James S. House (1981) teori om socialt stöd. Det har intervjuats 6 kvinnor i 
blandade åldrar där resultatet visar att återgången sett olika ut beroende på varför en 
sjukskrivning har uppstått. Hälften av kvinnorna valde att byta jobb efter sjukskrivningen 
vilket kan nämnas som en framgångsfaktor. Även arbetsprövning tycks ha varit en viktig del 
för någon. Socialt stöd har funnits på något sätt för alla och även varit olika viktigt beroende 
på anledningen till sjukskrivning.  

Nyckelord: Sjukskrivning, långtidssjukskrivning, socialt stöd, återgång till arbete 

 
  



Abstract  
 
Over the years in Sweden the sick leave has increased and have become a public health 
problem. The cost of this phenomenon is one of the largest growing economic and political 
issues in our society today. Long-term sick leave and early retirement costs Swedish society 
approximately 110 billion SEK per year. Therefore it´s important not only to look at what 
makes people sick, but also to see what could be done to help these people back to work. 
 
The purpose of this paper is: to gain a better understanding of how women in Swedish society 
experience the way back from sick leave and what they see as factors of success to return to 
their previous or other work after a long term sick leave. The issues that have been dealt with 
are: How do the interviewees describe the process of getting back to work after long term sick 
leave? And: How can the return be explained by the term "social support"?  
 
The theories presented are Karasek and Theorells (1990) Theory of Requirements, Control 
and Social Support, and James S. House (1981) Theory of Social Support. There have been 
interviewed 6 women in mixed ages. The result show that the return looks different depending 
on why sick leave has occurred. Half of the women chose to change jobs after sick leave, 
which can be mentioned as a success factor. Even work testing seems to have been an 
important part for someone. Social support has been there in some way for everyone but has 
not been as important for everyone. 
 
Key words: sick leave, long-term sick leave, social support, return to work  
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1. Inledning 
Nedan följer en inledning där uppsatsens problemområde och bakgrund presenteras. 
Bakgrunden mynnar sedan ut i det syfte och de frågeställningar som jag avser att behandla i 
uppsatsen. Avslutningsvis presenteras en disposition över uppsatsens upplägg. 
  
1.2 Problemområde 
Sjukskrivningarna har enligt Abrahamsson (2005) ökat under många år i Sverige och kommit 
att bli ett folkhälsoproblem. Kostnaderna för dessa är idag ett av våra allvarligaste problem i 
samhället och en av de viktigaste politiska frågorna. Långtidssjukskrivningar och 
förtidspensioneringar kostar det svenska samhället ungefär 110 miljarder kronor per år. Det är 
därför viktigt att inte bara titta på vad som gör människor sjuka utan också se till vad det 
egentligen är som hjälper dessa människor tillbaka till arbetlivet igen. Vad ser personer som 
kunnat återgå till arbete som framgångsfaktorer för att de faktiskt lyckades? Går det att 
urskilja vissa faktorer som ses som hjälp att ta sig tillbaka ger det också en vägvisning för hur 
man kan arbeta för att främja och förebygga att det inte ska gå så långt som till en 
sjukskrivning.  
 
1.3 Sjukskrivningar 
Sverige har en fysisk arbetsmiljö som anses vara bland de bästa i världen. Trots det har det 
svenska folket fördubblat antalet sjukskrivningar på mindre än en tioårsperiod. Anledningen 
är att den psykosociala arbetsmiljön inte är tillfredsställande. Det talas mycket om att de 
anställda har för litet egeninflytande över arbetets tempo, tidsförläggning och innehåll. 
Studier visar även hur personalen inte får stöd av arbetsledare för att planera och prioritera 
arbetsuppgifter (Fjaestad & Wolvén, 2005). Abrahamsson (2005) skriver att det finns små 
skillnader i mäns och kvinnors sysselsättningsnivå och att en HpH-utredning för en 
handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet (SOU 2002:5) visar på att under tidsperioden 1997 
till 2001 fördubblades kvinnornas sjuktal och är genomgående högre än männen och att det är 
som högst för kvinnor över 50 år. Det visades på regionala skillnader och att sjukfrånvaro 
även kan härledas till händelser utanför arbetsplatsen. Sjukfrånvaron har enligt 
Försäkringskassans (Försäkringskassan, 3) budgetunderlag för 2016–2018 under många år 
varierat kraftigt i Sverige och från 2003 minskade sjukfrånvaron för att sedan plana ut och 
börja öka igen från 2011. År 2011 hade Försäkringskassan 508 000 sjukpenningärenden och 
2014 hade dessa ökat till 580 000 ärenden. Enligt myndighetens beräkningar kommer antalet 
sjukpenningärenden fortsätta att öka och prognoserna visar på att antalet ärenden ökat till 633 
000 till år 2018.  
 
Mest drabbade av sjukskrivningar är alltså kvinnor och antalet sjukskrivna kvinnor ökade 
mellan åren 2009 till 2014 med så mycket som 75 procent. Männens sjukskrivningar ökade 
under samma tid med 42 procent. Längden på sjukskrivningarna har också ökat och tros bero 
på att andelen psykiska diagnoser, vilket generellt sett innebär längre sjukskrivningsperioder 
än övriga diagnoser (Prevent, 2016).  

Det finns även diskussioner om att motivationen och viljan att komma tillbaka till ett arbete är 
en viktig del för att det ska kunna ske en lyckad återgång till arbete. Berglind och Gerner 
(2002) förklarar i en artikel att ju längre en person varit borta från sin arbetsplats desto svårare 
är det mest troligt att behålla sitt självförtroende som en god arbetskraft. Berglind och Gerner 
(2002) genomförde en enkätstudie vars syfte var att titta på vilken roll motivationen spelar när 
det kommer till sjukskrivnas väg tillbaka till arbetsmarknaden. Resultatet visade att viljan att 
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återgå till arbete var kopplat till individens syn på de möjligheter och hinder som finns, alltså 
individens tro på sin egen kompetens. Informanterna angav även att de trodde att deras egen 
motivation var en av de mest avgörande faktorerna för en lyckad rehabilitering.	 

Vad finns då att göra för att hjälpa dessa sjukskrivna individer tillbaka till sitt arbete och hur 
går det att arbeta promotivt för att undvika att det ska uppstå en sjukskrivning?  
James S. House (1981) säger att ett stort mål i livet och arbetet är att uppnå, bibehålla och 
förbättra den fysiska och mentala hälsan. House (1981) redogör i sin bok Work stress and 
social support för två experiment som genomförts på två olika platser, ett i Sverige på Volvo 
fabriken i Kalmar och den andra bland gruvarbetare i England. Efter problem med låg 
produktivitet infördes, på Volvo, ett teamarbete där en grupp anställda kunde rotera och turas 
om att göra olika moment vid monteringen av exempelvis en bilmotor. I den engelska gruvan 
infördes ett nytt system i samband med att man köpte in nya maskiner som innebar att varje 
enskild arbetare blev specialist på en maskin. Detta resulterade i sämre arbetstillfredsställelse, 
högre frånvaro och sämre produktivitet. Det resulterade i att ledningen återinförde de gamla 
arbetsgrupperna, och arbetarna fick därmed ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna. Detta 
innebar att arbetarnas arbetsuppgifter återgick till att innehålla flera moment istället för ett. 
Frånsett lägre frånvaro och högre produktivitet blev resultatet även större upplevd 
arbetstillfredsställelse och minskad stress bland anställda. House (1981) drog slutsatsen att 
dessa experiment, som fokuserade på arbetsprocesser istället för individuella prestationer, 
tyder på att sociala relationer som kooperativ, uppgiftsrelaterade och gruppinteraktion 
påverkade resultatet på ett positivt sätt. 
 
1.4 Syfte och mål 
Uppsatsens syfte och mål är att få en ökad förståelse för hur kvinnor i det svenska samhället 
upplever vägen tillbaka från en sjukskrivning och vad de ser som framgångsfaktorer för att 
komma tillbaka till sitt tidigare, eller ett annat arbete, efter en längre tids sjukskrivning.  

1.5 Frågeställningar  
Hur beskriver intervjupersonerna processen att komma tillbaka till ett arbete efter en längre 
tids sjukskrivning?  
Hur kan återgången förklaras med avstamp i begreppet socialt stöd? 
 
1.6 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att enbart undersöka kvinnor som varit sjukskrivna och kommit 
tillbaka till sitt tidigare arbete eller ett annat arbete efter sjukskrivningen. Uppsatsen kommer 
också enbart att fokusera på långtidssjukskrivningar som här definieras som 60 dagar eller 
mer, enligt Försäkringskassans definition. 
 
1.7 Disposition 
Uppsatsen inleds med en inledning där ämnet presenteras och det syfte och forskningsfrågor 
som uppsatsen bygger på tas upp. Sedan följer ett teoriavsnitt där de teorier som använts och 
som anger ramen för denna uppsats presenteras tillsammans med annan tidigare forskning och 
definition av viktiga begrepp. Efter teoriavsnittet följer ett metodavsnitt där det beskrivs hur 
genomförandet och arbetet med uppsatsen har gått tillväga. Efter detta presenteras det resultat 
av de sex genomförda intervjuerna tillsammans med en analys av detta kopplat till 
teoriavsnittet och den tidigare forskningen. Sedan kommer diskussionen där materialet 
diskuteras och svaren på forskningsfrågorna presenteras. Avslutningsvis några slutord och 
förslag på vidare forskning. 



 3 

2. Bakgrund och centrala begrepp 
Nedan presenteras bakgrundsmaterial som samlats ihop. Först presenteras hur diskursen 
runt sjukskrivningar har sett ut, sedan följer en presentation av rehabiliteringskedjan för att 
få en förståelse för hur samarbetet mellan de olika parterna i sjukskrivningsprocessen ser ut. 
Avslutningsvis så förklaras en rad begrepp som senare kommer att förekomma i uppsatsen. 
 
2.1. Diskursen runt sjukskrivningar 
Hur sjukskrivningar förståtts, beskrivits och diskuterats har sett olika ut. Ragnar Lundström, 
forskare i sociologi vid Umeå universitet skrev 2011 en avhandling som heter Den 
Kalkylerande medborgaren – bidragsfusk i svensk välfärdsdebatt 1990–2010 där han 
analyserat fenomenet ”bidragsfusk” genom en stor mängd nyhetstexter.  
I början på 90-talet diskuterades fusket bland invandrare mycket i media. Några år senare 
hade den diskursen övergått till en stor debatt om hur utbredd fuskkulturen hade blivit bland 
det svenska folket. Efter 2002 har diskurserna mest handlat om att människor överutnyttjar 
tillfällig föräldrapenning och sjukförsäkring. Och varför utvecklingen har sett ut som den 
gjort och varför olika grupper pekas ut som fuskare under vissa perioder menar Lundström 
(2011) handlar om vilka frågor, och vilka politiska intressen, som dominerar det offentliga 
samtalet i stort. I mitten av 1990- och 2000-talet var politikerna eniga om fuskets allvar och 
då genomfördes också uppmärksammande reformer för att stävja och kontrollera fusk. Under 
den här tiden förstärks också fuskandets omfattning i media och i vissa tidningsartiklar 
beskrivs hela det svenska folket, eller majoriteten av de sjukskrivna, som missbrukare av 
systemen. När en sådan syn börjar dominera blir även argumenten för ökade kontroller mer 
accepterade. Efter regeringsskiftet 2006, och till följd av nedskärningar inom arbetslöshet- 
och sjukförsäkringarna, har de som ifrågasätter fuskets omfattning och allvar fått större plats. 
Idag är det vanligare att media skriver om enskilda bidragstagare för att problematisera utsatta 
människors situation och betydelsen av socialt stöd till särskilda grupper. Sådana 
beskrivningar kan vara effektiva för att ge stöd till att förbättra systemen. Lundström (2011) 
menar dock att det negativa sätt som Försäkringskassan ofta framställs på om hur de hanterar 
individuella fall är problematiskt då det inte framkommer att det som ligger bakom de 
kritiserade systemförändringarna är politiska beslut.  
 
2.2 Gällande regler och begrepp 
För att få en förståelse för hur samarbetet mellan olika aktörer i sjukskrivningsprocessen ser 
ut kommer nedan en presentation av rehabiliteringskedjan och hur den fungerar.  
En persons arbetsförmåga bedöms enligt rehabiliteringskedjan och det innebär enligt 
Försäkringskassan (Försäkringskassan 4) att samverkan sker i olika steg i 
rehabiliteringskedjan. De fyra olika stegen beskrivs nedan: 
 
I det första steget, som är dagarna 1–90 då en person är sjukskriven kan Försäkringskassan 
betala ut sjukpenning om inte arbetsgivaren kan erbjuda ett annat tillfälligt arbete om det finns 
ett sådant. I det andra steget som är dagarna 91–180 kan Försäkringskassan betala ut 
sjukpenning om personen inte kan utföra något som helst arbete hos sin arbetsgivare. I det 
tredje steget är dagarna 181–365. Under detta tidsintervall har en person rätt till sjukpenning 
om personen fortfarande inte kan arbeta på̊ grund av sin sjukdom. När det har gått 180 dagar 
ska Försäkringskassan ta reda på̊ om personens arbetsförmåga skulle kunna tas tillvara utanför 
ordinarie arbetsgivarens verksamhet, alltså̊ i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden. 
Om Försäkringskassan bedömer att den sjukskrivne med stor sannolikhet kommer att kunna 
gå̊ tillbaka till ett arbete någonstans i arbetsgivarens verksamhet före dag 365 kan undantag 
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göras. Det gäller inte heller om det kan anses oskäligt att bedöma arbetsförmågan i 
förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.  
I det fjärde steget som är från och med den 366:e dagen och framåt bedöms individens 
arbetsförmåga mot den reguljära arbetsmarknaden. Om det bedöms att man klarar av ett annat 
befintligt arbete så har man inte längre rätt till sjukpenning.  
För att rehabiliteringskedjan ska gälla fullt ut handlar detta bara om personer som har en 
anställning. En egenföretagares arbetsförmåga bedöms utifrån hans/hennes normala 
arbetsuppgifter fram till och med dag 180. Efter 180 dagar bedöms arbetsförmågan även 
utifrån annat arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden. 
 
2.3 Definition av begrepp  
Långtidssjukskrivning - Statistiska centralbyrån (Scb.se) menar att det inte finns någon 
definition för vad som anses vara en lång sjukfrånvaro, och hänvisar till att det ibland avses 
vara de sjukfrånvarodagar som en person får ersättning för efter de två första veckorna. Alltså 
när personen börjar få sin sjukpenning. Enligt årsredovisningslagen gäller dock från och med 
1 juli 2003 att sjukfrånvaron ska tas upp i årsredovisningen bl.a. som andel av sjukfrånvaron 
som uppgår till minst 60 dagar vilket då kan klassas som lång sjukfrånvaro. Även när 
Försäkringskassan (Försäkringskassan) använder sig av begreppet långtidssjukskrivning avses 
att en person har varit sjukskrivning i en period om minst 60 dagar och därför utgår den här 
uppsatsen ifrån dessa 60 dagar när det gäller hur länge en person minst ska ha varit 
sjukskriven för att det ska räknas som långtidssjukskrivning.  
 
Arbetsprövning - Arbetsprövning är en utredningsåtgärd som är till för att komma fram till 
vilken arbetsförmåga en person har eller kan uppnå genom arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Det handlar i tid vanligtvis om 2 veckor och arbetsuppgifterna ska vara enklare och vara en 
del av en vanlig arbetsdag. När en person gör en arbetsprövning erhåller denne ersättning i 
form av sjukpenning från Försäkringskassan. En arbetsprövning måste alltid godkännas av 
Försäkringskassan innan den genomförs (Prevent).  
 
Arbetsträning - En vanlig form av arbetslivsinriktad rehabilitering är arbetsträning. Det kan 
vara ett lämpligt sätt att starta återgången i arbete efter en längre tids sjukskrivning. Det kan 
handla om befintliga eller nya arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare eller en ny arbetsgivare. 
Under max 3 månader får arbetsträning pågå. När arbetsträningen är avslutad kan 
medarbetaren fortsätta sin återgång i arbete i deltidssjukskrivning om inte full arbetsförmåga 
har uppnåtts under tiden för arbetsträningen. Under arbetsträning ska ansvaret på 
arbetsuppgifterna ligga på någon annan och de uppgifter som utförs under arbetsträningen ska 
vara sådana som kan utföras utan krav på prestation. En arbetsträning ska alltid godkännas av 
Försäkringskassan innan den får genomföras. När en medarbetare arbetstränar erhåller denne 
rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan (Prevent). 
 
Utförsäkrad - Om en person blir utförsäkrad innebär det enligt Försäkringskassan 
(Försäkringskassan, 5) att personen har förbrukat alla sina dagar eller månader med ersättning 
från sjukförsäkringen och inte uppfyller kriterierna för att få någon mer ersättning från 
sjukförsäkringen i direkt anslutning till att dagarna är förbrukade. Sjukpenningen är begränsad 
vilket innebär att sjukpenning kan betalas ut i som mest 2 ½ år i en följd och därefter krävs ett 
uppehåll på ungefär 3 månader innan en person återigen kan få sjukpenning. Efter de 2 ½ åren 
krävs det att man uppfyller något av undantagen för att kunna få fortsatt ersättning från 
sjukförsäkringen. Uppfyller den sjukskrivne då inte kraven blir personen erbjuden att delta i 
arbetslivintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Då kan man få aktivitetsstöd. 
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3. Teori  
Nedan presenteras de teorier som uppsatsen kommer att bygga på. James S. House (1981) 
teori om socialt stöd samt Karasek och Theorells teori om krav, kontroll och stöd bygger 
båda på att just stöd från omgivningen är en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller 
trivsel på arbetsplatsen, och kanske därmed också är avgörande för hur lätt det är att ta sig 
tillbaka till sitt arbete efter en längre sjukskrivning. Under denna rubrik ligger även en del 
tidigare forskning där jag går igenom vad andra har att säga om vikten av det sociala stödet.  
 
3.1 Krav, kontroll och socialt stöd 
Ett flertal modeller har sammanställts för att förklara på̊ vilket sätt hälsa och välbefinnande 
påverkas av ett arbete. En av de mer framstående är krav-kontrollmodellen som framarbetades 
av Karasek (1979) och vidareutvecklades av Karasek och Theorell (1990) till att även 
innefatta socialt stöd. Den här modellen har valts för att den fokuserar på de krav, det 
handlingsutrymme och det sociala stödet på själva arbetsplatsen. Modellen belyser att stress 
och ohälsa inträder när det uppstår en obalans mellan de krav som ställs på en individ och 
dennes kontroll över att hantera dessa krav.  
 
Karasek och Theorells modell handlar om att höga psykiska krav i arbetet kan tänkas ha 
skadliga effekter på anställdas hälsa, framförallt om organisationen inte tillåter de anställda att 
utöva kontroll över sin egen situation.  
 
Det finns enligt Karasek och Theorell (1990) fyra olika kombinationer: Låga psykiska krav 
och bra kontrollmöjligheter innebär ett avspänt arbete. Höga psykiska krav och bra 
kontrollmöjligheter innebär ett aktivt arbete. Låga psykiska krav och små kontrollmöjligheter 
innebär ett passivt arbete. Höga psykiska krav och små kontrollmöjligheter innebär ett spänt 
arbete. Både krav- och kontrolldimensionen spelar roll för uppkomsten av ohälsa bland de 
anställda. Även det sociala stödet spelar stor roll. Om man kombinerar ett dåligt socialt stöd i 
arbetet med en spänd situation får man den sämsta tänkbara situationen, enligt teorin ett 
isospänt arbete. 
 

 
Figur 1: Krav-kontrollmodellen efter Karasek (1979) 

 
Med krav menar Karasek och Theorell chefens förväntan på den prestation som personalen 
ska utföra. För att prestera krävs förutom en kroppslig styrka även en psykologisk förmåga att 
utföra, koordinera och koncentrera sig på den arbetsuppgift som man fått (Karasek m. fl. 
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1990). Med kontroll menar Karasek och Theorell uppgifter där personen har friheten att 
använda sig av sin kompetens. Desto mer kontroll en person känner att den har i sin uppgift 
desto mer kan personen nyttja sina kompetenser och rikta in sig på problemlösning, det 
resulterar även i att personen utvecklas. Om däremot individen upplever att den egna 
kontrollen är mindre dvs. att individen inte får chansen att använda sina kompetenser till fullo, 
är möjligheten stor att individen blir omotiverad och oproduktiv (Karasek m. fl. 1990).  
 

 

Figur 2: Krav-kontroll-stödmodellen efter socialt stöd lades in 
 

Socialt stöd från chefer och medarbetare är enligt Karasek och Theorell (1990) viktigt och har 
en positiv effekt på individen. Socialt stöd kan betraktas på fyra olika sätt, det första som en 
sorts stötdämpare för stress, det andra som ett fysiologiskt behov och det tredje som något 
som kan stärka de ”klara av” mönster som vi använder oss av i stressfyllda situationer. I det 
fjärde kan socialt stöd betraktas som något som ger oss självförtroende, det får vi genom 
feedback och uppskattning på det arbete vi utför. Karasek och Theorell (1990) delar upp 
socialt stöd i två delar och skiljer på emotionellt- och instrumentellt stöd. Med det första 
menas hur trygg individen är i gruppen och upplever stöd från chefer och övriga medarbetare. 
Med det andra avses om individen får hjälp av chef eller av andra medarbetare för att utföra 
sina arbetsuppgifter.  

3.2 Socialt stöd 
House teori om socialt stöd har valts eftersom det i ett vidare perspektiv tar upp vikten av 
socialt stöd och inte bara fokuserar på det stöd som finns på arbetsplatsen. Stöd kan komma 
från många håll, exempelvis familj och vänner och det är något som är viktigt att belysa för 
att få en bredare bild av hur det sammanlagda stödet har sett ut och vilket kvinnorna sett som 
mest betydelsefullt.  
 
House (1981) säger att socialt stöd kan förbättra en persons hälsa och välmående genom att 
viktiga mänskliga behov såsom trygghet, social kontakt, gillande och tillhörighet tillgodoses. 
Det minskar även stressnivån som kan upplevas i arbetet på olika sätt och kan på så vis 
förbättra hälsan.    
 
House (1981) delar in socialt stöd i fyra huvudgrupper: 
 

• emotionellt stöd (kärlek, uppskattning, omtanke, förtroende) 
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• instrumentellt stöd (hjälp i arbetet vid behov, pengar, tid, arbetskraft, modifierad 
omgivning) 

• informativt stöd (råd, förslag, direktiv) 
• värderande stöd (bekräftelse, feedback, social jämförelse) 

 
Det emotionella stödet innebär att människor visar empati, omtanke, kärlek och förtroende 
för någon annan. House (1981) säger att alla typer av socialt stöd är viktiga men det är det 
emotionella stödet som verkar vara viktigast.  
 
Det instrumentella stödet skiljer sig mest från det emotionella då det innebär att på ett 
handgripligt sätt få hjälp vid behov. Det kan innebära hjälp med arbetsuppgifter, sköta om 
eller vårda någon eller hjälpa till med någon annan praktisk syssla. Vissa instrumentella 
handlingar kan ge negativa psykologiska konsekvenser, exempelvis att ge pengar till någon 
utan anledning kan uppfattas av mottagaren som en kränkning.  
 
Det informativa stödet innebär att förse någon med information som de behöver för att 
handskas med personliga svårigheter eller andra svåra förhållanden, en slags hjälp till 
självhjälp.  
 
Det värderande stödet är information som man behöver för självvärdering, exempelvis 
feedback från chefer eller kollegor angående sin arbetsprestation och kan vara antingen 
underförstått eller uttalat.  
 
House (1981) skiljer även på olika stödkällor, alltså vart stödet kommer ifrån och det kan vara 
arbetsledare, arbetskamrater, make/partner och släkt/vänner, grannar, service eller 
omvårdnadspersonal, självhjälpsgrupper, hälso- och välfärdsprofessionella. Varje typ av 
socialt stöd kan dessutom var generell eller problemfokuserad samt objektiv eller subjektiv. 
 
House (1981) menar att rätt sorts stöd från rätt sorts personer kan ha avgörande betydelse för 
att minska arbetsrelaterad stress, förbättra hälsan, välmående och skydda mot negativa 
effekter av stress. Det sociala stödet bidrar till att höja motivationen och kvalitén i arbetet. 
Relationer med arbetskamrater och chef kan tillfredsställa behovet av samhörighet och 
acceptans samt öka den anställdes belåtenhet med sig själv och den egna arbetsinsatsen. Det 
är på arbetsplatsen om någonstans som förutsättningar finns för att förbättra en persons 
sociala stöd eftersom det inte finns några garantier för att alla har en stödjande person i sitt 
privatliv, däremot på arbetsplatsen finns alltid möjlighet att ha åtminstone en stödjande person 
att vända sig till (House, 1981). 
 
House (1981) använder sig av två modeller när det gäller socialt stöd och det är huvudeffekt 
och bufferteffekt. Huvudeffekten är att den påverkar hälsan positivt och minskar stressen, 
även när individen inte är under stress. För det första ökar välbefinnandet och hälsan om man 
får bekräftelse, har bra sociala kontakter och om man känner trygghet och genom detta kan 
man stå emot negativa effekter av stress. För det andra kan stöd från t.ex. arbetskamrater 
minimalisera interpersonell press. Att känna att man har stöd, genom uppskattning och 
erkännande, kan göra en mer motiverad på arbetet och gör arbetarna generellt mer nöjda med 
deras arbetsinsats. Hur stort socialt stöd en individ behöver enligt huvudeffektmodellen beror 
inte på hur hög stressnivån är utan den interagerar mellan hälsa och stress (House, 1981). 
Bufferteffekten av socialt stöd hjälper individen endast när denna är under stress. Individen 
kan ha en buffert av socialt stöd för att hantera stress och stå emot den negativa påverkan som 
stress kan leda till, vilket leder till en bättre hälsa (House, 1981). Bufferteffekten som socialt 
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stöd har är unik. Stress på jobbet är något som är svårt att komma undan, stress finns alltid där 
mer eller mindre, och med hjälp av socialt stöd så är den möjligt att lära sig att leva med och 
anpassa sig (House, 1981).  
 
3.3 Tidigare forskning 
Nedan beskrivs tidigare forskning som belyser vikten av socialt stöd. 
 
Annemarie Hultberg (2007) arbetar som utvecklingsledare för preventivt och hälsofrämjande 
arbete på tidskriften institutet för stressmedicin och har där publicerat en artikel som heter: Ett 
hälsosammare arbetsliv – vägledning för goda psykosociala arbetsförhållanden. Artikeln 
beskriver bland annat vilka friskfaktorer som kännetecknar en hälsofrämjande arbetsplats. 
Hultberg menar att socialt stöd kan minska effekten av låg kontroll och höga krav och menar 
att ett bra socialt utbyte mellan chefer och kollegor motverkar stress och utbrändhet. Att ha 
stöd från sin chef har enligt Hultman visat sig vara en stor faktor till långtidsfriskhet.   
 
Ulrika Müssener (2012) är Med. Dr. och Legitimerad arbetsterapeut, verksam vid 
Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering vid Linköpings universitet har skrivit 
artikeln Det goda mötet - en viktig del i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen där hon 
menar att ansvaret för att stötta personer när det gäller återgång till arbete delas mellan en rad 
offentliga aktörer. Däribland Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, arbetsgivaren, den 
sjukskrivne själv och Arbetsförmedlingen. Hur den sjukskrivne sedan blir bemött av dessa 
aktörer påverkar hur den sjukskrivne sedan hanterar sin situation. Enligt Müssener (2012) 
visar tidigare forskning på att det inte bara handlar om vilken sorts rehabilitering den 
sjukskrivne får under rehabiliterings och sjukskrivningsprocessen utan att mycket också 
handlar om hur sjukskrivna personer anser sig ha blivit bemötta av de olika aktörerna. 
Müssener (2012) skriver att ett bra bemötande kan påverka vägen tillbaka till arbetet genom 
att den sjukskrivnes självkänsla och tilltro till sin egen förmåga ökar och blir mer hanterbar 
genom respektfulla, stödjande och personliga möten där kraven ställs på en rimlig nivå. Om 
den sjukskrivne istället upplever sig bli nonchalerad och misstrodd kan det försämra 
självkänslan och leda till en försenad återgång till arbetet.  
 
Heijbel och Josephson (2009) belyser i sin artikel återgång i arbete efter en längre 
sjukskrivning faktorer som främjar återgång till arbete efter en längre tids sjukskrivning när 
det gäller personer som är anställda inom kommuner och landsting. Det som framkommit 
genom tidigare publicerade resultat och presentation av nya analyser från ett projekt som 
kallas ”Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting” är att i vilken mån arbetsplatsen kan 
skapa bra arbetsförhållanden även utmynnar i vilken förutsättning den anställde har för att 
kunna återgå i arbete efter sjukskrivningen. Det handlar om rimliga krav kombinerat med 
beslutsutrymme för att underlätta en arbetsåtergång. Om arbetet var avspänt underlättade det 
återgång till arbete, detta oavsett vilken diagnos en person har. Det visade dock på att vikten 
av ett avspänt arbete var än större när det handlade om personer som var sjukskrivna för 
psykisk ohälsa. Överlag visade det sig att positiva attityder och att den sjukskrivne personen 
kände sig välkommen tillbaka till arbetet hade en betydelse för om personen återvände till sitt 
arbete eller inte.   
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras de tillvägagångssätt som använts i uppsatsen. 
Vidare beskrivs det hur data samlats in och bearbetats.  

4.1 Undersökningens genomförande  
Nedan presenteras hur undersökningen har gått tillväga. Först gås valet av metod igenom, 
sedan följer en beskrivning av intervjumetoden, urvalsprocessen och en presentation av 
deltagarna. Avslutningsvis så gås operationalisering av frågorna igenom, intervjuguiden 
samt kodning och analys av materialet.  

4.1.1 Val av metod 

Metoden för uppsatsen är kvalitativ, den metoden valdes för att den passade ramen för 
uppsatsen. Den kvalitativa metoden är vald för att jag var ute efter kvinnornas personliga 
erfarenheter och deras egna berättelser kring hur de såg på återgången till arbetet. Skulle en 
kvantitativ metod använts hade en större empiri-insamling behövt göras och det sågs som ett 
hinder för den här uppsatsen. Arbetet i uppsatsen är av deduktiv karaktär, vilket innebär att 
den ansats som valts bygger på tidigare forskning och redan färdiga begrepp (Bryman, 2008). 
Den teoretiska referensramen har styrt operationaliseringen av intervjufrågorna och arbetet 
med analysen av mina intervjuer.  

4.1.2 Intervjumetod 

Jag använde mig av intervju som forskningsmetod. Anledningen till det är att svaren på 
forskningsfrågorna jag hade kommer bäst fram i ett samtal och dialog, det genomfördes en så 
kallad samtalsintervju. I en samtalsintervju ges det möjligheter att registrera svar som är 
oväntade (Esaiasson, 2012). Det kan hända att formuleringar, ordningsföljd och ibland även 
innehållet kan variera mellan intervjuerna. I samtalsintervjuerna så var det inte personerna i 
sig som stod i centrum utan de olika uppfattningar och tankekategorier som personerna gav 
uttryck för (Esaiasson, 2012). Intervjuerna är kvalitativa och har en tyngd på 
intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt på ämnet. Där kan även intervjufrågorna ha 
en möjlighet att avvika från intervjuguiden med passande frågor (Bryman, 2008). För att inte 
förlora någon viktig information som intervjupersonerna tar upp, spelades samtalen in med 
hjälp av mobiltelefon och med ett godkännande av intervjupersonerna. Jag förklarade också 
att inspelningen kommer att raderas så snart jag fått arbetet klart och att det bara är jag som 
kommer att lyssna igenom inspelningen. 

4.1.3 Urvalsprocess  

För att få tag på intervjupersoner började jag med att fråga de personer jag redan visste någon 
gång hade varit långtidssjukskrivna. Det var bara tre personer men genom dessa personer och 
andra personer i min omgivning blev jag tipsad om fler personer som uppfyllde de kriterier 
jag sökte för att de skulle passa in som informanter i min uppsats. Jag har använt mig av ett 
icke slumpmässigt urval som benämns som snöbollsurval som enligt Esaiasson (2012) är en 
teknik där de analysenheter jag får tag i kan hjälpa till med att hitta fler analysenheter. Alltså 
att en informant pekar ut en annan och så vidare tills mängden informanter upplevs bra nog. 

4.1.4 Deltagare 

De informanter som jag intervjuat var alla kvinnor med olika anledningar till varför de blivit 
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sjukskrivna. Det handlade om sjukskrivningar som uppkommit av skador till följd av 
olyckshändelser men även sjukdomar såsom exempelvis utmattningsdepression. Jag 
fokuserade inte heller på någon speciell sektor. Av de kvinnor som intervjuats var två av 
dessa i åldrarna 30–40 år. Två av dem var mellan 40–45 år och två var mellan 60–65 år.  

Erika 31 år arbetade som försäljare inom husbranschen var sjukskriven i 8 månader. Hon blev 
sjukskriven till följd av en förlossningsskada som medförde komplikationer som gjorde att 
hon var tvungen att bli opererad vid ett flertal tillfällen. Erika valde kort efter att 
sjukskrivningsperioden var över att byta till ett annat arbete som arbetsförmedlare där hon 
idag arbetar heltid. 

Anna 35 år arbetade åt Svenska kyrkan och blev sjukskriven för utmattningsdepression. Anna 
var sjukskriven i 6 månader innan hon blev utförsäkrad men då fick gå hemma med lön från 
arbetsgivaren i ytterligare 3 månader. Efter sjukskrivningen valde Anna att inte gå tillbaka till 
sitt tidigare arbete, hon valde istället att prova något helt annat och började direkt då att arbeta 
heltid inom industrin, ett arbete som hon ansåg krävde mindre av henne som person. 

Johanna 41 år arbetade som fritidspedagog och var sjukskriven i 10 månader. Hon blev 
sjukskriven på grund av utmattningssyndrom på grund av tuffa år på jobbet och tuffa år 
privat. Johanna började efter sjukskrivningen att arbeta 25 procent. Några månader senare 
gick hon upp till 50 procent och när det var dags att börja arbeta 75 procent valde hon att 
börja på ett annat arbete, även där som pedagog, där hon idag arbetar 75 procent med 
förhoppning om att så småningom kunna börja arbeta heltid igen. 

Emma 42 är butiksbiträde var sjukskriven i 5 år på grund av utmattningsdepression. Hon lider 
även av en bindvävssjukdom som hon tror är en av anledningarna till att hon blev sjukskriven.  
Hon beskriver det som att hon gjorde för mycket saker helt enkelt och att det var många olika 
saker som blev för mycket till sist, både fysiskt och psykiskt. Hon började sedan en 
arbetsprövning på halvtid som pågick under ett års tid. Idag arbetar hon halvtid efter att ha 
genomgått olika utredningar som slagit fast att hon inte klarar av att arbeta mer än halvtid.  

Eva 60 år arbetar som måltidsbiträde och har varit sjukskriven i perioder på grund av en 
ledsjukdom. Den senaste sjukskrivningen varade i ungefär 4 månader och berodde på en 
fritidsolycka där hon ramlat och gjort illa handleden. Hon har sedan tidigare sjukersättning på 
50 procent och är nu tillbaka på sitt arbete på halvtid.  

Britt 63 år arbetar som undersköterska och var sjukskriven i knappt 5 månader på grund av en 
fritidsolycka där hon skadade knät. Britt hade inte ett heltidsarbete före olyckan utan arbetade 
cirka 80 procent och började direkt efter sjukskrivningen att arbeta på dessa procent igen.  

4.1.5 Operationalisering av frågorna  

Då intervjufrågorna utformades utgick jag från den valda teorin och de olika delar av socialt 
stöd som House (1981) talade om och skapade därigenom de fyra temana: emotionellt stöd, 
värderande stöd, informellt stöd samt instrumentellt stöd. Utöver de tre temana hade jag ett 
fjärde tema som var bakgrund. I dessa teman har jag även bakat in frågor som handlar om 
krav och kontroll i arbetet för att även knyta an till Karasek och Theorells teori och krav, 
kontroll och stöd.  Frågorna kan beskrivas som det Jacobsen (1993:127) kallar frågor som rör 
beteende, då jag helt enkelt ville veta varför informanten har gjort på ett visst sätt och 
informantens egen uppfattning om det var lyckat eller inte. För att informanten inte enbart ska 
svara ja eller nej utformades frågorna efter Jacobsens (1993) tips om att använda frågor som 
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startar med var eller hur. Enligt Jacobsen (1993) kan sådana frågor hålla igång ett samtal och 
det är något som jag strävat efter för att på så vis få informantens subjektiva åsikt.  

4.1.6 Intervjuguiden 

I intervjuguiden (bilaga) anges det ämne som är i fokus för undersökningen och i vilken 
ordning de kommer att tas upp under intervjun (Kvale, 2009). Intervjuguiden har dock inte 
följts till punkt och pricka utan har mer använts som en ram att följa då intervjupersonerna 
ibland har svarat på en kommande fråga i ett tidigare skede i intervjun. I intervjuguiden så 
inleds intervjun med det som Esaiasson (2012) kallar för inledande uppvärmningsfrågor som 
handlar om enklare frågor som är uttänkta för att bygga upp en kontakt och skapa en bra 
stämning. Sedan följer de tematiska frågorna som Esaiasson (2012) menar är de viktigaste 
frågorna där informanten får svara på vad han eller hon upplever har varit viktiga delar i det 
som står i centrum för undersökningen. Förutom inledande frågor och tematiska frågor så har 
jag även använt mig av uppföljningsfrågor där intervjupersonerna fått utveckla någon specifik 
fråga, ge exempel eller liknande. Det har gjorts för att som Esaiasson (2012) förespråkar är ett 
lämpligt tillvägagångssätt för att få fram mer innehållsrika svar. När jag varit osäker på hur 
jag ska tolka svaret på någon fråga så har jag använt mig av tolkande frågor där jag helt enkelt 
frågat om jag har uppfattat det som sagts på rätt sätt (Esaiasson, 2012).  

4.1.7 Kodning och analys av materialet  

Materialet är kodat efter House (1981) begrepp emotionellt stöd, informellt stöd, 
instrumentellt stöd samt värderande stöd. Det är även kodat efter temat återgången till arbetet 
samt Karasek och Theorells (1990) krav och kontroll. Under analysen har jag plockat ut de 
avsnitt ur intervjuerna som jag anser kopplas till mina forskningsfrågor och de svar jag söker 
på dessa. Kvale (2009) förklarar att den teoretiska referensram som uppsatsen har ger arbetet 
med analysen dess förutsättningar. Då det genom hela uppsatsen funnits en röd tråd i form av 
de olika aspekterna av socialt stöd, krav och kontroll, samt det som gått under rubriken 
återgången till arbetet var det då lätt att se kopplingen mellan teorin och det kodade materialet 
till ett slutgiltigt resultat. Slutligen har resultatet delats in i de fyra rubrikerna: psykosocial 
ohälsa kopplad till arbetet, psykosocial ohälsa utan koppling till arbetet, fysisk ohälsa som 
fick koppling till arbetet och fysisk ohälsa utan koppling till arbetet. Detta gjordes då det 
analyserade resultatet visade att kvinnornas historier föll inom ramarna för dessa fyra olika 
kategorier. 

4.2 Metoddiskussion 
Nedan diskuteras först forskningsområdet sedan följer ett etikavsnitt, reliabilitet och validitet, 
samt avslutningsvis en metodreflektion.  

4.2.1 Forskningsområde  
Detta forskningsområde har valts eftersom jag tidigare skrivit en del om psykisk ohälsa ur 
olika perspektiv funnit det väldigt intressant. Därför låg sjukskrivningar nära till hands och att 
titta på vad som kan anses som framgångsfaktorer för att ta sig tillbaka till arbetet. Jag valde 
också att belysa ämnet ur ett kvinnoperspektiv just för att kvinnor är mer sjukskrivna än män. 
Jag har också valt att avgränsa mig till långtidssjukskrivningar för att snäva in ämnet 
ytterligare. Observation för insamling av empiri valdes bort då metoden ansågs opassande. 
Enligt Fangen (2005) så kan observation även medföra att människor upplever att man 
invaderar deras privatliv eftersom jag skulle behöva förhålla mig till dem under en längre tid 
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och i olika situationer. Intervju ansågs istället vara den mest lämpade metoden då jag var ute 
efter kvinnornas personliga erfarenheter men även för möjligheten att kunna ställa följdfrågor 
och följa upp intressanta inslag.  

4.2.2 Etik  

Före och i samband med intervjuerna informerades intervjupersonerna kort om 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990). Informationskravet som syftar till 
deltagandet. Intervjupersonen blir informerad om deras uppgift i uppsatsen och om deras 
villkor. Deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan 
Samtyckeskravet syftar till att intervjupersonen har rätt att bestämma över sin medverkan och 
hur länge och på vilka villkor denne ska delta. Konfidentialitetskravet syftar till deltagarnas 
rätt till anonymitet. 

Etik är en viktig del i min uppsats. Det är viktigt att de personer som har blivit intervjuade 
inte upplever något obehag. Att inta ett etiskt förhållningssätt till den person som intervjuas är 
den viktigaste aspekten när det gäller etiken. Det var viktigt att göra etiska ställningstaganden 
under hela forskningsprocessen dvs från inledningsskedet till dess att forskningen presenteras 
i uppsatsen. Dock ska dessa etiska ställningstaganden inte sluta upphöra när, som i mitt fall, 
uppsatsen är skriven. Jag tänkte först och främst på att konfidentialiteten var viktig. 
Konfidentialiteten innebär att privat data som kan identifiera intervjupersonerna inte kommer 
att redovisas. För att skydda undersökningspersonernas privatliv har namn och andra 
kännetecknande drag ändrats (Kvale, 2009). När deltagarna presenterats i uppsatsen och 
resultatet framställts valde jag att inte skriva ut exempelvis vart informanterna arbetar om jag 
ansåg att det blev för lätt att räkna ut för någon utomstående vilken person det handlar om. 
Jag valde även att skriva om vissa ord och frisera citat för att göra mitt bästa för att inte lämna 
ut någon information som skulle det göra det enkelt för någon annan att spåra någon av mina 
informanter. Jag har också pratat med mina informanter om vad dom tycker är ok att jag tar 
med och inte, om det varit specifika saker som kan göra att de blivit lättare att känna igen 
dem. Det som sagts ”utanför protokollet” har överhuvudtaget inte tagits med. Jag försökte 
också styra de träffar som jag bestämt med mina olika intervjupersoner så att vi skulle få vara 
ifred och inte behöva bli störda av andra människor. Detta gjordes dels för att vi skulle få ett 
bra flyt i intervjun och dels för att intervjupersonerna inte skulle behöva känna sig obekväma 
med att andra personer än jag som intervjuade skulle ges tillfälle att lyssna på samtalet.  

4.2.3 Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet är ett begrepp som handlar om mått och mätningarnas pålitlighet. Om det är mätt 
det jag ville mäta och har jag samlat in information som är reabel det vill säga pålitlig. Holme 
och Solvang (1997) menar att detta inte har en central plats i kvalitativa undersökningar då 
syftet är att få en bättre förståelse för det som är i fokus. De menar att det kan uppstå problem 
att få valid det vill säga giltig information. Mina informanters svar mättes genom att ställa 
samma frågor utifrån intervjuguiden till alla informanter, dock lämnades ett visst utrymme för 
följdfrågor. Validitet som innebär att de mätinstrument som har använts för att mäta ett 
begrepp verkligen har mätt just det begreppet. Det vill säga, att min intervju har fått fram de 
ämne som var relevant att undersöka. Intervjuerna har fått fram väsentliga svar och därmed 
anses att validiteten var bra. Utgångspunkten har varit att få en hög reliabilitet med 
genomarbetade frågor, inspelade samt bearbetade och analyserande intervjuer.  
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4.2.4 Metodreflektion  

De svar som ges av informanterna kan enligt Jacobsen (1993) ligga på tre olika nivåer, den 
första nivån är faktaupplysningar, den andra nivån är minnen och den tredje nivån är att 
informanten fantiserar. Mina frågors svar hamnar på den andra nivån - minnen. 
Vid några tillfällen när informanterna har tänkt tillbaka på sin sjukskrivning och vägen 
tillbaka till arbetet har de själva fått fundera och varit lite osäkra på sina svar på vissa punkter 
eftersom de helt enkelt inte riktigt kommer ihåg hur det var. Jag ser dock inte 
dessa ”minnesluckor” som någon svaghet i uppsatsen då det inte rört sig om något som varit 
så pass relevant att det hade förändrat uppsatsens resultat. Det kunde exempelvis handla om 
hur länge man egentligen var sjukskriven, var det fyra månader eller var det fem månader? I 
det här sammanhanget känns sådana saker inte som något att lägga någon större vikt vid.  

Jacobsen (1993) menar att varje gång en informant återberättar ett minne sker även en 
omtolkning av det minnet. Det kan leda till att aspekter som informanten trodde var viktiga i 
själva verket inte är det och det kan ha påverkat den här uppsatsens resultat. Kvale (2009) 
menar att det transkriberade materialet inte är någon kopia och heller inte någon 
representation för någon ursprunglig verklighet som intervjutillfället utgjorde. Han menar 
istället att det transkriberade materialet är konstruktioner som blivit tolkade och därmed 
fungerar som användbara verktyg för givna syften (Kvale,2009). Detta innebär att det finns en 
viss risk för feltolkningar av vad intervjupersonerna egentligen har menat.  

  



 14 

5. Resultat och Analys 
Nedan presenteras det resultat som framkommit från de sex intervjuer som har genomförts 
tillsammans med en analys baserad på de teorier och den tidigare forskning som tidigare har 
presenterats. Detta kapitel är uppdelat i de fyra olika kategorierna: psykosocial ohälsa 
kopplad till arbetet, Psykosocial ohälsa utan koppling till arbetet, fysisk ohälsa som fick 
koppling till arbetet och fysisk ohälsa utan koppling till arbetet. 
 
5.1 Psykosocial ohälsa kopplad till arbetet 
Innan sjukskrivningen 
Johanna som arbetade som fritidspedagog berättade att det var många olika saker som gjorde 
att det till sist blev för mycket. Innan sjukskrivningen var Johanna arbetslagsledare och hon 
säger att om man jämför med de andra arbetslagsledarna hade hon mycket mer ansvar 
eftersom hon även var ansvarig för fritids. Hon beskriver såhär: 
 

Om man jämför med förskolelärarna så hade de knappt något annat än att sitta med på mötet. Så 
jag hade mer. Och mer än mina kollegor också. Och jag hade en timme mer planering än 
kollegorna och det är inte mycket tid om man tänker att man ska ha mycket större ansvar, hålla i 
möten och se till att det flyter på jobbet. 

 
Hon beskriver att hon försökte signalera till sin chef innan hon blev sjukskriven att hon hade 
mycket och inte orkade med läget som det var då. Hon upplevde att chefen ”dissade henne 
totalt” och även antydde att hon själv hade tagit på sig ansvar och att hon minsann inte hade 
mer än någon annan. Johanna beskrev hur hon vid tidpunkten hade mycket mer ansvar än sina 
kollegor men alldeles för lite tid över för att kunna axla det ansvaret. Hon ansåg även att hon 
fick ta över uppgifter som egentligen inte låg på hennes bord. Samtidigt säger hon att hon 
växte som person när hon fick ta mer ansvar, att hon ville visa att hon klarade av det men att 
det var tufft att prestera när hon kände att hon inte orkade. 
 
Johanna berättar att hon kände sig uppskattad på jobbet både av kollegor, barn och föräldrar. 
Hon kände också att kollegorna hade förståelse för henne och de var duktiga på att ge varann 
konstruktiv feedback. Från chefen ansåg hon däremot inte att hon fick så mycket feedback 
men hänvisar det till att han inte är med så mycket under arbetets gång och ser vad som 
händer.   
 
Anna arbetade som kantor åt Svenska kyrkan och blev sjukskriven i 6 månader innan hon 
blev utförsäkrad. Hon berättade att hon velat bli kantor under hela sin uppväxt och trivdes 
väldigt bra med sina arbetsuppgifter, att få arbeta med musik i alla former med barn och 
ungdomar var något som hon tyckte var väldigt roligt. Hon berättar att det var en liten 
arbetsplats med ungefär 25 anställda och att alla kände av att det var dålig stämning. Många 
var dessutom hårt ansatta med jobb. Hon beskriver det såhär:  
 

Vår chef backade undan mer och mer. Arbetsplatsen var som ett sjunkande skepp. Flera av mina 
kollegor blev också sjukskrivna efter mig och några valde att sluta vid den här tiden.  

 
Anna berättar att hon vid flera tillfällen försökte prata med sin chef före sjukskrivningen, 
egentligen flera år innan, för att tala om att hennes situation var ohållbar. Ibland fick Anna 
löfte om bättring utan att något hände. Ibland fick hon höra att hon måste lära sig att begränsa 
sitt arbete själv. Hon hade också en kollega som hon upplevde trakasserade henne och om det 
säger hon såhär: 
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Jag hade en kollega som trakasserade mig och skickade över stora mängder arbete på mig för att 
slippa jobba själv. Hen kunde sabotera mitt arbete för att framstå som bättre själv.  

 
Detta var något som hon tog upp med sin chef men Anna upplevde inte att chefen var stark 
nog att konfrontera kollegan. För Anna såväl som för Johanna är det tydligt att de båda 
upplevde ett bristande ledarskap från sina chefer. Hon berättar dock att hon alltid upplevde att 
hennes chef tyckte att hon gjorde ett bra jobb och var väldigt mån om att ha kvar henne på 
arbetsplatsen. Hon säger att hon hade vänner på arbetsplatsen men att alla var stressade och 
vaktade på sin egen arbetsbörda. Konflikter löstes aldrig så stämningen blev värre och värre. 
Tiden innan sjukskrivningen upplevde hon sig väldigt ensam och nästan helt utan socialt stöd 
på arbetet. Hon säger att hon tror att hon slöt sig och undvek att ta emot det lilla stöd som 
kanske ändå fanns. Hon var väldigt osocial och undvek all kontakt med folk. Hon säger att 
hon åkte på jobbet, gjorde det hon skulle och åkte sedan hem. Innan sjukskrivningen upplever 
hon samtidigt att hon fick uppskattning på många sätt. Hon fick ofta beröm från de som sjöng 
i hennes körer, dök upp vecka efter vecka och tyckte det var roligt. Hon säger att hon hade ett 
jobb som betydde något både för henne och för andra. Om sina kollegor och sin chef säger 
hon: 
 

Mina kollegor uttryckte ofta att jag var rolig att jobba med och att det vi gjorde tillsammans blev 
bra, åtminstone innan vi alla blev mer eller mindre osams. Min chef sa också att han uppskattade 
mitt arbete. Men ändå syntes det inte på min lön, vilket spelar viss roll tycker jag, särskilt i en 
pressad situation. 

 
Hon berättar också att det fanns tillfällen när arbetsuppgifter som hon ville ha gick till andra 
för att de krävde och skrek mer än henne.  
 
För både Johanna och Anna kan det tolkas som att deras situation är exempel på vad Karasek 
och Theorell (1990) menar är den sämsta tänkbara situationen. Höga krav i form av mycket 
som förväntades utav dem och små kontrollmöjligheter i form av för lite tid för att utföra det 
som skulle göras. En sådan kombination av höga krav och låg kontroll innebär att arbetet är 
spänt. Både Johanna och Anna upplevde även dåligt stöd från sin chef vilket innebär att 
arbetet är isospänt. Även House (1981) påtalar vikten om det sociala stödet och att socialt stöd 
bidrar till att höja motivationen och kvalitén i arbetet. House (1981) resonemang om vilken 
huvudeffekt och bufferteffekt socialt stöd kan ha och hur stort stöd en person behöver även 
har att göra med en persons hälsa kan tolkas som att de krav som fanns på arbetet möjligtvis 
hade kunnat hanteras bättre om det sociala stödet från deras chefer hade funnits där. För båda 
dessa kvinnor kan det tolkas som att det var arbetet som gjorde att de till sist blev sjukskrivna 
då kraven och det handlingsutrymme de hade inte motsvarade vad de faktiskt klarade av. Och 
det i en kombination med bristande ledarskap och dåligt stöd från sina chefer.  
 
Under sjukskrivningen 
När fritidspedagogen Johanna blev sjukskriven berättar hon att hon saknade förståelse från 
chefen, kände sig nonchalerad och inte fick ta del av lika många tillfällen hos beteendevetare 
som hon visste att andra fått. Hon fick inte heller träffa någon läkare från jobbhälsan. Hon sa 
att hon fick göra allt arbete själv och att hon trodde att det berodde på att chefen saknade 
förmågan att faktiskt kunna förstå henne. Att Johanna upplevde sig nonchalerad och att hon 
upplevde en avsaknad av hjälp från sin chef tyder på att hon från chefen saknat både det 
Karasek och Theorell (1990) förklarar är emotionellt och instrumentellt stöd. Hon förklarar 
vidare att under början av hennes sjukskrivning kände hon sig bara dålig själv. Att hon är en 
sådan person som hellre ser fel hos sig själv än hos andra. Tankarna på arbetet och 
arbetsplatsen under sjukskrivningen beskriver hon såhär:  
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Kring barnen och mina kollegor hade jag bra tankar. Men det var en stressande miljö. Tanken att 
komma tillbaka, hur ska det gå? Hur ska jag orka det? Men i början var jag mest bara trött. Det 
är inte så mycket tanke på…alltså jag kände bara att det inte går, jag orkar inte. Det var nog att 
göra mat till mina barn. Men jag hade ändå bra tankar på jobbet, men det stressade mig.  

 
Johanna berättar att hon upplevde att hennes medarbetare stöttade henne och speciellt hennes 
närmsta medarbetare. Hon berättar att det var många som hörde av sig och att hennes kollegor 
hade gått ihop och köpt henne en blomma under tiden hon var sjukskriven. Hon upplevde 
också att hon hade stöd från familj och vänner men att det stödet inte hade någon jättestor 
betydelse. Föräldrar och syskon bor ganska långt bort och hon säger såhär: 
 

Nog stöttar mina föräldrar och mina syskon men det är ju svårt i vardagen att få något stöd så. Så 
jag har egentligen stått ganska själv. Men på något sätt i en sån här process så handlar det ju om 
att jag måste tänka om. Att jag måste ändra mitt sätt att se på saker, hur jag tänker och hanterar 
saker så jag inte sätter mig i den situationen på något sätt. Så det har varit mer jobb i mig. Men 
jag har ju inte blivit motarbetad av någon och folk har ju stöttat och ringt och frågat hur det är 
och så. 

 
Detta kan tolkas som att Johanna har saknat en viss mån av det House (1981) menar är 
instrumentellt stöd, alltså praktisk hjälp under tiden hon var sjukskriven. Det Johanna säger 
om att det handlar om att hon måste ändra sitt sätt att se på saker kan tolkas som att hon 
socialt stöd inte är det primära för henne. Hon berättar också att samarbetet med 
Försäkringskassan och sjuk och hälsovården har fungerat väldigt bra och att hon aldrig känt 
sig nonchalerad eller misstrodd därifrån. Hon pratar extra gott om sjukgymnasten som hon 
fick gå till under sjukskrivningen. 
 

På våren fick jag sjukgymnast också. Man sätter ofta in det när det är stress och utmattning och 
det tyckte jag var jättebra. Att få komma dit och bara ligga och någon knådar en och känner lite, 
ja men hon var jättebra. Hon kunde ge lite råd och stöd och tips. Det var inte bara för kroppens 
skull utan för hela mig.  

 
Det kan förstås som att det Johanna upplevde väldigt positivt var det informativa stödet 
(House, 1981) hon fick genom sin sjukgymnast och de råd, stöd och tips som hon därigenom 
fick. 
 
Anna som arbetade som kantor hade under sjukskrivningen stort stöd av sin man, sin familj 
och sina vänner. Hon säger att hennes självförtroende var i botten och att hon inte trodde att 
hon någonsin skulle klara av ett arbete igen. Hennes man peppade henne att våga igen. Hon 
fick också avlastning med hemarbetet för att kunna koncentrera sig på att må bra och orka. 
Hon kände sig inte ensam, hon fick beröm och fick sina känslor bekräftade från familjen. 
Anna upplevde det också viktigt att kunna ringa till vem som helst i sin familj och prata. Hon 
fick även bekräftelse från sina nära att det hon varit med om inte var ok. Det Anna berättade 
om att hon fick bekräftelse på att det som hon varit med om inte var ok kan tolkas som det 
House (1981) menar är ett värderande stöd. Hon berättar vidare att hon ibland tänker på de 
människor som blir sjuka och är helt ensamma. Anna säger att hon inte hade klarat av att 
sköta kontakten med Försäkringskassan och arbetsplatsen själv. Hon hade inte tagit sig till 
läkarbesök och psykolog. Att få gå och träffa en psykolog kan tolkas som ett exempel på vad 
House (1981) menar är ett informativt stöd där Anna fick de verktyg hon behövde för att 
komma vidare i sin rehabiliteringsprocess. Hon hade inte ätit och aldrig orkat stiga upp för att 
duscha. Hennes räkningar hade inte blivit betalda och hennes sjukintyg inte inskickade. Hon 
säger såhär: 
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Mitt sociala nätverk, min man och mina föräldrar och syskon var avgörande för att jag skulle 
klara mig och sedan också bli frisk.  

 
Det instrumentella stödet, samt det emotionella stödet som House (1981) talar om verkar 
under sjukskrivningen ha varit otroligt viktigt för Anna. När jag frågar hon tänkte på sitt 
arbete och sin arbetsplats under sjukskrivningen svarar hon: 
 

Jag ville inte tänka på det alls. Från början av min sjukskrivning fick jag ångest av allt som hade 
med mitt jobb att göra. De första tre månaderna sov jag mest. Sedan började en tid av livskris, 
som jag på sätt och vis inte har kommit ur än trots att detta är 6 år sedan. Jag trivdes väldigt bra 
med mina arbetsuppgifter och hade velat arbeta med detta under hela min uppväxt. Men nu 
kändes ingenting roligt utan gav mig bara ångest. Jag tänkte mycket på om jag skulle kunna hitta 
tillbaka till glädjen och våga prova på att arbeta med samma sak igen fast på en annan 
arbetsplats. Om inte, vad skulle jag då göra? Vem var jag som inte klarade av att jobba? 

 
Vidare förklarar hon att hon hade panikångest och inte kunde prata om sin arbetsplats i 
början. Det tog länge innan hon orkade prata med kollegor som hon faktiskt tyckte om och 
allt som var förknippat med den tidigare arbetsplatsen undvek hon i flera års tid. Hon berättar 
sedan att hon efter några månader insåg att hon inte kunde återvända till sin gamla arbetsplats. 
Hon kände sig arg, utnyttjad, orättvist behandlad, övergiven och svag som inte orkade stå 
emot. Anna upplevde stödet från företagshälsovården under hennes sjukskrivning fantastiskt. 
Hon säger såhär om det: 
 

Min läkare ringde återkommande till mig för att fråga hur jag hade det och jag träffade en 
psykolog varje vecka under lång tid. Jag upplevde att jag hade det stöd jag behövde för att bli 
frisk.  

 
Hon beskriver vidare att det företagshälsovården gjorde var att ta ett helheltsgrepp över 
hennes situation. Hon fick hjälp med kontakt med Försäkringskassan, medicin, 
samtalskontakt, återbesök och de skötte all kontakt med hennes jobb i en tid då hon själv bara 
ville sova, vilket hon också kunde göra då hennes man och företagshälsovården skötte allt det 
praktiska. All praktisk hjälp, alltså det instrumentella stödet (House, 1981) som Anna fick av 
sin man och av företagshälsovården tycks ha varit en viktig del av det totala stödet hon 
erhållit. 
 
Vägen tillbaka till arbete 
När fritidspedagogen Johanna skulle börja arbeta igen kände hon sig jättepigg och skulle då 
börja med att arbetsträna 25 procent. Hon klarade dock bara två veckor innan hon fick avbryta 
för att hon kände sig trött och helt enkelt inte orkade. Hon säger att det var för tidigt för hela 
hennes situation. Hon var väldigt glad över att börja arbeta igen så det kom som ett nederlag 
när hon kände att hon inte orkade. Några månader senare gjordes ett nytt försök men då fick 
hon inte arbetsträna utan började då istället att jobba 25 procent. Hon tyckte att det fungerade 
bra att jobba 25 procent och då valde hon också att bara jobba på fritids och inte på skolan. 
Detta har hon också fortsatt med när hon utökade procenten till att börja jobba 50 procent och 
säger såhär om det:  
 

Jag ville ha en uppgift, ett ansvar. För ska man vara i skolan också så blir det en till uppgift och 
mer ansvar men jag valde då att bara vara på fritids och det har varit jättebra. Det har varit rätt 
väg att gå. Jag kunde fokusera på en sak och planera till det. Och så kändes det meningsfullt för 
det var där jag behövdes mest också. Alltså känslan var den att det var där som de behövde mig 
och det är alltid skönt att känna sig behövd och att man gör rätt saker.  
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Att anpassa arbetsuppgifterna är något som stödjs även av Heijbel och Josephson (2009) som 
förklarar att arbetsplatsen måste skapa rimliga krav kombinerat med beslutsutrymme för att 
underlätta arbetsåtergång.  
 
Hon tror också att den viktigaste anledningen till att hon klarade av att börja jobba igen var 
hennes egen drivkraft, att hon ville tillbaka. Det kan kopplas till det Berglind och Gerner 
(2012) kom fram till att deras informanter fann viktigast när det gäller återgången till arbete. 
Men även arbetskompisarna. Hon berättar att hennes närmsta arbetskamrat var väldigt duktig 
på att påminna henne om att säga till om hon skulle tycka att det blev för mycket, att det var 
ok om hon ville gå undan en stund. Hon tycker kommunikationen med hennes kollegor under 
vägen tillbaka från sjukskrivningen och när hon så smått hade börjat arbeta igen hade blivit 
ännu bättre än vad den var tidigare. De planerade mer tillsammans och hjälptes åt om det blev 
för mycket för någon. Relationen med hennes kollegor tyder på att hon av dem både fick gott 
om instrumentellt samt emotionellt stöd enligt Karasek och Theorells (1990) teori. 
 
När Anna som arbetade som kantor blev friskare tog hon kontakt med några av hennes 
närmsta vänner på jobbet. Då samlade hela arbetslaget också till en present till henne. Anna 
hade några rehabsamtal med sin gamla arbetsplats innan hon bestämde sig för att inte gå 
tillbaka. Hon förstod att det skulle bli svårt att få hennes chef att förstå vilka åtgärder som 
måste vidtas. Hon berättar att hon hade behövt en ordentlig beräkning av hennes arbetstid, 
gott om förberedelsetid på svåra uppgifter och inte fler än fem arbetsdagar i veckan. Hon hade 
också behövt att en kollega, som trakasserade henne flyttades på eller allra helst sades upp. 
Hon ville dessutom ha den lön som hon ansåg att hon förtjänade. Anna berättar också att hon 
under sin sjukskrivning fick väldigt lite information av sin chef. Hon hade önskat att chefen 
varit bättre på att informera henne om vad som hände. Såhär säger hon om det: 
 

Det hade räckt med ett mail. Det hade gjort mycket för min känsla av delaktighet och att jag trots 
allt var välkommen tillbaka. Istället fick jag veta saker på omvägar, via någon kollega eller 
personer i församlingen. Jag hade velat veta hur arbetet med att göra mitt jobb till en bättre 
arbetsplats gick. Eftersom det hade kunnat påverka mitt beslut att inte gå tillbaka.  

 
Anna upplevde alltså en brist på information under tiden för sin sjukskrivning, det House 
(1981) menar är informativt stöd, från sin arbetsplats och fick istället veta saker som skedde 
på arbetsplatsen via omvägar. För hennes del hade mer information kunnat påverka en 
eventuell återgång till arbetet vilket även stödjs av Heijbel och Josephson (2009) som menar 
att om en person känner sig välkommen tillbaka kan vara avgörande för om en person 
kommer tillbaka eller inte. Efter 6 månaders sjukskrivning blev Annan utförsäkrad då man 
ansåg att hon var arbetsför igen men utan möjlighet att gå tillbaka till sin gamla arbetsplats. 
Hon förklarar att hon då verkligen hamnade mellan stolar. Hon ansågs inte sjuk längre, alla 
var dock rörande överens om att hon inte kunde gå tillbaka till sitt arbete men hon kunde inte 
heller räknas som arbetslös. Då berättar hon att hennes arbetsplats var snäll och lät henne gå 
hemma med lön tills hon hade ordnat sig ett nytt jobb. 
 
När Anna inte längre bedömdes sjuk längre tog hon beslutet att inte gå tillbaka till sitt gamla 
arbete eftersom hon bedömde att chefen inte skulle klara av att göra de ändringar som 
behövdes för att hon skulle kunna arbeta där igen. Det kan kopplas till det Heijbel och 
Josephson (2009) skriver att i vilken mån arbetsplatsen kan skapa bra arbetsförhållanden även 
utmynnar i vilken förutsättning den anställde har för att kunna återgå i arbete efter 
sjukskrivningen. Det handlar om rimliga krav kombinerat med beslutsutrymme för att 
underlätta en arbetsåtergång vilket Anna ansåg att arbetsplatsen inte kunde ge henne.  
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Efter sjukskrivningen 
När det var dags för fritidspedagogen Johanna att börja arbeta 75 procent valde hon vid 
samma tidpunkt att byta jobb. Hon började då arbeta som pedagog i en församling. Hon 
gjorde det dels för att hon var sugen på att göra något nytt och dels för att hon ville börja 
arbeta heltid och kände att hon hade svårt att se att hon skulle kunna göra det inom de närmsta 
åren på hennes gamla arbetsplats.  
 
Johanna blev anställd på det nya arbetet trots att hon då fortfarande var sjukskriven 25 
procent. Vid anställningen var den nya chefen väldigt mån om att fråga om det skulle gå bra, 
om hon skulle orka börja jobba 75 procent och att det hade varit ok om hon kände att hon 
ville börja med att jobba 50 procent. Johanna kände dock att hon ville börja på 75 procent. 
Hon var också glad att den nya chefen såg till hennes förmågor och hennes vilja mer än att 
hon tidigare hade varit sjukskriven. På det nya arbetet upplever hon också att många av 
hennes kollegor är väldigt stöttande och av omtanke kan säga att hon ska tänka på det här och 
det här. Hon tycker också att chefen är väldigt bra på att visa omtanke och vara lyhörd 
samtidigt som hon är väldigt rak och tydlig, vilket Johanna uppskattar. Hon berättar att det är 
ett lugnare tempo och mer tid för eftertanke. Det nya jobbet tycker hon passar henne bättre för 
att det är mycket mer tid för planering och när hon har en barngrupp vet hon att det är i två 
timmar och sen behöver hon inte vara med dem längre. Hon har också ett eget kontor dit hon 
kan gå iväg och få vara själv en stund. 
 
En av intervjufrågorna som ställdes var hur det kändes för kvinnorna att gå tillbaka till arbetet 
igen och där svarar Anna som arbetade som kantor såhär:  
 

Jag valde att inte gå tillbaka till mitt tidigare jobb och inte heller prova en ny arbetsplats inom 
samma yrke. Istället valde jag att göra något helt annat och började jobba inom industrin. Något 
som inte krävde så mycket av mig som person. Jag började jobba heltid direkt och jag var glad 
över att komma ut i jobb igen men så klart också nervös att det skulle påverka mitt mående 
negativt på något sätt. Det var skönt att känna att jag orkade jobba och att kunna försörja mig 
själv igen. Självförtroendet växte. Efter bara några dagar så insåg jag att jag tagit rätt beslut att 
prova något helt annat. Jag har inte återvänt till mitt tidigare yrke sedan dess. 

 
På Annas nuvarande jobb inom industrin säger hon att det är en stor skillnad i hur uppskattad 
hon känner sig. Hon upplever kulturen annorlunda inom industrin och säger att man inte är så 
frispråkig och talar om att man uppskattar varandra. Hon upplever på hennes nuvarande jobb 
också att hennes kollegor försöker förstå henne men eftersom de är äldre herrar menar hon att 
hon inte kan kräva att de ska förstå hur det exempelvis är att vara gravid på en sådan 
arbetsplats.  
 
Anna tror att den viktigaste anledningen till att hon kunde börja arbeta igen var att hon fick 
den tid hon behövde för att bli frisk. Att hon fick stöd både professionellt i form av läkare och 
samtalskontakt med hennes nära. Hon tror också att en viktig faktor var att hon valde att byta 
och lämna det gamla arbetet som var anledningen till hennes sjukdom. Både Johanna och 
Anna valde efter sjukskrivningen att byta arbete. Det som kan sägas är gemensamt för dem är 
att det valde att byta eftersom de krav och det handlingsutrymmet som de tidigare jobben 
innebar, trots att det i Johannas fall skett förändringar, inte motsvarade vad de klarade av att 
prestera. 
 
5.2 Psykosocial ohälsa utan koppling till arbetet 
Innan sjukskrivningen 
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Emma arbetar som butiksbiträde och var sjukskriven i ungefär 5 år på grund av 
utmattningsdepression. Emma trivdes på arbetet och tycker att kontakten med hennes kollegor 
alltid har varit bra och att alla är väldigt stöttande. Hon säger såhär om detta: 
 

Vi är väldigt, väldigt öppna, upplever jag det iallafall. Och jag är ju det. Vi kan ju som prata om 
nästan allt. Vi är ju som en familj. 
 

Hon beskriver att anledningen till att hon blev sjuk berodde på att hon helt enkelt gjorde för 
mycket saker så det till sist blev för mycket både fysiskt och psykiskt. Hon kan inte peka på 
något specifikt i hennes arbete som gjorde henne sjuk men berättar också att hon har en 
bindvävssjukdom som hon tror var en av orsakerna till att det till sist blev för mycket. För 
Emma handlade sjukskrivningen om att hon gjorde många saker, inget som hon specifikt 
kunde härröra till sitt arbete utan anger hennes bindvävssjukdom som en av anledningarna till 
att hon blev sjukskriven. 
 
Under sjukskrivningen 
När jag frågar butiksbiträdet Emma hur hon tänkte på sitt arbete och sin arbetsplats under 
sjukskrivningen svarar hon såhär: 
 

Inte alls. Jag låg och stirrade i taket, det var det jag orkade göra. Min man kom och talade om för 
mig att nu måste du komma och äta och så styrde han mig till maten och så åt jag och så styrde 
han mig tillbaka till sängen. 

 
Emma valde på eget initiativ att träffa en psykolog under sjukskrivningen och hon berättar att 
inom sjukvården var det främst psykologen som hon ansåg bidrog till att hon skulle kunna 
återgå till arbetet. För Emma, precis som för Anna kan psykologen tolkas vara det House 
(1981) menar är ett informativt stöd som för henne blev en sorts hjälp till självhjälp för att ta 
sig vidare. Om Försäkringskassan säger hon istället såhär: 

 
Samarbetet med Försäkringskassan har inte alls varit bra. Det har inte, det är så många år som 
jag har bråkat med dem så det är hemskt. Och man är ju faktiskt sjuk och man vill inte vara 
beroende av Försäkringskassan. Iallafall inte jag. Men i vissa situationer är man tvungen, när 
man har med dem jag har haft med att göra så bara anklagar de en, alltså att man bara låtsas 
vara sjuk för att få pengar eller…så har jag upplevt det hela tiden. 

 
Emma berättar vidare att hon hela tiden har känt sig misstrodd och att det varit mycket 
besvärligt med alla papper som ska lämnas in och att Försäkringskassan hela tiden har krävt 
mer. Situationen som hon upplevde mycket besvärlig beskriver hon såhär: 
 

Och alla sådana här grejer, när man är dålig, alltså vissa stunder har man nog med att stå på 
benen och att få sådana här motgångar och måsta göra om saker och ting, få ekonomin att gå 
ihop, för det är ju mycket mer läkarbesök, mycket mer mediciner, alltså det är stora utgifter och så 
har man jätteliten inkomst. Så det har varit en pärs måste jag säga, framförallt med 
försäkringskassan.  

 
Det här kan kopplas till det Müssener (2012) skriver, att om en sjukskriven känner sig 
misstrodd och nonchalerad kan detta leda till att självkänslan försämras och att det i sin tur 
kan leda till en försenad återgång till arbetet. Om sjukskrivningen för Emma inte blivit lika 
långvarig om hon upplevt att hon fått ett annat bemötande går dock bara att spekulera i.  
Emma beskriver stödet från familjen som enormt. Hjälpen med allt praktiskt och att bara ha 
någon att prata med har varit viktigt. 
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Vägen tillbaka till arbete 
När butiksbiträdet Emma började komma tillbaka visste hon att hon var tvungen att börja 
jobba igen men efter lång tid hemma som sjukskriven var hon rädd för att träffa människor 
och rädd för hur hon skulle klara av att börja jobba igen. Hon utmanade dock sig själv och 
försökte utsätta sig för det hon var rädd för. Hon började sin återgång till arbetet med 
arbetsprövning och hon beskriver det såhär: 
 

Jag gjorde det i ett år kanske. Ungefär ett år tror jag. Och det var jättebra för kände jag att det 
blev för mycket folk och så då kunde jag gå på någon annan avdelning eller någon annan plats 
och jobba lite mer för mig själv. Och det behövdes för att jag skulle kunna ta mig tillbaka.  

 
Emma berättar att hon arbetstränade halvtid och att hon sedan har genomgått olika 
utredningar som slagit fast att hon inte klarar av att arbeta mer än halvtid. Hon tycker själv att 
det har gått bra och att hon klarar av jobbet i alla fall de flesta dagar.  
För Emma skapade arbetsplatsen, som är i linje med vad Heijbel och Josephson (2009) anser, 
arbetsförhållanden utifrån den förutsättning som Erika hade. Det vill säga möjligheten att hon 
kunde gå undan när hon kände att det blev för mycket folk. 
 
Efter sjukskrivningen 
Butiksbiträdet Emma tycker att familjen är den största anledningen till att hon kunde börja 
arbeta igen. Men hon belyser också hur viktig arbetsprövningen var för henne och säger så 
här: 
 

Arbetsprövningen var jätteviktig. Att man fick ta det i sin egen takt att komma ut, men det jag kan 
tänka mig är också, nu var ju jag själv mycket för att pusha på mig själv, men det är inte alla som 
är det, men jag kan tänka mig att man kan behöva någon som går vid sidan om och ser vad man 
egentligen skulle klara av också. Men för min egen del så var det att jag fick vara för mig själv, 
jag fick jobba där jag kände att jag ville vara på den arbetsplatsen, det fanns flera olika områden. 

 
Vidare tycker Emma att kontakten med hennes kollegor är lika bra som innan, om inte bättre.  
 

Mer förstående kanske i så fall, att man förstår mer varför man har det som man har det. Vi har 
blivit kanske mer öppen också att säga att idag är en dålig dag och jag har taskigt i ryggen eller 
kan du ta det där för min nacke funkar inte riktigt idag. För då kan jag ju ta nå annat kanske. Så 
det har kanske blivit mer förståelse för vad det handlar om. 

 
Det Emma skulle önska sig mer av från sin chef och sina kollegor är feedback. Hon tycker att 
det är mycket som tas för givet och att det hade varit kul att få ett tack eller lite beröm om 
man gjort något bra ibland. Det som är annorlunda nu jämfört med innan sjukskrivningen är 
att hon idag har lite andra arbetsuppgifter. Tidigare gjort hon allt möjligt men idag är det mer 
anpassat utifrån hennes situation och den sjukdom hon har. 
 
Emmas arbetsuppgifter anpassades efter sjukskrivningen så de idag fungerar bättre kopplat till 
vad hon klarar av vilket gjorde att hon kunde vara kvar på samma arbetsplats. Att hon 
upplever ett stort stöd från sina kollegor är något som Hultberg (2007) menar kan minska 
effekten av låg kontroll och höga krav och även motverka stress och utbrändhet. Det Emma 
kunde önska sig mer av från sin chef och sina kollegor är dock feedback vilket kan kopplas 
till House (1981) begrepp värderande stöd. 
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5.3 Fysisk ohälsa som fick koppling till arbetet 
Innan sjukskrivningen 
Erika arbetade som försäljare inom husbranschen och var sjukskriven i 8 månader på grund av 
sviterna efter en förlossningsskada. Hon trivdes väldigt bra med sina arbetsuppgifter, sina 
kollegor och sin chef. Hon upplevde att hon fick uppskattning från sina medarbetare 
exempelvis när det hade skrivits på ett nytt kontrakt. Hon hade berättat en del om sin 
förlossningsskada för sina kollegor och att hon fått tid för en operation vid ett senare tillfälle. 
Men sedan började hon känna sig sjuk och även om hon hade väldigt ont ville hon inte vara 
borta från arbetet så hon kämpade på för att klara veckan ut, vilket hon gjorde. Under helgen 
blev hon dock så pass dålig så hon åkte in till sjukhuset och blev opererad samma dag. Det 
blev början på hennes 8 månader långa sjukskrivning.  
 
Under sjukskrivningen 
Försäljaren Erika hade sådan ångest över sitt arbete under tiden som hon var sjukskriven. Inte 
på grund av att någon på hennes arbete lade skulden på henne på grund av hennes 
sjukskrivning utan snarare på grund av att hon själv skämdes och upplevde att hon satte sin 
arbetsgivare i klistret. Hon säger såhär:  
 

Jag hade ångest. Jag skämdes eftersom det var ett så litet företag och vi var två som gjorde det jag 
gjorde. Så när jag inte var där så visste jag att min kollega skulle göra både sitt eget jobb och mitt 
jobb. Så jag klarade knappt av att åka dit och hälsa på för jag mådde så dåligt och hade sådan 
ångest för det jag utsatte dem för. Och jag sa att `jag mår inte bra över det här´ och de svarade att 
`Ja men tänk inte på det så, och vi löser det här´ De var jättebra och la aldrig någonsin skulden 
på mig eller var sur eller något sådant. Men ändå kändes det som att man gjorde fel, fastän man 
inte gör det. 

 
 
Det kan tolkas som att Erika fick gott om det Karasek och Theorell (1990) hänvisar som både 
emotionellt- och instrumentellt stöd i sitt arbete då arbetsgivaren och kollegorna aldrig 
försökte lägga någon skuld på Erika och även förklarade att hon inte skulle fundera på arbetet 
utan att det skulle lösa sig. Under sjukskrivningen berättar Erika såhär om känslan att behöva 
vara hemma: 
 

Alltså jag mådde dåligt psykiskt av att inte vara där, och när man är så dålig att man behöver 
morfin för att ta sig upp ur sängen, då går man inte på arbetet, så är det ju. Och jag mådde mer 
dåligt över själva sjukskrivningen än vad jag mådde av att kroppen inte mådde bra så då kändes 
det som att det enda jag kunde göra egentligen var att säga upp mig. 

 
Erika berättar att hon hade bra kontakt med sina kollegor under sjukskrivningen och att de var 
väldigt uppmuntrande och ofta hörde av sig och frågade hur det var. De ville också gärna att 
hon skulle komma förbi på jobbet och hälsa på om hon kände att hon orkade. Utifrån detta 
kan det tolkas som att det som House (1981) refererar till det emotionella stödet, som har 
kommit från hennes kollegor har varit bra.  
 
Erika säger också att hon har haft ett bra stöd från sina föräldrar och hennes man. Hennes 
föräldrar har kommit hem till henne och städat när hon varit för sjuk för att orka göra det 
själv. Föräldrarna har också ställt upp mycket och tagit hand om Erikas barn när mannen 
jobbat och Erika inte har orkat. Hade det inte varit för hennes föräldrar förklarar Erika att då 
hade inte heller hennes man kunnat jobba och då hade det kanske blivit tufft ekonomiskt 
också. Det kan tolkas som att det instrumentella stödet, (House, 1981) alltså den praktiska 
hjälpen som Erika fick från sin man och sina föräldrar var väldigt viktigt för att få livet som 
sjukskriven att gå ihop. Hon tror också att de svackor som hon ibland har hamnat i, trots att 
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hon säger sig aldrig ha varit deprimerad, har varit lätta att ta sig ur på grund av stödet från 
hennes familj. Även här från sin närmsta verkar det emotionella stödet (House, 1981) ha varit 
en viktig del för att klara av vardagen och ett led i hennes tillfrisknande.  
Kontakterna med vården och Försäkringskassan tycker hon också har fungerat bra vilket hon 
var rädd för innan efter att ha hört om många andra som blivit misstrodda och haft problem 
med dessa instanser. 
 
Vägen tillbaka till arbete 
Det som försäljaren Erika upplevde både svårast och lättast när det handlade om att börja om 
att arbeta igen var att träffa folk. Hon beskriver att det samtidigt var något som hon verkligen 
längtade efter och att det var det som drev henne att komma tillbaka, men att hon samtidigt 
efter lång tid hemma nästan hade blivit folkskygg och kunde tycka att det kändes jobbigt att 
gå på affären och handla. Hon berättar också att stödet från familjen har betytt otroligt mycket 
för att hon skulle kunna arbeta igen. 
 
Efter sjukskrivningen 
När försäljaren Erika kom tillbaka efter sjukskrivningen började hon direkt att arbeta heltid 
och alla kollegor var väldigt glada över att hon var tillbaka. Hon upplevde dock själv att 
komma tillbaka till sitt gamla jobb efter sjukskrivningen som något väldigt jobbigt. Hon hade 
svårt att ta emot nya kunder och hade ångest för att påbörja en process med nya kunder 
eftersom man blir väldigt tighta då man ritar och gör allting tillsammans för att ta fram deras 
drömhus. Och helt plötsligt kunde Erika bli sjukskriven och vara borta en längre tid. Att då 
någon annan skulle ta över som inte hade någon aning om vad som tidigare bestämts gjorde 
att Erika inte ville ha några kundmöten. Hon hade ångest eftersom hon aldrig visste om hon 
skulle vara så pass bra så hon skulle orka jobba. På Erikas initiativ gjorde hennes 
arbetsuppgifter då om så att hennes kollega tog alla nya kunder och hon gick in där han hade 
kommit en bit på vägen och hjälpte till med ritningar och lade om arbetsuppgifterna för att 
hon inte skulle känna som hon gjorde. Tanken var att Erika skulle arbeta på det sättet i några 
månader tills hon kommit på fötter igen. I linje med Heijbel och Josephsons (2009) 
resonemang försökte arbetsplatsen skapa bra arbetsförhållanden som ger den anställde 
förutsättning för att kunna återgå i arbete efter sjukskrivningen. Innerst inne kände dock Erika 
att det kanske inte var riktigt nog för då menar hon att hon hade varit kvar på sitt gamla jobb. 
Hon tror dock inte att något hade kunnat göras annorlunda. Hon visste att det var ett litet 
företag och att varje gång hon är borta får arbetsgivaren betala de första 14 dagarna. Hon 
säger att mycket handlade om ett dåligt samvete gentemot företaget.  
 
När Erika senare valde att säga upp sig för att börja ett annat jobb var det ett väldigt svårt 
beslut eftersom det egentligen var på den nuvarande arbetsplatsen som hon ville jobba. Hon 
kände dock att det kanske kan komma en tid senare i livet när hon kan gå tillbaka. Det 
betydde också mycket för henne att hennes dåvarande chef sa till henne att hon alltid var 
välkommen tillbaka och att dörren alltid stod öppen. Om sitt nya jobb som arbetsförmedlare 
säger Erika såhär: 
 

På mitt gamla jobb så var det själva arbetsuppgifterna som jag egentligen ville göra, men de 
begränsade mig eftersom jag inte visste om jag kunde vara där. Men det här jobbet är inte mitt 
drömjobb. Jag känner inte att `tjoho så jäkla kul arbetsuppgifter jag har´ utan det känns mer som 
att ja man måste ju jobba och det här klarar jag av. Och så vet jag att skulle jag vara borta i ett 
par dagar så har jag flera kollegor som kan täcka upp för mig. Och blir jag borta i flera månader 
så blir det någon annan som tar över dom. 
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Detta kan tolkas som att Erika på grund av sin förlossningsskada inte får använda sig av sina 
kompentenser till fullo för att göra det hon egentligen vill göra. Det kan enligt Karasek och 
Theorell (1990) leda till att en individ blir omotiverad och oproduktiv. 
Erika berättar dock att hon tycker om sitt nuvarande jobb, att det är kul att vara där och det är 
mycket möten med människor, vilket hon trivs med. Men framförallt har hon inte den där 
ångesten över om hon skulle bli sjuk och vad som händer då.  
 
5.4 Fysisk ohälsa utan koppling till arbetet 
Innan sjukskrivningen 
Eva som arbetar som måltidsbiträde på en skola var sjukskriven i 4 månader efter en 
fritidsolycka där hon ramlade och skadade handleden. Eva har även tidigare varit sjukskriven 
i perioder då hon lider av ledsjukdomen reumatism. Hon trivs på sitt arbete och tycker bra om 
sina kollegor.  
 
Britt arbetar som undersköterska på ett äldreboende och blev sjukskriven knappt 5 månader 
på grund av en fritidsolycka där hon ramlade och gjorde illa sitt knä. Hon berättar att hon trivs 
på arbetet och med sina kollegor och att de är ganska duktiga på att hålla ihop och att det 
sällan är något tjafs. Är det något speciellt som behöver diskuteras tas det upp på 
personalmötena och det anser Britt är viktigt att man gör.  
För Britt och Eva var det inte arbetet som gjort, eller bidragit till, att de blev sjukskrivna, det 
handlade istället om fritidsolyckor som var anledningen till deras sjukskrivningar. Det kan 
tolkas som att det inte upplevdes någon brist på socialt stöd eller att kraven och 
handlingsutrymmet i arbetet för dessa kvinnor var något problem eller någon anledning till 
sjukskrivning. 
 
Under sjukskrivningen 
Måltidsbiträdet Eva upplevde under sjukskrivningen att Försäkringskassan var väldigt 
jobbiga. Hon upplevde att de ifrågasatte mycket men att det också berodde på vilken 
handläggare hon hade. Hon säger också att det beror mycket på vad läkaren skriver på intyget. 
Hon menar att ibland har läkarna skrivit så dåligt så Försäkringskassan har tyckt att hon 
kunnat börja om att jobba igen. Hon berättar att det som då krävs är att läkaren skriver ett nytt 
intyg och menar att det hon själv säger inte spelar någon roll. Om en sjukskriven upplever sig 
nonchalerad och misstrodd kan det enligt Müssener (2012) leda till försämrad självkänsla och 
försenad återgång till arbetet 
 
Kollegorna har dock varit stöttande och hört av sig någon gång för att höra hur hon mår. Hon 
upplever också att henne chef är väldigt bra och att hon sagt till henne under sjukskrivningen 
att hon ska vara hemma tills hon känner att hon orkar. Eva berättar också vidare att chefen har 
sagt att: 
 

Om du känner att du blir dålig så ska du inte gå hemma och försöka jobba och jobba. Det är 
bättre att du sjukskriver dig och inte hinner bli lika dålig.  

  
Det positiva stödet från chefen är också något som hon berättar att hon har påtalat för sin 
sjukgymnast när denne frågat hur chefen såg på att hon varit borta mycket från jobbet. 
Socialt stöd från chefer och medarbetare är enligt Karasek och Theorell (1990) viktigt och har 
en positiv effekt på individen. Även sjukgymnasten är någon som hon anser har varit till stor 
hjälp och de behandlingar som hon fått där.   
 



 25 

Stödet från vänner och familj menar hon absolut att hon har fått tillräckligt av. Hon berättar 
vidare att:  

 
Familj och vänner kan inget göra för att jag ska kunna börja arbeta igen. Att jag är sjuk beror ju 
på att jag har ledproblem och det kan ingen göra något åt. Det måste gå över och det tar den tid 
det tar, det är ingen som kan påverka det.  

 
Här kan det tolkas som att Eva får emotionellt stöd (House, 1981) från sina nära men att det 
stödet egentligen inte är något som hon ser som bidragande till att hon ska bli frisk. Att hon 
ska kunna återgå i arbete handlar istället om helt andra saker än att hon behöver mer stöd.   
 
Undersköterskan Britt berättar att det inte fanns några speciella tankar på hennes jobb. Hon 
tyckte att det gick bra att bara hemma och var ibland förbi på sitt jobb och hälsade på. När jag 
frågade hur hon tänkte kring arbetet under sjukskrivningen sa hon:  
 

Jag vet inte om jag tänkte så mycket. Ibland tänkte man väl hur det skulle gå. Men man var ju som 
mest inriktad på att bli frisk. Och träna. Jag var ju till sjukgymnast och han sa att jag skulle träna. 
Men det som var värst var ju att jag fick skippa en resa till Stockholm. Men rent på jobbet, nej. 

 
Britt påpekar också att hennes sjukgymnast var väldigt bra och tyckte att det var bra att få gå 
till någon och få hjälp med hur hon skulle träna rätt för att bli bra igen. 
Om samarbetet med vården, Försäkringskassan och exempelvis sjukgymnasten ansåg hon att 
allt hade fungerat bra och att hon aldrig känt sig misstrodd eller något sådant. Hon berättar 
dock att hon vet många andra, bland annat på hennes jobb, som haft problem med exempelvis 
Försäkringskassan. Förutom hennes närmsta familj berättar hon att hon har många syskon 
som hon mailade med under tiden för sjukskrivningen och hon menar att de har varit bra och 
att de betyder mycket att kunna prata med. Det informativa stödet som House (1981) talar om 
och som kan vara en sorts hjälp till självhjälp är något som både Eva och Britt kan tolkas ha 
haft mycket nytta av och då i form av deras sjukgymnast som hjälpt dem med information 
kring hur de ska träna. Det kan också tolkas som att just det informativa stödet, och den hjälp 
de fått därifrån är det som har varit viktigast under sjukskrivningen. Dock handlade 
återgången till arbetet både för Eva och Britt väldigt lite om socialt stöd, det handlade istället 
om att ge kroppen tid att bli frisk.  
 
Vägen tillbaka till arbete 
Undersköterskan Eva började om att arbeta strax före semestern och tänkte att det skulle gå 
bra, men tänkte då att hon skulle hinna bli bättre under semestern. Det blev hon dock inte och 
när hon skulle börja om att jobba igen efter semestern försökte hon jobba men blev bara 
sämre. Kort efteråt blev hon sjukskriven ytterligare 4 månader. När det sedan var dags att 
återigen börja arbeta såg hon mycket fram emot det. Hon förklarar hur det kändes att börja 
arbeta igen såhär:  
 

Det kändes bra att orka vara ute och jobba. Orka göra lite saker. För när man är sjukskriven så 
orkar man inte göra så mycket och då är det ju faktiskt bättre att jobba. Man kan åka och handla 
själv och sådär, det kunde jag inte göra när jag var riktigt dålig, då var jag tvungen att ha med 
mig någon för jag orkade inte bära. Och då är man ju mycket hellre frisk och jobbar.  

 
Eva berättar att det som känns lite tungt ibland när hon har varit borta länge är att hon hunnit 
hamna i en viss rutin hemma och att motivationen försvinner litegrann när hon vant sig vid att 
vara hemma. Hon tycker dock att hon väldigt fort kommer in i arbetet igen när hon väl är 
tillbaka. Detta kan kopplas till det Berglind & Gerner (2002) säger om att ju längre en person 
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varit borta från sin arbetsplats desto svårare är det mest troligt att behålla sitt självförtroende 
som en god arbetskraft.  
 
Måltidsbiträdet Britt tror att det som bidrog mycket till att hon kunde börja arbeta igen var 
hennes sjukgymnast som hon upplevde som väldigt bra och som visade hur hon skulle träna 
för att det skulle bli rätt. Hon berättar också att han pushade henne att släppa kryckorna. 
 

Man tror ju att man ska falla ihop när man ställer sig på benet men han sa försök nu och det gick 
ju hur bra som helst. Så det var också positivt.  

 
När det var dags att börja återgå till arbetet så tyckte Britt att det gick bra och att hon ville att 
allt skulle återgå till det normala. För Britts del så handlade vägen tillbaka främst om träning 
och väldigt lite om socialt stöd. Det stöd som då har bidragit är hjälpen och stödet från hennes 
sjukgymnast, alltså det informativa stödet (House, 1981) som hon fått därifrån.  
 
Efter sjukskrivningen 
Undersköterskan Eva berättar att hon direkt efter sjukskrivningen började att arbeta 50 
procent som är hennes normala arbetstid eftersom hon har sjukersättning för de andra 50 
procenten. Hennes kollegor var glada att hon var tillbaka igen och i början när hon kom 
tillbaka till arbetet efter att ha varit sjukskriven länge kunde hon få hjälp exempelvis när det 
skulle lyftas tyngre saker. Feedback är inget som hennes chef eller arbetskamrater är speciellt 
duktiga på att ge men hon säger att det inte heller är något som hon mår dåligt av eller 
upplever sig sakna. Det hon kan önska efter sjukskrivningen är att arbetet var lite mindre 
stressigt. Hon hade önskat sig lite lättare arbetsuppgifter men säger att det inte är möjligt, i så 
fall så skulle hon behöva byta jobb och det vill hon inte eftersom hon trivs så bra på sitt 
nuvarande.   
 
Efter sjukskrivningen började måltidsbiträdet Britt direkt att arbeta sina 80 procent som hon 
haft sedan tidigare. Hon berättar att hon såklart fick känna sig för lite men att hon tyckte att 
allt gick väldigt bra. Hon tycker också att kontakten med hennes kollegor och hennes chef är 
lika bra som tidigare. Feedback är kanske något som inte ges så ofta men hon tycker heller 
inte att det är något som hon saknar och önskar mer av.  
 
För både Eva och Britt skedde inga förändringar när de kom tillbaka till arbetet. De trivs båda 
bra och klarar av det arbete som de är anställda för att utföra. Evas önskan om att det skulle 
varit lättare arbetsuppgifter och mindre stressigt kan dock tolkas som att hon egentligen 
upplever att de krav som finns i arbetet är för höga för henne och den reumatiska sjukdom 
hon har. Båda upplevde även att de var välkomna tillbaka och att deras arbetskamrater hade 
saknat dem vilket enligt Heijbel och Josephson (2009) har en positiv betydelse för om en 
person ska återvända till sitt arbete eller inte. Värderande stöd och feedback berättar både Eva 
och Britt att det inte förekommer i så hög grad på deras arbeten, de säger dock även att det 
inte är något de upplever sig sakna och vilja ha mer av. 
 
Under sjukskrivningen påtalar egentligen alla kvinnor hur viktigt det sociala stödet har varit 
för dem och hur jobbigt de har upplevt det när det funnits en avsaknad av stöd från något håll. 
Det handlar dels om olika former av stöd och dels från olika håll, alltså det House (1981) 
refererar som stödkällor. Det instrumentella stödet som House (1981) talar om verkar under 
sjukskrivningen ha varit otroligt viktigt för Anna, Erika och Emma då de varit i behov av och 
fått mycket praktisk hjälp under tiden som de varit hemma och faktiskt inte klarat av att göra 
många saker själv. Det handlar om familj som sett till att de tagit sig upp ur sängen för att äta 
och duscha, sett till att räkningar blivit betalda, hjälpt till med att ta hand om deras barn eller 
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städat deras hus, det kunde också vara företagshälsovården som hjälpte till med att underlätta 
situationen exempelvis när det gäller att ha kontakt med arbetsplatsen.  
Det märks även att det emotionella stödet som House (1981) anser är det viktigaste stödet har 
funnits där i någon mån för alla kvinnorna. Socialt stöd verkar generellt sett ha varit minst 
viktigt för de kvinnor som var sjukskrivna för fysisk ohälsa utan koppling till arbetet. Det 
emotionella stödet har förekommit för alla kvinnor även om det inte alltid kommit från 
samma håll. Det kan exempelvis vara en stöttande chef eller kollegor som hört av sig under 
sjukskrivningen för att se hur en mår, det kan vara att alltid ha en familjemedlem att prata 
med.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt knyts resultatet ihop med de forskningsfrågor och syfte som uppsatsen bygger 
på. Sedan presenteras de slutsatser som kommits fram till samt avslutningsvis ett förslag på 
fortsatt forskning.  
 
Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur kvinnor i det svenska samhället 
upplever vägen tillbaka från en sjukskrivning och vad de ser som framgångsfaktorer för att 
komma tillbaka till sitt tidigare, eller ett annat arbete, efter en längre tids sjukskrivning. Inför 
arbetet med uppsatsen har det genomförts 6 intervjuer med kvinnor i åldrarna 31–63 år som 
varit långtidssjukskrivna och sedan återgått till sitt tidigare, eller ett annat arbete, för att 
undersöka hur återgången har sett ut för dem och vad de själva ser som framgångsfaktorer för 
en lyckad återgång. Resultatet i uppsatsen går inte att generalisera eftersom de genomförda 
intervjuerna är för få. Tanken med uppsatsen var dock inte att berätta att ”så här är det och det 
gäller alla”. Istället är mina intervjuer exempel på hur det kan se ut när det gäller återgången 
till arbete och vad några kvinnor ser som framgångsfaktorer för att komma tillbaka.  
 
Anledningarna till kvinnornas sjukskrivningar har sett olika ut och därför skiljer sig också 
resultatet ganska nämnvärt åt när det kommer till att exempelvis jämföra en person som blivit 
sjukskriven på grund av ett dåligt psykosocialt arbetsklimat och en person som har skadat sitt 
knä i en skidbacke. Vad dessa kvinnor ser som framgångsfaktorer för en lyckad återgång 
skiljer sig ganska kraftigt åt. Det jag har fokuserat på och försökt komma fram till är hur stor 
betydelse det sociala stödet har haft i fyra olika faser: Innan sjukskrivningen, under 
sjukskrivningen, vägen tillbaka till arbetet samt tiden efter sjukskrivningen. Jag har även 
undersökt på hur de krav och det handlingsutrymme som kvinnorna upplevt sig ha och hur det 
kan ha påverkat utgången för dessa kvinnor.  
 
Den första frågeställningen: Hur beskriver intervjupersonerna processen att komma tillbaka 
till ett arbete efter en längre tids sjukskrivning? På denna fråga kan man säga att processen att 
komma tillbaka till sitt tidigare eller ett annat arbete har sett olika ut för de kvinnor som har 
intervjuats. För en kvinna var arbetsprövningen och att hon fick ta allt i sin egen takt en viktig 
del för att kunna komma tillbaka. Tre av sex kvinnor valde att byta arbete direkt efter eller i 
nära anslutning till att sjukskrivningen var slut och de beskriver den handlingen som en 
framgångsfaktor till att de kunnat börja arbeta igen. För de två kvinnorna som varit 
sjukskrivna på grund av fritidsolyckor handlade processen främst om att låta kroppen läka och 
att träna med hjälp av sin sjukgymnast. 3 av kvinnorna fick under en tid arbetsuppgifter som 
var mer anpassade utifrån vad de för stunden klarade av att utföra vilket alla tyckte var bra. 
För två av dessa räckte dock inte detta utan ledde ändå till att ett arbetsbyte blev nödvändigt. 
Det handlar även om framsteg och bakslag då ett par av kvinnorna påbörjade sin återgång för 
tidigt och därmed blev sjukskrivna ytterligare en tid.  
 
Den andra forskningsfrågan var: Hur kan återgången förklaras med avstamp i begreppet 
socialt stöd? För kvinnorna som varit sjukskrivna på grund av fysisk ohälsa utan koppling till 
arbetet var det sjukgymnasten, alltså det informativa stödet som de därigenom fick som de såg 
som en stor bidragande orsak till att de kunde börja arbeta igen. De ansåg inte att de saknade 
något stöd eller att något stöd från varken chefer, kollegor eller nära anhöriga hade varit av 
någon större betydelse. Två av kvinnorna som var sjukskrivna till följd av 
utmattningsdepression belyser också hur viktigt det var för dem att få träffa en psykolog. Det 
kan tänkas att psykologen för de som var sjukskrivna för utmattningsdepression fungerade på 
ungefär samma sätt som sjukgymnasten gjorde för dem med skadat knä och skadad handled. 
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Både sjukgymnasten och psykologen tolkar jag som en sorts hjälp till självhjälp och klassar 
därmed in båda i det informativa stödet. 
 
Det instrumentella, alltså det praktiska stödet upplevdes otroligt viktigt för Erika som hade en 
förlossningsskada samt Anna och Emma som led av utmattningsdepression. För Emma och 
Anna handlade det praktiska stödet om partners som såg till att de exempelvis fick i sig mat 
och duschade. Det kunde också handla om att skicka in läkarintyg, betala räkningar och andra 
saker som behöver göras. För Erika handlade det praktiska stödet mycket hon hur hennes 
föräldrar hjälpte till med att exempelvis städa och ta hand om hennes barn så att hennes 
partner skulle ha möjlighet att jobba. Det instrumentella stödet kunde även komma från 
företagshälsovården som det gjorde i Annas fall där hon beskriver hur fantastiska de varit som 
löste mycket praktiskt, bland annat att det tog hand om kontakten med hennes tidigare 
arbetsgivare.  
 
Det emotionella stödet har funnits där i någon mån för alla kvinnor, dock har det kommit från 
olika stödkällor. Vissa har saknat emotionellt stöd från sin chef medan andra haft väldigt 
förstående chefer som visat bra med emotionellt stöd. För hälften av kvinnorna har det 
emotionella stödet de fått från sina familjer inte gått att värdera nog. Att ha någon att prata 
med och kunna ringa sin familj när som helst har varit väldigt viktigt.   
 
Det värderande stödet är egentligen det stöd som varit minst tydligt. Ett resultat av uppsatsen 
är att människor generellt verkar vara dåliga på att ge feedback. Någon hade önskat mer 
feedback från sin chef och sina medarbetare medan några anser att det inte förekommer någon 
vidare feedback men att det heller inte är något som saknas eller önskas mer av. En kvinna 
berättade att hennes familj bekräftade att det hon varit med om inte var okej, vilket kan tolkas 
som ett värderande stöd som kan betyda mycket för att en person inte ska känna sig 
misstrodd.  
 
För att återkoppla till den diskurs som Ragnar Lundström (2011) skriver om gällande 
bidragsfusk så har ingen av kvinnorna berättat att de känt sig misstrodda av omgivningen eller 
att de upplevt att någon i deras närhet tyckt att de varit fuskare. En av kvinnorna, Emma, 
berättade dock att känslan av att vara misstrodd var en känsla som hon fick av 
Försäkringskassan och att hon upplevde att de hela tiden trodde att hon försökte låtsas vara 
sjuk för att få pengar.  
 
6.1 Slutsatser 
Det som framkommit i resultatet är att återgången till arbete efter sjukskrivning har att göra 
med flera saker. Det är inte så enkelt så det går att säga att ”det är det här som funkar” utan 
mycket har att göra med varför du blev sjukskriven. Var det för att du ramlade och bröt ett 
ben eller var det för att du var överhopad med arbete, hade en chef som nonchalerade dig, 
taskiga kollegor och det var tufft på hemmaplan. Det går inte att säga att framgångsfaktorerna 
och det som behövs är samma för dessa så olika anledningar till sjukskrivningar.  Det kan 
tolkas som, vilket även mitt resultat stödjer, att när en individ är sjukskriven så är allt stöd 
positivt. I vissa fall handlar en återgång till arbetet också om att arbetet behöver anpassas så 
de krav och det handlingsutrymme som finns motsvarar vad individen faktiskt klarar av för att 
må bra och orka arbeta. Om det inte är möjligt för arbetsplatsen att anpassa sig efter individen 
eller individen inte längre klarar av det arbete som arbetsplatsen kan erbjuda trots anpassning 
är byte av arbete förmodligen den enda lösningen, vilket också 3 av de 6 intervjuade 
kvinnorna hade sett till att göra.  
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När det kommer till upplevelsen av stöd kan det tolkas som att det fanns en skillnad på de 
kvinnorna som var sjukskrivna för fysisk ohälsa utan koppling till arbetet jämfört med de 
andra kvinnorna. De två kvinnorna som var sjukskrivna för fysisk ohälsa utan koppling till 
arbetet såg inte någon stor vikt av socialt stöd utan där handlade det mer om att bli frisk för att 
återgå till arbetet. Hade de kvinnorna å andra sidan upplevt ett bristande socialt stöd kanske 
det hade varit lättare att få fram än när det faktiskt fungerar. Det upplevdes som svårt för 
dessa kvinnor att sätta fingret på vad som faktiskt gjorde att det var bra.  
 
6.2 Förslag på vidare forskning 
Genom intervjuerna har jag fått bilden av att det generellt sett verkar råda en negativ bild av 
Försäkringskassan. Det var egentligen bara två av kvinnorna som upplevt några problem med 
dem, men det var något som samtliga var oroade över hur det skulle fungera och de visste alla 
om nära anhöriga som haft problem med myndigheten. För vidare forskning hade det därför 
varit intressant att undersöka hur attityderna runt denna myndighet ser ut och vad dessa 
attityder beror på.    
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Bilaga  

Intervjuguide  

Bakgrundsfakta 

1. Ålder  
2. Befattning 
3. Hur länge var du sjukskriven? 
4. Kan du berätta om varför du blev sjukskriven? 

 
Återgången till arbete  

5. Hur tänkte du på ditt arbete när du var sjukskriven?  
 

6. Hur tänkte du på din arbetsplats när du var sjukskriven? 
 

7. Hur kändes det att gå tillbaka till arbetet igen? Kändes det jobbigt, var du entusiastisk 
eller kände du något annat inför att börja om igen?  

 
• Började du direkt att arbeta heltid eller började du med deltid?  
• Arbetstränade du något innan du började jobba igen? 

 
8. Vad tror du var de viktigaste anledningarna till varför du kunde börja arbeta igen efter 

din sjukskrivning? 
 

9. Kan du beskriva hur samarbetet med Försäkringskassan och sjuk/hälsovården har 
fungerat?  

 
• Hur har hjälpen och stödet därifrån sett ut? 
• Hade du önskat att stödet/hjälpen därifrån varit annorlunda? I så fall, på vilket 

sätt? 
• Hur har samarbetet mellan dessa instanser bidragit eller försvårat för dig att 

komma tillbaka till arbete? 
 
Nätverk 

10. Kan du beskriva kontakten mellan dig och dina kollegor från det att du blev 
sjukskriven till det att du kom tillbaka? 

 
• Har kontakten förändrats något? 

 
11. Hur upplever du att samarbetet med din chef fungerar? Innan, under tiden och efter 

sjukskrivningen 
 

12. Ev andra nätverk av betydelse än de som finns på arbetsplatsen? 
 
Subjektiva upplevelser av stöd: Emotionellt stöd 

13. Hur upplevde du att ditt sociala stöd var på arbetsplatsen före och under tiden då du 
var sjukskriven? 
 



  

• I vilka situationer upplever du att du fick/får socialt stöd? 
• Kan du beskriva hur det stödet ser ut?  
• Av vem fick du socialt stöd? 
• Var det tillräckligt? 
• I vilka situationer söker du socialt stöd? 
• Av vem söker du socialt stöd? 

 
14. Upplever du att du får uppskattning för ditt arbete? Innan och efter sjukskrivningen  

 
• Av vem får du uppskattning? 

 
15.  (Upplever du att dina kollegor har förståelse för dig?) 

 
16. Vilken betydelse anser du att det sociala stödet från familj och vänner haft för att 

komma tillbaka till arbetet? 
 
Stödjande handlingar: Instrumentellt stöd 

17. Har din roll och dina arbetsuppgifter förändrats efter din sjukskrivning?  
Om så varför? Och på vems initiativ 

• Hade du önskat att den hade förändrats mer, om så varför, och varför tror du inte 
det har blivit så? 

• Hade du önskat att den förändrats mindre, om så varför och varför tror du att det 
har blivit så? 

Fånga upp: vad händer med arbetsuppgifter när du varit borta? Får du stöd vi för hög 
arbetsbelastning? 
 
Informativt stöd 

18. Tycker du att du har fått tillräcklig information för att kunna återgå till ditt arbete? 
 
• Vilken information har du fått, av vem, på vilket sätt? 
• Vilken information hade du önskat att du fått, av vem, på vilket sätt? 
• Vilken information har du fått men inte behövt, av vem, på vilket sätt? 

 
Värderande stöd 

19. På vilket sätt får du feedback i ditt arbete? Innan, under tiden och efter din 
sjukskrivning?   

  
• Av vem? Från anställda, kollegor och överordnad chef? 
• Är feedbacken tillräcklig? 
• Är feedbacken för mycket? 
• Är feedbacken konstruktiv?  
• Är detta något som du tror påverkar dina möjligheter att återgå till arbetet efter 

din sjukskrivning? 
Övrigt: 

20. Är det något du vill tillägga om din återgång till arbetet efter din sjukskrivning? 
• Vad har varit svårast, vad har varit lättast, vem har betytt mest?  



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


