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Abstract 
 

This study is about five women and their way back to work from sick listing and 

rehabilitation. The aim of this study is to illustrate risk and health factors in connection with 

the sick listing and rehabilitation process. This study implements a qualitative method where 

ambition is to establish the connection between the individual and structural interaction about 

sick listed and rehabilitation process. This present survey is problemized from a gender and 

changing perspective with purpose to illustrate the patterns and structures that reflect 

woman’s experiences of the process. In all it has been done five interviews with women who 

have been listed sick and returned to work half-time. This study has been established within 

nursing homes where these women are working. The empirical results have provided this 

present survey with four main categories and conclusions which comprises and clarifies the 

patterns about sick listing and rehabilitation; the experience of sick listing, underlying 

structural and individual risk factors and rehabilitation process and its healthy factors. The 

structural risk factor exemplifies conditions as changed working conditions, working 

environment and women’s double work. The structural factors are reflected in the individual 

acts which in this case have been identified as performance demands and typical women roles. 

The above named factor has been shown as contributory causes to illness. Other factors who 

have promoted a successful return are included in the whole process of rehabilitation and its 

healthy factors; rehabilitation activities, the meaningful return to work, the positive treatment 

and initiative taking. Based on Giddens’s structure theory, Weber’s rationalization, Hirdman’s 

and together with health theories the empirical results have been clarified and analysed in a 

more advanced context. 
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Sammanfattning 
 

Studien handlar om fem kvinnors väg tillbaka till arbete efter sjukskrivning och rehabilitering. 

Syftet med föreliggande studie är att belysa risk och friskfaktorer i samband med 

sjukskrivning och rehabiliteringsprocess. Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt har 

uppsatsen sökt påvisa förbindelserna mellan de strukturella och individuella risk och 

friskfaktorerna i samband med sjukskrivning och rehabiliteringsprocess. Den aktuella studien 

behandlas främst ur ett genus och förändringsperspektiv med ambition om att klarlägga de 

mönster och strukturer som speglar kvinnornas upplevelser och erfarenheter kring själva 

processen. Sammanlagt har fem djupintervjuer genomförts med kvinnor som varit sjukskrivna 

och som återgått till att arbeta halvtid. Studien har vidare förankrats inom vården där 

kvinnorna ifråga arbetar. Det empiriska resultatet har försett studien med fyra 

huvudkategorier och slutsatser vilka omfattar och klarlägger sjukskrivningsmönster och 

rehabiliteringsprocess; upplevelsen av sjukskrivning, bakomliggande strukturella och 

individuella riskfaktorer samt rehabiliteringsprocessen och dess friskfaktorer. De strukturella 

riskfaktorerna exemplifieras med förhållandena såsom arbetsförändring, arbetsmiljö och 

kvinnors dubbla arbete. Dessa strukturella omständigheter har visat sig ha en påverkande 

tendens som uttrycks i individuella handlingar såsom prestationskrav och kvinnoroll. 

Ovannämnda förhållanden har visat sig vara riskfaktorer som bidragit till sjukdomsbesvärens 

uppkomst. Andra faktorer som främjat en lyckad återgång är rehabiliteringsprocessen och 

dess friskfaktorer; rehabiliteringsaktiviteter, återgång till arbetet, positivt bemötande och 

initiativtagande. Med utgångspunkt i Giddens struktureringsteori, Webers rationalisering, 

Hirdmans genusteorier samt hälsoteoretiska ansatser har det empiriska resultatet kunnat 

analyseras och förtydligas i ett större sammanhang.  
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1 Inledning 
 

Vi må leva i världens mest jämställda land men fortfarande återfinns starka mekanismer och 

strukturer som bibehåller orättvisorna i arbetslivet och privatlivet. Den ojämlikhet och 

ojämställdhet som finns i vårt samhälle har visat sig ha betydelse för kvinnors hälsa. ”Jag tror 

att vi kvinnor har större och tyngre börda att bära, faktiskt kanske inte fullt medvetet många 

gånger” (Sara, ur intervju). I alla tider har etablerade traditioner, normer och förhållningssätt 

varit omständigheter som uttryckts i individuella handlingar och vardagssituationer. Vårt 

livsmål handlar om att vi skall utmärka oss samt känna samhörighet vilket kan ses som 

drivkrafter till att vi handlar på ett visst sätt samt utför vissa praktiker. Att förena det ansvar 

och krav som ens familje- och arbetsliv kräver, kan ge en känsla av meningsfullhet men också 

medföra belastning. Hur kvinnor förhåller sig till sina vardagliga handlingar, hur de fördelar 

ansvar samt vilket inflytande de har i hemmet och på arbetet är faktorer som påverkar deras 

hälsa. 

 

Ett välkänt och ofta konstaterat faktum är att kvinnor idag har en högre sjukfrånvaro än män. 

Bland kvinnor är sjukfrånvaro till följd av besvär oavsett typ av besvär, störst inom offentlig 

sektor. I denna kvinnodominerade sektor befinner sig kvinnorna i ett arbete med oregelbundna 

tider och i en arbetsmiljö med begränsat inflytande. Dessa yrken innebär ofta upprepat, tungt 

fysiskt arbete samt hög psykosocial belastning. Besvär i rörelseorgan är till synes den 

representerade diagnosen inom vården. Detta i kombination med det utförda arbetet i hemmet 

blir kvinnor ett föremål för dubbelt arbete med snarlika arbetsuppgifter vilka tyder på ojämn 

fördelning och hög sjukfrånvaro som följd (www.scb.se). 

 
. 

Ett stort intresse och nyfikenhet för vilka strukturer och processer som medför ökad risk för 

sjukskrivning men också vad som främjar en återgång till arbetet, är de frågeställningar 

bakom denna studie. Vilka är de mekanismer som bidrar till sjukdomsbesvär hos kvinnor? 

Genom att klarlägga individuella och strukturella mönster som kan tänkas bidra till 

sjukdomsbesvär liksom möjlig återgång till arbetet, är ett sätt att förtydliga de begränsningar 

och möjligheter kring denna kontext. Det är först när vi speglar de individuella upplevelserna 

och erfarenheter kring sjukskrivning som vi kan hoppas få klarhet i de strukturella 

processerna och på så sätt förändra de mönster som åstadkommer dessa besvär.  
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1.1 Syfte & problemformulering 
 
Under 1990 ökade sjukskrivningsantalen i Sverige och kvinnor står för mer än två tredjedelar 

av alla sjukskrivningsdagar (www.scb.se). Inledningsvis påtalades att sjukfrånvaro är störst 

bland kvinnor i offentlig sektor. Med anledning av kvinnors påtagliga sjukfrånvaro har denna 

studie specifikt sökt förankra undersökningen hos kvinnor som arbetar inom vården. Att 

belysa kvinnornas sjukskrivningsmönster och rehabiliteringsprocess har varit studiens 

huvudsakliga inriktning. De strukturella liksom individuella sjukskrivningsmönster kan vara 

indikatorer på det allmänna samhällsproblemet kring fenomenet sjukskrivning. För att kunna 

komma till grund med denna problematik blir en undersökning om förhållandena på den 

individuella nivån väsentlig. Att lyfta de mönster och strukturer som kan tänkas vara 

riskfaktorer för sjukskrivning liksom friskfaktorer för återgång är ett sätt att åskådliggöra de 

bakomliggande faktorerna. Med stöd i Giddens struktureringsteori betraktas problematiken i 

ett större sammanhang och påvisas vidare som en växelverkan mellan det strukturella och 

individuella. De strukturella påverkande tendenserna analyseras utifrån förändrings och 

genusperspektiv och lyfts fram och problematiserats med Webers rationaliseringsprocess och 

Hirdmans genusteoretiska ansats. En strukturellt påverkande tendens belyses, dock påpekas 

de individuella reproducerade handlingarna som bakomliggande orsaker till sjukdom och 

återgång till arbetet.  

 

Syftet med föreliggande studie är att belysa risk och friskfaktorer i samband med 

sjukskrivning och rehabiliteringsprocess.  

 

• Vilka bakomliggande strukturer och mönster finns som riskfaktorer för sjukskrivning 

och friskfaktorer för rehabilitering gällande kvinnor inom vården? 

• Vilka möjligheter samt begränsningar återfinns i en process av sjukskrivning och 

möjlig återgång? 
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1.2 Avgränsning 
 
Kvinnor som varit sjukskrivna och som återgått till att arbeta inom vården är den urvalsgrupp 

som representerar studien och dess avgränsning. Respondenterna har påträffats i de olika 

äldreboende och servicecentra runt om i Halmstad. På grundval av införskaffad kunskap om 

den höga sjukfrånvaron i offentlig sektor har målgruppen ifråga valts med avsikt att 

koncentrera och avgränsa studien samt hypotesen. 

 

1.3 Disposition 
 
Uppsatsen är disponerad med sju kapitel; Det första kapitlet introduceras med inledning, syfte 

& problemformulering, disposition och avgränsning. Därefter presenteras fenomenets 

allmänna problematik med en bakgrunds del samt tidigare forskning. I kapital tre följer det 

metodologiska angreppssättet med en motivering av metod valet samt en beskrivning av 

undersökningens procedur. I det fjärde kapitalet återfinns en presentation av de valda 

teoretiska utgångspunkterna. Därefter ges en utförlig sammanställning av det empiriska 

resultatet i kapitel fem. Vidare karaktäriseras kapitel sex med analytisk del. Slutligen återfinns 

en sammanfattning av reflektioner i det sista kapitlet. 
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1.4 Begreppsförklaringar 
 
Nedan klargörs de begrepp som kommer att finnas i uppsatsens alla delar och kan betraktas 

som betydelsefulla för att kunna beskriva och tillrättalägga fenomenet sjukskrivning och 

rehabilitering samt den specifika hypotesen. 

 

Sjukskrivning  - en företeelse där individen för en viss angiven tidsperiod anges vara helt 

eller delvis oförmögen att arbeta p.g.a. sjukdom eller skada (nationalencyklopedin).  

 

Sjukdom - ett tillstånd eller en process hos människa som medför att individen inte fungerar 

optimalt (nationalencyklopedin). 

 

Rehabilitering - rehabilitering omfattar medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala 

åtgärder, med inriktning på att hjälpa sjuka eller skadade att återvinna bästa möjliga 

funktionsförmåga och ge förutsättningar för ett normalt liv. Den avser numera insatser mot 

alla former av funktionsnedsättningar och handikapp (nationalencyklopedin).   

 

Riskfaktorer  - en exponering som innebär en ökad risk för att insjukna i en viss sjukdom, ett 

exempel på riskfaktor är dålig arbetsmiljö med dess påfrestande förhållanden på arbetsplatsen 

(nationalencyklopedin). 

 

Friskfaktorer  - olika faktorer som främjar hälsa (nationalencyklopedin). 
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2 Bakgrund 
 

Sjukfrånvaroutvecklingen under 1990 talet skall ses mot bakgrund av de stora förändringar 

som inträffat på arbetsmarkanden (www.scb.se). I detta avsnitt kommer de 

samhällsförändringar som skett knytas an till dagens arbetsmarknad i allmänhet och 

kvinnornas förvärvsarbete och ohälsa i synnerhet. Arbetsmarknaden kan sägas vara i ständig 

omvandling och vittnar om nya kategorier av arbete samtidigt som krav på ökad kompetens 

ställs. Den nya moderniseringsprincipen återspeglas i arbetslivet och ställer krav på individen 

om att vara flexibel, effektiv och reflexiv. I denna förändrliga situation återfinns de människor 

som av olika anledningar inte förmår att uppnå dessa krav som ställs. 

 

2.1 Samhällets förändring och utveckling 
 
Samhället har genomgått en rad förändringsprocesser som återspeglas på arbetsmarknad och 

den enskilda individen. Vi finner en rad omfattande förändringar i form av övergångar ifrån 

ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle, till det numera information och 

konsumtionssamhälle. Den förmodernitet som Giddens (1997) benämner kännetecknas som 

ett jordbrukssamhälle där det dagliga arbetet dominerades av att utvinna råvaror ur naturen. 

De inflytelserika grundpelare som genomsyrade denna typ av samhälle var således religion 

och tradition. Modernitet å andra sidan förknippas med den industriella världen som i sig 

utgör former av socialt liv och sociala organisationer (Giddens 1997). De mest centrala 

aspekterna av moderniteten är dess fokus på producenten och dennes förmåga att stå för en 

ökad produktion i kapitalismens anda. Till industrialisering räknas oftast övergång till ett 

fabrikssystem, ökad produktivitet och en alltmer komplicerad arbetsdelning. Industrialismen 

och moderniteten kom sedan att avlösas av det vi kallar för hög eller senmodernitet. Detta 

samhälle utmärks av de moderna institutionernas utvecklingsfas vilka grundas på den 

radikalisering och globalisering. Vi finner en övergång ifrån produktion till service och 

kunskapssamhälle som vi idag benämner som ett informations och konsumtionssamhälle. 

Under senare hälften av 1900 talet finner vi en mängd förändringar som utmärks av 

framväxten av informationsteknologin. Under detta tidsskede sker också upplösningar av 

traditioner som numera ersätts av en utpräglad individualism.  
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I det samhälle som vi kallar för högmodernitet återfinns vissa samhällsdrag som Giddens 

(1997) kallar för urbäddningsmekanismer och åtskiljandet av tid och rum. Det typiska för den 

nutidens samhälle är urbäddningen av sociala system. Med detta menat att sociala relationer 

lyfts ur sitt lokala sammanhang, bort från individer och grupper. Informationsteknologin, 

globalisering av marknader är drivande krafter i urbäddning av sociala system. Urbäddningen 

skapar avstånd i tidsrummet. Människor lever sitt liv lokalt men plasterna omvandlas både när 

det rumsligt avlägsna tränger in i de lokala sammanhangen och när erfarenheter förmedlas 

genom medias utbredning istället för att upplevas direkt på plats. Vi vittnar om en radikal och 

snabb förändring av nutida samhället vilket inte enbart genomsyras av en rad risker men 

också leder till människors vilsenhet och osäkerhet. De risker som präglar det nutida 

samhället ligger också bortom individens och organisationers kontroll (Giddens 1997). 

 

2.2 Kvinnor och arbete – en historisk överblick 
 
I det förindustriella samhället fanns ingen klar uppdelning mellan hem och arbetsplats. Den 

ekonomiska produktionen var inte förankrad i fabriker och organisationer, utan snarare i 

hemmet. Människor arbetade i hemmet och i närheten av hemmet där också den huvudsakliga 

produktionen i form av naturliga råvaror koncentrerades. Inte heller kunde man se spår av en 

könsmässig uppdelning mellan produktiv och improduktiv. Allt arbete som utfördes inom 

hemmets svär ansågs bidra till hushållets försörjning och överlevnad. Detta kom sedan att 

förändras i samband med industrialismens framfart. Här återfanns en uppdelning mellan 

lönearbete och hemarbete. Lönearbete utfördes i fabriker och stod för det produktiva arbete 

som i huvudsak bedrevs av männen. Hemarbete var det ”improduktiva” arbetet och sågs som 

det naturliga för kvinnan, vilket innebar att hon fick stanna hemma och ta hand om barnen. 

Marxisterna betonade kvinnornas roll och ansvar för reproduktionen av arbetskraften när det 

gällde barnuppfostran (Abbot & Wallace 1998). Ideologin gick ut på att världen var uppdelad 

i två sfärer, en privat och en offentlig sfär. Männen tillhörde den offentliga sfären vilken 

innefattar arbete och politik och de skulle tjäna pengar och försörja familjen. Kvinnorna å 

andra sidan fick stanna hemma i den privata sfären och ta hand om man, barn och hushåll 

(Abbot & Wallace 1998).  

 

Efterkrigstiden kom den uppdelning som fanns mellan hemmet och arbetet att lösas upp i 

samband med det svenska samhällets ekonomiska tillväxt, därav ökad efterfrågan på 

arbetskraft som följd. Den ekonomiska expansionen medförde en utvidgning av den offentliga 
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sektorn, kvinnor blev därför en viktig resurs på arbetsmarkanden. Expansionen av den 

offentliga sektorn har parallellt med industrialiseringsprocessen varit en av de viktigaste 

händelserna i Sverige. Omsorgs och hushållsarbete som tidigare utfördes oavlönat i hemmet 

utfördes numera inom ramen för offentliga institutioner. Kvinnors ökade förvärvsarbete och 

yrkesverksamhet utanför hemmets väggar medförde en stor frihet i form av ett ekonomiskt 

oberoende (Svenning 1993). Dock blev den negativa effekten en alltmer segregerad 

arbetsmarknad. Den professionalisering av de traditionella kvinnosysslor resulterade i att 

majoriteten kvinnor som rekryterades till arbetsmarknaden hamnade inom vård och 

omsorgsarbete, yrken som sågs som traditionellt kvinnogöra (Hetzler 2005).  

 

 

2.3 Arbetslivets omvandling 
 
De samhällsförändringar som gjort sig gällande under de senaste decennierna har resulterat i 

snabbare utveckling av informationsteknologin och annan teknik. Dessa utvecklingslinjer 

tenderar att skapa ökad oförutsägbarhet. En allmän strategi är att möta denna oförutsägbarhet 

med en ökad flexibilitet. Produktionens roll kvarstår, dock läggs konsumtionens och 

informationens roll i fokus i det senmoderna samhället. Dagens samhälle genomsyras av ett 

högt tempo där individen i arbetslivet liksom privatlivet skall sträva efter att vara effektiv och 

föränderlig. Samtidigt som den informationsteknologiska utvecklingen erbjuder en mängd 

möjligheter bidrar den med nya risker och faror (SOU 2 000:54). Flexibilitet innebär att det 

finns obunden kapacitet och förmåga hos individer och organisationer att hantera nya 

situationer och uppgifter. Internationaliseringen med ökad konkurrens samt en global 

marknad i samband med informationsteknologin kräver högre flexibilitet hos arbetstagaren.  

De övergripande förändringarna som skett under 1990 talet har sin utgångspunkt i 

decentralisering och flexibilitet. Dessa bakomliggande drivkrafter har medfört ökat ansvar och 

stress för arbetstagarna, men också socioekonomiska skillnader och försämrad psykosocial 

arbetsmiljö. För gruppen välutbildade höginkomsttagare har flexibilitet och decentralisering 

inneburit individuellt anpassat arbete och högre lön. För andra gruppen såsom vård och 

omsorgspersonal har förändringarna haft negativa följder i form ökad arbetsbelastning, 

mindre personal, ett högre arbetstempo och mer ansvar och fler vårdtagare per anställd (SOU 

2 000:54).  
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Att de samhälls- och arbetsmarkandsförändringar som skett under senaste decennierna 

påverkat den offentliga sektorn (äldreomsorgen) råder det inge tvivel om. Äldreomsorgen har 

under 1990 talet genomgått en rad förvandlingar (SOU 2000:38). Omorganisationer för ökad 

effektivisering och kostandsmedvetenhet betonas som mål och uppföljningskriterier. Dessa 

organisatoriska förändringar medför ofta nedskärningar på personal och tid (Östlin 1996). Till 

följd av detta utsätts kvinnor för ökad arbetsbelastning på arbetstiden. Krav på effektivisering 

och besparing är tendenser som ofta leder till ökat prestationskrav hos kvinnor. Mot denna 

bakgrund har vård och omsorg varit ett föremål för en utsatt arbetsmiljö. Enligt Östlin (1996) 

förefaller vårdbiträden i hemtjänsten och sjukvårdsbiträden vara de två yrken som har störst 

risk för belastningsskador. Den som arbetar som vårdbiträde och undersköterska löper fem 

gånger större risk för belastningsskador än genomsnittsarbetaren. De omfattande 

förändringarna av omsorgsarbetet i form av neddragningar, omorganisationer och den nya 

ekonomistyrningssystem resulterade i ökade krav och höjd arbetstakt vilket också kom att 

påverka kvinnor hälsa (Östlin 1996). Nedan illustreras den omfattande sjukfrånvaron i den 

offentliga sektorn i form statistiska resultat. 

 

http://www.scb.se/statistik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: (http://www.scb.se/statistik) 
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2.4 Tidigare forskning  
 

I denna del beskrivs tidigare forskning kring ämnet sjukskrivning och rehabilitering, vilka 

sedan relateras till den aktuella studien. Då föreliggande studie har en inriktning på genus så 

har ett forskningsprojekt som berör ämnet genus valts och fungerat som en inspirationskälla. 

 

2.4.1 De sjukskrivna i rehabiliteringsprocess 
 
Ulla Gerners doktorsavhandling handlar om den sjukskrivnes väg tillbaka till arbetet. Denna 

studie fokuserar på själva upplevelsen och återgången. Detta är något jag i min studie berör 

och kan därmed relatera till Gerners utgångspunkter. Gerner har både en kvantitativ och 

kvalitativ ansats i sin forskning och presenterar två delstudier som hon genomfört. 

Frågeställningarna som behandlas är den sjukskrivnes återgång till arbetet med eller utan 

rehabilitering och i viss mån även inträde i sjukskrivningen och övergång till förtidspension. 

Fokus i studien ligger på de enskilda individerna och speglar deras egna perspektiv. Empirin i 

denna forskning har analyserats utifrån ett handlingsteoretiskt perspektiv, och är inriktad på 

det handlingsutrymme de sjukskrivna själva upplever sig ha och respektive inte ha. 

Ambitionen är att få förståelse för hur människan själv tänker och agerar i en långvarig 

situation som sjukskriven samt hur den upplever problematiken med återgången till arbetet. 

Gerner menar att vilja och inte vilja återgå till arbetet måste sättas i relation om man kan klara 

av och har möjlighet att få något lämpligt arbete (Gerner 2005). 

 
 
 

2.4.2 Tillbaka till jobbet - om arbete, ohälsa och rehabilitering 
 
I denna studie gjord av Marianne Svenning förmedlas en bild av hur det är att vara 

långtidssjukskriven och leva med smärta samt delta i rehabiliterande aktiviteter för att så 

småningom komma tillbaka till arbetslivet. Svenning har genomfört 50 djupintervjuer där hon 

följt dessa på nära håll varav samtliga haft arbetsrelaterade problem. Det är dock endast 7 

djupintervjuer som finns presenterade i materialet. Studien har gjorts i samverkan med 

projektet Rehab, i denna samverkan var Svennings uppgift att undersöka hur de sjukskrivna 

upplevde sin situation. Svenning fokuserade på själva händelseförloppet, om hur det var 

innan, under och efter detta. Det som Svenning upplevde som problematiskt är om huruvida 
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den arbetsträning som erbjöds utgick ifrån individens möjligheter och begränsningar eller om 

den utgick ifrån arbetsledningens och produktionens krav. Arbetsträning som ett föremål för 

återgång var i huvudsak placerad på samma arbetsplats som också orsakade individernas 

besvär. Dessa tillsammans med bristande stöd och acceptans är några faktorer som påverkar 

rehabiliteringsprocessen och återgång negativt. Svenning visar på att arbetsgivarens stöd och 

engagemang om att anpassa arbetsuppgifterna efter individernas begränsningar har stor 

betydelse för återgången. Vidare poängterar författaren vikten av kunskap kring vad som 

orsakat problemets uppkomst samt att den allmänna acceptansen är avgörande för att kunna 

tillgodose de enskildes behov utifrån dess möjligheter och begräsningar (Svenning 1993).  

 

 

2.4.3 ”Att bli respektabel” 
 
Detta forskningsprojekt relaterar inte till ämnet sjukskrivning och rehabilitering men har ändå 

valts eftersom de behandlar problematiken kring genus. Då min studie är förankrad inom 

vården där kvinnors erfarenheter står i fokus anser jag mig kunna inspireras av Beverlys 

analys. Beverley Skeggs (2000) har i en studie undersökt vita arbetarklasskvinnor och deras 

strävan efter värdighet och respektabilitet. Studien ”Att bli respektabel” har en teoretisk ansats 

där analysen grundas utifrån begreppen klass och genus. Vid undersökningens start gick 

kvinnorna på en omvårdnads kurs med inriktning på hemvård, sjukvård och socialt arbete. 

Fokus ligger på att synliggöra hur kvinnors subjektivitet konstrueras samt hur de positioneras 

i samhället. Skeggs studie var således omfattande, i tolv år följde hon 83 kvinnor. Den avsikt 

som Skeggs (2000) hade var främst att kunna få en inblick i deras liv samt få kunskap om hur 

kvinnorna såg på deras feminitet och kön. Utifrån begreppet respektabilitet tolkar Skeggs 

(2000) kvinnors identiteter, hur de betraktar sig själva och hur de upplever att andra ser på 

dem. Respektabiliteten hos dessa kvinnor kan enbart visa sig genom att de har en omvårdande 

karaktär. Utbildningens mål var att förse kvinnorna med det omvårdande jaget, där kvinnorna 

skulle lära sig att vara osjälviska och sätta andra människor i första hand. En kvinna ska ha 

medkänsla, förståelse samt det huvudsakliga ansvaret för sin familj och släktingar. Genom att 

medverka i kurser där de fick lära sig om äktenskap, allmän omvårdnad, kvinnlighet kunde 

kvinnorna investera i sig själva och på så sätt erhålla bekräftelse. Att vara omvårdande och 

ansvarstagande var ett sätt för kvinnorna att visa tecken på respektabilitet (Skeggs 2000). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan följer en presentation av de valda teoretiska utgångspunkter vilka kommer att fungera 

som vetenskapliga verktyg i syfte att förstå och belysa empirin på ett mer distanserat plan. 

Teorierna kommer att knytas an i analysdelen med avsikt att identifiera mönster och samband 

kring sjukskrivning och rehabilitering. 

 

3.1 Struktureringsteori 
 
Anthony Giddens huvudsakliga syfte med struktureringsteorin är att få fram förhållandet 

mellan det aktiverade och det reglerade i socialt liv. I detta dialektiska antagande framhålls tre 

grundläggande element som bidrar till struktureringen; kommunikation av innebörder, 

utövande av makt/auktoritet och bedömning av arbetet. Kommunikation menar Giddens (Moe 

1995) kräver ett tolkningsschema, vilket i sin tur kopplas till en egen struktur, ett 

teckensystem (”signifikation”). Makt å andra sidan fordrar medel, vilka är sammanbundna 

med herravälde eller olikheter när det gäller resurser och myndighet (”dominans”). Moralen 

kräver normer vilka är kopplade till legitimerade strukturer i from av regler och liknande 

(”legitimering”). Denna växelverkan mellan interaktion och struktur illustreras nedan,  

(Moe 1995,  sid 183). 
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Begreppet modalitet avser de förmedlingar mellan interaktion och struktur i den aktiva 

produktionen och reproduktionen av det sociala. Modalitet som ett ”tolkningsschema” visar 

möjliga förståelseformer, ett så kallat kunskapsförråd som underlättar kommunikationen. Det 

handlar vidare om resurser och regler, områden för möjligheter som aktörerna kan dra ur den 

konkreta situationen. Strukturbegreppet ”signifikation” syftar på alla de regler som kan 

användas som tolkningsschema när man ska ge mening åt det som sker. Legitimering i form 

av normativa regler finner vi på motsvarande sätt i alla de regler som kan brukas för att 

bedöma människors handlingar. Dominans i denna bemärkelse handlar om de medel och 

resurser som kan användas för att visa makt i en situation. Giddens skiljer mellan makt och 

resurser (medel) i den bemärkelsen att makt visar på möjlig aktualisering av resurser i 

interaktionen (Moe 1995).  

 

En central tanke i struktureringsteorin är att strukturer innebär såväl begränsningar av som 

möjligheter till social handling. Enligt Giddens så förefaller strukturer inte att existera separat 

från social handling, utan är ständigt inbegripna i struktureringen av människors handlingar. 

Mot bakgrund av detta bidrar strukturer till att ge form åt den sociala interaktionen samt 

reproduktionen av mer eller mindre beständiga institutioner och sociala mönster. Vidare 

sammanknyter de och ger form åt en rad individuella sociala handlingar. Dock resulterar detta 

i förlängningen till reproduktionen av sociala system. Strukturer består av regler och resurser 

(Månson 2003). Reglerna i sig betraktas som generella och tillämpas i olika situationer och 

utgör en form av handlingsprogram som vi kan följa medvetet eller omedvetet. I det sociala 

livet förefaller dessa samspelsregler som centrala, dessa är regler som vi använder oss av i 

våra kommunikativa samhandlingar ofta i vardagssituationer (Moe 1995). Det samspel som 

sker är tämligen flexibelt i både tid och rum, på grundval av detta är vi i stånd att reproducera 

”regler” samtidigt som vi producerar nya användningsområden och nya kopplingar. 

Rutinisering innebär institutionalisering, strukturbildning och regionalisering vilka avser de 

handlingsmönster som vi placerar i rutiner och i ett sammanhang som i sin tur ger oss ledning. 

Begreppen rutinisering och regionalisering visar på viktiga former av förmedling mellan aktör 

och struktur. När vi rutiniserar samspelet skapar vi något som har en giltighet som går utöver 

den omedelbara situationen. Med andra ord som skapar vi och återskapar strukturer som ger 

våra handlingar en mening för oss och för andra människor (Moe 1995). Detta i sin tur förser 

oss med den trygghet som vi behöver för att kunna orientera oss och finna sammanhang. 
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3.2 Rationalisering 
 
Max Weber påvisade att dynamiken bakom den moderna utvecklingen utgörs av 

produktionens rationalisering. Han slår samman vetenskapens, teknologins och byråkratins 

utveckling under begreppet rationalisering. Rationaliseringsprocessen organiserar socialt och 

ekonomiskt liv i enlighet med principer om effektivitet på grundval av teknisk kunskap 

(Giddens 2003). För Weber innebär rationalisering en samhällelig förändring där det 

instrumentella, målrationella ”sunda förnuft” utvidgas till att bli fundamentala synsättet på 

alla samhällsområden. Weber menar vidare att rationalisering är en central kraft i det moderna 

samhället som kommer att utvecklas även i framtiden och inom alla samhällssektorer. Alla 

moderna samhällen är beroende av samma grundläggande form av social och ekonomisk 

organisation och befinner sig i en generell rörelse i riktning mot rationalisering.  

 

Den definition som kan sägas beskriva rationalisering följer här nedan: ”En tilltagande 

systematisk behärskning av verkligheten med hjälp av tilltagande precisa, abstrakta begrepp”  

(Boglind m.fl 2003, s 296). Weber ansåg att rationaliseringstendenser återfinns på olika 

nivåer, för det första i tänkandet, för det andra i handlandet, för det tredje i auktoritetens 

legitimering och slutligen i de mänskliga organisationsformernas utveckling. 

Värderationaliteten ersätts av en målrationalitet där den moderna människans tankesystem 

alltmer präglas av en kalkylering där vinst och effektivitet betonas som mål. Detta bidrar till 

en övergång ifrån värderationellt handlande till ett målrationellt handlande. Dessa handlingar 

legitimeras och uttrycks i nya organisationsformer. Rationalisering av organisationsformer 

handlar om att organisationerna blir alltmer byråkratiska och de traditionella dör ut. 

Rationaliseringens ”avförtrollning” av världen gör den mer genomskinlig och kalkylerbar. 

Värdemässiga aspekter av livet får allt mindre plats till förmån för ett kallt kalkylerande. 

Följden av rationalisering och som ett system är att den också kan bidra till att krossa 

människors kraft genom att göra alla samhällssfärer reglerade (Giddens 2003). 



 14 

3.3 Genuskontrakt  
 
Genusbegreppet introducerades i Sverige ursprungligen av Yvonne Hirdman som en 

översättning av det engelska begreppet gender. Begreppet genuskontrakt gör det möjligt att se 

hur kön som konstruktion förändras utifrån politiska och kulturella aspekter. Därmed 

fastställer det traditionella genuskontraktet könets möjligheter och begränsningar. Dessa 

möjligheter och begränsningar är dock skilda mellan könen, vilket utgör stommen i 

genuskontraktet (Hirdman 2001). I samhället utvecklas formella och informella genuskontrakt 

som formar det vardagliga livet för enskilda män och kvinnor. Genuskontraktet upprätthåller 

könsstrukturer genom att utforma regler för vad kvinnor och män bör göra, tänka och känna. 

 

Under alla tider och i alla samhällen har något ”kontrakt” mellan könen förekommit vilket 

också skildrat de föreställningar gällande det feminina respektive maskulina. Begreppet 

genuskontrakt avser normer, föreställningar och handlingar som definierar vad som är 

kvinnligt och manligt i specifika situationer. Dessa föreställningar och normer utgör en viss 

reglering och legitimerar arbetsdelningen mellan kvinnor och män. Begreppet förmedlar en 

förståelse av genus som process, skillnad och rörelse och gör det möjligt att analysera hur 

strukturella maktrelationer utkristalliseras i mänsklig handling, strategier och förväntningar. 

Även om genusrelationer definieras på en genomgripande samhällsnivå, ger begreppet 

genuskontrakt en teoretisk grund att undersöka hur dessa relationer problematiseras på 

mikronivå (Hirdman 2001). Kontrakten bygger på en osynlig relation bestående av en 

övertagen, kulturellt nedärvd överenskommelse, ett slags (tvångs) band mellan två enheter. 

Det är viktigt att poängtera att kontraktet inte ska tolkas som ett kontrakt skrivet mellan två 

likvärdiga parter med samma möjligheter att påverka kontraktets innehåll. Hirdman 

poängterar att ett genuskontrakt bör uppfattas som en förenkling av en komplicerad verklighet 

och kan användas för att renodla och analysera det komplexa beroendet mellan män och 

kvinnor (Hirdman 2001). 
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3.3.1 Genus som ett system 
 

Genussystem är vidare en teori som fokuserar på obalansen i makten som finns mellan könen. 

Hirdman definierar genussystemet som den organiserade principen som fungerar som en bas 

för andra system i samhället. Systemet som sådant genomsyrar alla nivåer i samhället och 

grundas i förståelsen av människan som kön. På samma grundläggande nivå återfinns alltid 

genusordning – ett genussystem. Denna föreställning medför en uppdelning av människan i 

kvinnligt respektive manligt. Uppdelningen i sig utmärks av två principer. Den första 

principen dikotomin och kännetecknas av ett isärhållande i form av en föreställning av att 

manligt och kvinnligt inte bör blandas. Det manliga formas utifrån ett särskiljande från det 

kvinnliga, närmare bestämt att vara en man är framför allt att inte vara en kvinna (Wetterberg 

& Jansdotter 2004).  

 

Den andra principen är hierarkin och utgår ifrån mannen som den normskapande människan i 

samhället, en bakomliggande princip för genussystemet är mannens överordning och kvinnans 

underordning. Genussystemet kan vidare förstås som könens formering och ordningen runt 

formeringen. De mönster som beskriver normen och det avvikande från normen bidrar till en 

formering av genus och till upprätthållandet av genussystem. Hirdman menar på att det inte 

enbart finns en orsak till kvinnans underordning utan att det är processen mellan kvinnor och 

män, normen och avvikande, som man kunnat se genom historiens gång och som ligger till 

grund för den underordning som kvinnor står inför idag (Wetterberg & Jansdotter 2004).  

 

Detta system i form av isärhållande ”lag” återfinns på alla nivåer men medför också mening 

och maktskapande. Isärhållandet grunduttryck finns i arbetsdelningen mellan könen. Här 

återfinns en uppdelning både vad det gäller den psykiska och fysiska ordningen. Denna 

ordningsstrukturerar sysslor, platser och egenskaper. Det meningsskapande som finns i 

samband med denna uppdelning underlättar den mänskliga orienteringen i världen efter 

platser, sysslor och sorter. Dock innebär detta också en form av maktskapande som utrycks i 

män överordning och kvinnors låga status. Det meningsskapande och maktformande finns på 

alla nivåer: som kulturell överlagring, tankefigurernas makt, som konkretiseras på den sociala 

integrationsnivån för att slutligen starkt verka på det individuella planet. I denna process är 

självfallet kvinnor medskapande och medgörande varelser (Wetterberg & Jansdotter 2004).  
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3.4 Krav och kontrollmodellen 
 
Den amerikanske sociologen Robert Karasek har utvecklat teorin krav och kontrollmodellen. 

Den ena variabel i denna modell utgörs av arbetskrav i form av en insats eller ansträngning 

som fodras för att arbetet ska bli utfört. Den andra är den så kallade egenkontroll och står för 

den handlingsfrihet eller det beslutsutrymme som ges i arbetet. En kombination av dessa två 

dimensioner bidrar till fyra huvudtyper av arbeten (Furåker 1991, sid 157). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyftet i denna modell visar hur individernas psykiska status i stor utsträckning formas 

av olika kombinationer av arbetskrav och handlingsfrihet. Ett arbete som ställer höga krav 

samtidigt som handlingsfriheten och egenkontrollen är begränsad utgör den kombinationen 

som medför största risken för ohälsa. Stressdiagonalen visar att ju längre ut vi kommer på den 

desto större är risken för ohälsa då ökade krav inte anpassas av en ökade egenkontroll. 

Aktivitetsdiagonalen visar å andra sidan att ju längre vi rör oss på den desto närmare en 

optimal inlärning kommer vi. Aktiva arbeten skapar också en förutsättning för att individen 

skall kunna utvecklas i arbetet vilket också kan komma att generera i en aktiv fritid. Karasek 

menar på att det i arbetslivet är viktigt att finna en balans mellan de krav som finns och 

människors egenkontroll. För att kunna bemästra stresstillstånd med höga krav är det vikigt 

att utrymme för handling och beslutsfrihet ges (Furåker 1991).  Karasek har i samarbete med 

den svenske forskaren Thöres Theorell utvecklat en tredje dimension av denna modell som 

innefattar socialt stöd. Vilket numera benämns som krav, kontroll och stödmodellen. De 

anställda med ”aktiva” arbeten har ett socialt stöd ifrån arbetsgivare och arbetskamrater vilket 

bidrar till en god hälsa och ökad välbefinnande. Det sociala stödet är en viktig faktor ifråga 

för att uppfylla det individuella behovet och skapa en trygghet i arbetet (Karasek & Theorell 

1990).   
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3.5 Kasam 
 
Den medicinska sociologen Aron Antonovsky har med sin salutogena perspektiv utvecklat 

begreppet Kasam- en känsla av sammanhang. Hans huvudsakliga utgångspunkt är att den 

upplevda känslan av ett sammanhang starkt bidrar till att människor behåller hälsa också 

under svåra påfrestningar. Utifrån individens hela livssituation vill Antonovsky kunna förstå 

vad som vidmakthåller hälsa.  Känsla av sammanhang består av tre delar, denna indelning i 

tre del enheter är ett försök till att mäta hälsa: 

Begriplighet – Att det som händer i livet går att förklara och förstå 

Hanterbarhet – En hög känsla av hanterbarhet innebär att man inte känner sig som offer för 

omständigheterna, individen kan med egenkontroll och resurser påverka sitt liv som i sig är en 

friskfaktor. 

 Meningsfullhet – Att man är delaktig i de processer som skapar en känsla av meningsfullhet.  

Ett inbegripande av dessa tre komponenter i det vardagliga livet ger en ökad känsla av 

sammanhang (Antonovsky 1991). 
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4 Metod 
 
Syftet med detta avsnitt är att redogöra för undersökningens tillvägagångssätt. Nedan följer en 

motivering av den valda metoden följt av förförståelse och forskarroll. Sedan ges en utförlig 

beskrivning av det praktiska förfarandet med dess olika moment. Denna del avslutas med en 

problematisering kring begreppen reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. 

 

4.1 Valet av metod  
 
Den kvalitativa analysens mål är således att upptäcka variationer, strukturer och processer 

hos ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder 

(Starrin & Svensson 1994 sid.28). Eftersom den kvalitativa metoden tydliggör hur någonting 

är och redogör varför, förefaller denna metod också som mest fördelaktig (Starrin & Svensson 

1994). Med god kännedom om att det finns ett flertal metoder att angripa problemet på, har 

den kvantitativa metoden valts bort då undersökningen inte är ute efter att generalisera utifrån 

statistiska resultat. Istället söker denna undersökning att identifiera mönster och strukturer 

med ambition om att bidra med ökad förståelse för kvinnors sjukskrivning och 

rehabiliteringsprocess. Då den kvalitativa metoden förser studien med ett rikhaltig och 

detaljerad datamaterial underlättar den också en djupare förståelse för studieobjektet 

(Denscombe 2000). Djupintervjuer som ett kvalitativt angreppssätt kan i detta hänseende bäst 

spegla den sjukskrivning och rehabiliteringsprocess som kvinnorna genomgår.  

 

Ett annat karaktäristiskt drag för detta metodologiska angreppssätt är dess inriktning på 

naturligt förekommande händelser i naturliga miljöer. På grundval av detta kan man lättare 

hantera invecklade situationer samt göra rättvisa åt det sociala livets många nyanser. Den 

antyder att datamaterialet och analyserna har sina rötter i den sociala tillvarons villkor, vilket 

underlättar för forskaren att få ett grepp om hur verkligheten ser ut (Denscombe 2000). Med 

fokus på att belysa den enskildes erfarenheter och upplevelse i samband med sjukskrivning 

och rehabilitering förefaller den kvalitativa metoden att vara lämpligast. I den aktuella studien 

förefaller problemformulering och syfte vara ett styrande element vid valet av metod. Mot den 

bakgrund bidrar detta metodlogiska förfarningsättet till att göra rättvisa åt verkligheten 

eftersom denne mäter det den avser att mäta vilket också ökar studiens validering.  
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4.2 Den hermeneutiska skolan 
 
Den hermeneutiska läran är en tolkningslära som eftersträvar att översätta, förtydliga, klargöra 

och utsäga. Med andra ord söker den hermeneutiska skolan att se sammanhang i tid, rum och 

mening vilket i sin tur förser forskaren med bred förståelse för studieobjektet ifråga (Starrin & 

Svensson 1994). Inom ramen för hermeneutisk tradition söks inga absoluta sanningar, då 

sådana sanningar inte finns. Istället läggs fokus på att söka nya och mer fruktbara sätt att 

förstå meningsfulla fenomen (Starrin & Svensson 1994). Den hermeneutiska cirkel står för det 

växelspak som finns mellan forskare och den undersökta verkligheten. Denna växling mellan 

helheten och delarna pekar på sambanden mellan det vi ska tolka, förförståelsen och det 

sammanhang det måste tolkas i (Gilje & Grimmen 1992). Denna pendling mellan delarna och 

helheten möjliggör en ökad förståelse för den undersökta verkligheten men också ett öppet 

och ödmjukt förhållningssätt. Då undersökningen ämnar bidra med ökad förståelse kring 

fenomenet samt förhoppning om att erhålla ny kunskap och alternativa tolkningsmöjligheter 

kommer den att inbegripa denna hermeneutiska cirkel i själva forskningsprocessen. 

 

4.3 Förförståelse & Forskarroll 
 
Att skriva uppsats enskilt innebär ett enskilt genomförande av intervjuerna, sammanställning 

och analysering av empirin. Forskarrollen samt förförståelsen kan i detta fall vara 

betydelsefull för resultat och dess utfall. Med anledning av detta har det empiriska materialet 

redovisat rikligt med citat. Detta har gjorts med avsikt att tillvarata respondenternas 

berättelser som i denna studie kan anses vara styrande element gällande teori val och framtida 

analys. 

Vi möter aldrig världen som ett blankt blad utan vissa förutsättningar som vi tar för givna 

(Gilje & Grimmen sid. 183). Förförståelsen understryks som ett nödvändigt villkor för att 

förståelse överhuvudtaget skall vara möjligt. Med avsikt att göra en tolkning av verkligheten 

samt förstå meningsfulla fenomen blir förförståelsen ett viktigt inslag (Gilje & Grimmen 

1992). En viss kunskap om att kvinnor är den grupp som representerar den höga sjukfrånvaro 

har införskaffats genom artiklar och SOU utredningar vilket också väckt intresset. Denna typ 

av förförståelse har bidragit till att studien koncentrats inom den offentliga sektorn med en 

viss vetskap om att majoriteten kvinnor arbetar inom vården. Dock har denna förförståelse 

beaktats, och med ett visst inslag av reflexivitet också bearbetas med alternativ kunskap som 

införskaffats under processens gång. Ett aktivt försök för att motarbeta förförståelsen har 
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gjorts och detta genom att söka efter någonting annat som bestrider den. De verktyg som 

beskriver den pendling som krävs för att kunna komma närmare ett objektivt förhållningssätt 

är begreppen närhet och distans som Sjöberg (1999) förespråkar. Med strävan att få djupare 

förståelse för den länk som finnas mellan aktör och samhälle krävs en förmåga att pendla 

mellan närhet och distans i forskningsprocessen. Den förförståelse som finns har erkänts och 

detta i syfte att kunna få distans till studieobjektet. För att förförståelsen inte skall prägla 

utfallet har en objektiv förhållningssätt både vid utformandet av frågor och vid 

intervjutillfället eftersträvats. I detta hänseende har många och öppna frågor gjorts vilket 

också resulterat i omfattande datamaterial och oförväntade svar i synnerhet gällande 

rehabiliteringstemat. 

 

Då forskaren är en del av den undersökta verkligheten i form av en interaktion med 

studieobjektet, behöver forskarrollen definieras och revideras under processen gång. I 

samband med vissa intervjuer uppkom det en del känsliga berättelser vilket ifrån min sida 

upplevdes väldigt svårhanterbart. Som forskare men också medmänniska är det lätt att bli 

tagen av de starka berättelserna. Eftersom den kvalitativa metoden möjliggör närhet som ett 

verktyg för att erhålla förståelse kan det i vissa fall vara klokt att bryta denna närhet genom att 

inta en distanserad roll. Visserligen blir man påverkad av de starka berättelserna men vikten 

av att detta inte ska prägla uppsatsen skall trots allt beaktas. Ett försök till distansering med 

hjälp av vetenskapliga verktyg skall trots allt eftersträvas. 

 

 

4.4 Tillvägagångssätt 
 
Nedan följer en kortfattad redogörelse av det allmänna tillvägagångssättet. Det första steget i 

forskningsprocessen inleds med en så kallad ”brainstorming” eller tankefas som innefattar en 

rad moment såsom allmän problemformulering och avgränsning. I bakhuvudet har tänkbara 

teorier funnits med under processens gång. Likaså har relevant litteratur införskaffats och på 

så sätt forskningsprocessen inspirerats. Därefter påbörjades den urvalsram i form av spaning 

efter respondenter. Resultatet har sedan i form av respondenternas redogörelser presenterats 

på ett så levande sätt som möjligt. I det empiriska kapitlet har de införskaffade temana 

presenterats vilka sedan fungerat som viktiga utgångspunkter i analysdelen. 
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4.4.1 Urval 
 
Vid undersökningens första skede som innefattar en så kalladplaneringsprocess, har det urval 

som skett haft sin utgångspunkt i en tanke om huruvida denna målgrupp (sjukskrivna kvinnor) 

kan ge den mest relevanta data. Denna allmänna problemformulering och frågeställning avgör 

till viss del urvalet eftersom den tenderar att specificera och avgränsa undersökningens art. 

Som ett första skede skapades en uvalsram genom att ett flertal äldreboende och servicehus 

kontaktades med avsikt att finna de respondenter i detta fall sjukskrivna kvinnor som återgått 

tillbaka till arbetslivet. Kontakten etablerades och intervjuerna kunde därefter genomföras. 

Urvalet i sig kan definieras som ett ”subjektivt urval”. Vid subjektivist urval ”handplockas” 

urvalet för undersökningen. Termen används då forskaren redan har viss kännedom om de 

människor eller företeelser som ska undersökas. Valet sker till viss mån medvetet eftersom 

det anses troligt att just dessa ger de värdefullaste data (Denscombe 2000). Fördelen med 

subjektivt urval är att forskaren närmar sig de människor eller företeelser som denne avser att 

undersöka och på så sätt erhålla en bredare variation. 

 

 

4.4.2 Intervjuguide 
 

I en intervjuguide anges de teman som är föremål för undersökningen, samt en presentation av 

den ordning de kommer att tas upp under intervjun (Kvale 1997). Inför intervjuerna har en 

intervjuguide föreberetts (se bilaga). Guiden innehåller de teman som utarbetats och 

strukturerats utifrån de frågeställningar som varit med från början. 

De teman som valts belyser dels de strukturella faktorer men också den individuella kring 

sjukskrivning och rehabilitering. Följande teman som behandlas är: Upplevelsen av 

sjukskrivning, strukturella riskfaktorer, individuella riskfaktorer och rehabiliteringsprocess. 

Dessa teman har sedan brutits ned till underteman i syfte att specificera resultatet. Den 

tematiska utgångspunkten relateras till ämnet för intervjun men också till de teoretiska 

föreställningarna som ligger till grund för undersökningen och den framtida analysen. 
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4.4.3 Intervjuer & Intervjusituation 
 

Den process som inbegriper intervjugenomförande i form av mellanmänsklig interaktion och 

kommunikation startades genom att samtliga respondenter kontaktades för att bestämma tid 

och plast för intervjutillfället. Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal 

mellan två parter om ett tema av ett ömsesidigt intresse. Den är en specifik form av mänskligt 

samspel där kunskap utvecklas genom dialog (Kvale 1997, s.117-118). 

Intervjuerna genomfördes hemma hos respondenterna och på deras aktuella arbetsplats allt 

efter deras val. I syfte att åstadkomma så avslappnad och bekväm situation som möjligt har 

respondenterna getts utrymme för att bestämma både tid och plats för själva intervjutillfället. 

Ett informerat samtycke har vid första kontakten erhållits. De medverkande respondenterna 

har i förväg informerats om själva tidslängden som uppskattades uppta cirka en timme. Vissa 

intervjuer har i genomsnitt pågått i en timme allt beroende på berättelsernas omfattning. 

Sammanlagt utfördes sju intervjuer varav fem presenteras i undersökningen, det bortfall av 

två intervjuer gjordes av de skäl att de var respondenter som inte hade återgått till arbetet. 

Redan vid telefonkontakt med samtliga respondenterna har undersökningens syfte förklarats 

och frågan om bandspelare kan används vid intervjutillfället ställts. 

För att kunna skapa en trygg och bekväm intervjusituation har överlägesenhetsaspekten 

försökt undvikas. Samtliga intervjuer har inletts med en presentation av syftet. Med tanke på 

ämnets känslighet har det tydligt påpekats att syftet är att förstå kvinnors upplevelser och 

erfarenhet i allmän och bred perspektiv. En känsla av allmän och mellanmänsklig 

kommunikation har vid intervjutillfället försökt att förmedlas. Samtliga intervjuer är 

dokumenterade med bandspelare. Närvaro med hög uppmärksamhet och lyhördhet har varit 

aktualitet vid intervjutillfällena. Ett inslag av flexibilitet vid intervjutillfällena har varit aktuell 

där följdfrågor har ställs. Intervjuer som genomförts är semistrukturerade och kännetecknas 

av att forskaren har en färdig lista med ämnen som skall behandlas och frågor som skall 

besvaras. Dock återfinns en viss flexibilitet hos forskaren vad det gäller frågornas 

ordningsföljd samt inslag av följdfrågor (Denscombe 2000). Intervjun inleddes med de 

aktuella teman som skulle beröras, därefter ställdes öppna frågor som skulle täcka de aktuella  

teman. 
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4.4.4 Bearbetning 
 
Utskrift av samtliga intervjuer har verkställts. Arbetet med att skriva ut intervjuer kan 

upplevas som mödosamt men är ett nödvändigt inslag i kvalitativ forskning. Det är genom 

transkribering som resulterar i att forskaren kommer i ”närkontakt” med data (Denscombe 

2000). För att inte gå miste om viktiga utsagor har intervjuerna transkriberats med stor 

noggrannhet det vill säga ordagrant. Därefter har all utskrift operationaliserats utifrån aktuella 

teman. Texten har kodads med färg med avsikt att lyfta fram de mest intressanta utsagor för 

själva undersökningen. Resultatet har sedan presenterats på så sätt att respondenterna kommit 

till tals genom att de citerats och deras utsagor omformulerats i textform.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet är begrepp som i kvalitativa undersökningar används i syfte att 

diskutera sanningsvärdet i resultatet. Termen reliabilitet behandlar frågan om huruvida de 

mätinstrument som används är tillförlitliga (pålitliga). Validitet (trovärdighet) handlar 

däremot om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses 

exakta, riktiga och träffsäkra (Denscombe 2000). 

När det gäller att erhålla hög reliabilitet så är forskarens roll och dennes reflexivitet avgörande 

inslag i forskningsprocessen.  Det mått av tillförlitighet som finns i denna studie är att den 

goda tekniska utrustningen i form av bandspelare som bidragit med bra ljudkvalitet vid 

samtliga intervjuegenomförande. Därav har inga data förlorats och utskriften har hanterats 

med stor noggrannhet så att all data i ordagrann form finns att tillgå. Min förförståelse och de 

etiska aspekterna har beaktats. Med anledning av min förförståelse har distansering med 

alternativ kunskap och vetenskapligt verktyg inbegripits samt en medvetenhet om att det finns 

flera sanningar kring fenomenet. Objektivitet har också uppmärksammats under processens 

gång. Objektivitet innefattar en förmåga till neutralitet och opartiskhet i synnerhet vid 

intervjusituationen. Med andra ord att som forskare kunna framställa ett sådant 

förhållningssätt till studieobjektet som saknar personlig prägel vilket i sin tur kan ge ett 

generellt resultat. För att inte riskera att bli att för personligt har en distanserad roll efter 

genomförandet av intervjuerna eftersträvats. Data har också framställs på så sätt att 

respondenterna skall komma till tals och på så sätt kan sanningsvärdet aktualiseras. Dock har 

vissa verktyg som reflexivitet samt distansering varit ständigt närvarande och på så sätt gjort 

att studien i allmänhet svarar för relativt hög tillförlitlighet samt trovärdighet. Den metod som 
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valts har också gett rättvisa åt studieobjektet och speglat den verklighet kring kvinnors 

sjukskrivning och rehabiliteringsprocess, vilket i sig kan betraktas som ett visst mått av 

validitet. 

 

4.6 Etiska överväganden 
 

De etiska övervägandena har funnits med under uppsatsens alla stadier. Ett inbegripande av 

de etiska aspekterna i syfte att skydda respondenterna har varit en självklarhet redan vid start. 

Den etiska aspekten har funnits med under processens gång gällande utskrift, 

materialpresentation och analys. Med tanke på ämnets känslighet som berör frågor kring den 

enskildes upplevelser och erfarenhet av sjukskrivning och rehabilitering har den etiska 

aspekten gällande sekretess och anonymisering noga beaktats. Redan vid första kontakten har 

konfidentialitet garanterats och material presenterats på ett sådant sätt att de individuella 

identiteterna inte kan identifieras. Givetvis har ett informerat samtycke också erhållits i 

samband med den första kontakten.  
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5 Resultat/Empiri 
 
I följande kapital presenteras det empiriska resultatet utifrån ett flertal tema. Inledningsvis ges 

en kort presentation av de fem medverkande respondenterna. Det erhållna empiriska resultatet 

kommer att sammanställas med textform och citat i syfte att förmedla en så levande bild som 

möjligt. Nedan angivna namnen är fingerade med avsikt att i största mjöliga mån skydda 

respondenternas identiteter. Det empiriska resultatet kommer i detta avsnitt att presenteras 

utifrån fyra huvudteman vilka bryts ned och illustreras med ett flertal underteman. 

 

Den gemensamma nämnaren för samtliga respondenter är att de alla är kvinnor som arbetat 

inom vården i många år. Respondenterna har under en kortare period varit helt sjukskrivna 

men har efter arbetsträning inom ramen för en aktiv rehabilitering kunnat återgå till att arbeta 

halvtid. I dagsläget har kvinnorna en omplacerad halvtidstjänst på samma arbete och är halvt 

sjukskrivna. Samtliga respondenter medger att de trivs med sitt arbete inom vården. Att vara 

en hjälpande hand uppges vara väldigt givande. Olika former av rygg och nackbesvär, 

hjärtbesvär och psykisk ohälsa är diagnoser som ligger bakom respondenternas sjukskrivning. 

Sara som är 59 år gammal har arbetat inom vården i ca 26 år. Sara har trillat och brutit ett 

nyckelben hos en vårdtagare samt fått diagnosen psykisk utmattning. I januari 2004 blev hon 

riktigt dålig och har varit halvt sjukskriven sedan dess. Numera är hon omplacerad och arbetar 

halvtid. Anna som också har en omplacerad halvtidstjänst har arbetat inom vården i ca 25 – 26 

år. Hon är sjukskriven för kroniskt värksyndrom av fibromyalgi, en så kallad förslitning i 

längdryggen. Den tredje respondenten är Sofia som arbetat inom vården i 20 år. Hon arbetade 

på ett äldreboende i 27 år och när den skulle omorganiseras blev hon flyttad till ett mycket 

större servicehus. Sofia hade mycket svårt att anpassa sig på det nya arbetet, hon anger att hon 

upplevde situationen mycket stressigt och att hon inte alls trivdes på det nya arbetet. I 

samband med förflyttningen fick hon hjärtbesvär och psykisk ohälsa. Siv å andra sidan är 

utbildad undersköterska som också är halvt sjukskriven för sin nacke och rygg besvär. Efter 

arbetsträning har hon nu blivit omplacerad och återgått till att arbeta halvtid. Monica som är 

48 år har precis som Siv ryggbesvär och arbetar nu halvtid och är halvt sjukskriven. 
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5.1 Upplevelsen av sjukskrivning 
 

Under en period var samtliga respondenter helt sjukskrivna och upplevelsen av att vara helt 

sjukskriven beskrivs som väldigt svårt och rentav fruktansvärt. Respondenterna medger att de 

var väldigt inskränkta i hemmet. ”Hemma och hemma min säng är ju det om jag behöver vila, 

så visst blir man mer bunden och inskränkt” (Monica). Situationen var svår och 

självförtroendet beskrivs som väldigt lågt. Vissa respondenter återger att deras psykiska hälsa 

försämrades av att vara hemma och sjukskriven. ”Jag fick nästan panikångest och gå ut, 

vågade knappt gå in i en affär min man fick sitta utanför och vänta i bilen och jag gjorde 

tappra försök för att gå in och handla. Jag var väldigt inskränkt i hemmet” (Sara).    

 

Vidare framhåller Siv hennes svårigheter med att prestera och ha krav på sig i samband med 

sjukskrivningen vilket också satte prov på hennes kvinnlighet. 

 

”Jag gick upp i vikt jätte mycket så att jag kände mig okvinnlig, jag tyckte inte 

att jag passade i några kläder eller någonting, Det är ju det här med 

kvinnligheten att vara vacker och känna sig åtråvärd, jag tyckte ingenting var 

roligt överhuvudtaget”. 

 
Anna medger att hon accepterat situationen som den är nu men var förtvivlad i början. 
 

 

”Nu har jag accepterat det mer men i början gjorde jag inte det jag var 

förtvivlad, när man jobbat inom vården så länge är det det enda man kan då, 

kan jag känna, det var ju min grej jag blev förtvivlad när jag blev sjukskriven då 

och fick diagnosen att jag alltså inte kan jobba i vården längre, det var 

fruktansvärt”. 
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Sara beskriver hur den psykiska hälsan påverkades i samband med att hon var helt 

sjukskriven, vidare skildras här den strävan om att återgå till det normala. 

 

”När jag låg nere i Lund sa de att det var en psykisk utmattning, det var 

fruktansvärt. Jag är ju alltid varit van och jobba och det här med att bara gå 

hemma och då arbetade min man också ju så jag var ensam hela dagarna och 

det var fruktansvärt. Och jag kunde nästan inte ta mig ur det efter det här, i och 

med att jag var hemma så länge så kunde jag varken cykla eller köra bil eller 

göra någonting sånt det blev att jag inte vågade gå ut till slut, så det var det som 

var det mest besvärliga. Jag tror att det blev en psykisk utmattning för att jag 

ansträngde mig varenda dag, jag ansträngde mig för att komma tillbaka till det 

sociala arbetslivet och familjeliv och allting liksom, tillslut insåg jag att jag inte 

kunde det, det började gå mig lite på nerverna, jag upplevde att det var mycket 

svårt”. 

 

Respondenterna återger att det är oerhört svårt att hantera den situation som man hamnat i. 

Här beskrivs en känsla av förtvivlan eftersom man är van att arbeta och plötsligt händer det 

något som begränsar en. Likaså ger respondenterna en bild av att man ständigt har 

presentationskrav vilket sätts på prov i samband med sjukskrivning. Att inse att man inte kan 

genomföra vissa saker eller att ha krav på sig, är något som ständigt återges i intervjuerna. 
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5.2 Strukturella riskfaktorer 
 
Faktorer som ligger bortom respondenternas kontroll har identifierats som strukturella såsom 

arbetsmiljö och arbetsförändringar samt kvinnors dubbla arbete. Under detta tema görs en 

skildring av hur arbetssituationen såg ut då respondenternas besvär utbröt. Därefter presenters 

de förändringar som skett inom vården och allra sist skildras kvinnorna upplevelsen kring det 

dubbla arbetet. 

 

5.2.1 Arbetsmiljö 
 
Tunga lyft tillsammans med en i övrigt påfrestande arbetsmiljö beskrivs som vanliga 

förhållanden inom vården. Att arbeta inom vården beskrivs som väldigt tungt och slitsamt där 

man arbetar under oregelbundna tider. Respondenterna redogör för hur arbetssituationen som 

den var då kan ha bidragit till att besvären uppkommit.  

 

Anna beskriver hur hennes arbetssituation såg ut då hennes besvär uppkom. 

 

”Vi hade nog rätt så tuffa vårdtagare, väldigt tunga, vi skötte i sängen och så, 

det här sista när det utbröt 98 när jag gjorde ett lyft tillsammans med annan tjej 

det var en vårdtagare som hade ramlat ner på golvet och som var 

benamputerad, vi hade ingen lyft utan fick ta han med en stång och lyfta upp 

honom, så vi var två tjejer en vid var sida och en tredje tjej som skulle köra in 

rollstollen under honom men han fastande med ändan i dynan på rollstolen så 

jag fick lyfta lite högre och då gjorde det ont i ryggen och på kvällen fick jag 

åka upp till akuten, men jag jobbade på söndan igen så dum som man är 

eftersom det är svårt att få in personal på söndan, så jobbade jag, men det blev 

bara värre och värre”.  

 

Vidare gav respondenterna ett intryck av att vara hängivna gentemot arbetet, man ställer upp 

trots att man har ont. Brist på personal beskriv respondenterna är en faktor som bidrar till att 

de känner att de måste ställa upp och arbeta.  
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Hängivenheten skildras av Monica enligt följande: 

 

”Jag menar det här med att fastän man hade ont i ryggen så gick man till jobbet 

och gjorde sitt jobb i alla fall.  Alltså det är krav man ställer på sig själv att man 

ska man ställa upp till hundra procent jag hade jätte svårt med att säga nej, jag 

gjorde liksom allt och ställde upp på allt och det är ju det hade man lyssnat på 

kroppen lite tidigare, men jag såg inte skäl att var hemma, man vill så mycket 

och man vill ställa upp till 110 % det är ju bara så, och det gäller både 

arbetslivet och privatlivet”.  

 

Respondenterna anger att de trivs att arbeta inom vården och anser att det trots vissa 

omständigheter är väldigt givande. Det tunga arbetet, oregelbundna tider, krav på att man 

skall vara flexibel, omorganisation är några av de faktorer som framställs som påfrestande för 

den fysiska hälsan såväl som den psykiska. ”Det ju det här att jag jobbat i framåtböjd 

ställning i många år och tungt det är ju tunga lyft så visst har mina besvär utvecklats av ett 

långvarig dålig arbetsförhållande” (Anna). En annan delger att omorganisation och 

förflyttningen är orsaken bakom besvärets uppkomst.  

 

5.2.2 Arbetsförändringar 
 
Nedan beskrivs de förändringar som skett på arbetet och som inneburit ett ökat krav på 

kompetens. Det har införts nya regler och krav på dokumentering, samtidigt som införandet 

av sjukvård krävt ökad krav av dem som arbetar inom vården. Arbetsuppgifterna har i 

samband med förändringarna blivit fler samtidigt som det oftast är brist på personal. 

 

Anna beskriver arbetsförändringar vilka kommit att resultera i fler arbetsuppgifter: 

 

”Det är mycket mer sjukvård nu ju, för då i början lagade vi mat och vi kunde 

komma ut på landet och vid stora vedspisar och steka älgstekar och vara där 

hela förmiddagen. Men nu är det mer så att man åker och gör en insats och så 

jaa, ger de frukost och insulin och så, det har blivit mycket med papper, mycket 

rapportblad att skriva in och dokumentera, det har blivit mycket mer så. 

Ibland så är det tillkortakommanden tycker jag, jag tycker att jag vill vara hos 

vårdtagaren och vill inte sitta och skriva om den men det måste vi göra”. 
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Sofia anser att hennes besvär uppkommit i samband med förflytningen vilket också 

konstaterats av hennes läkare:  

 

”Jag frågade min doktor så här kan det ha påverkat min sjukdom att jag blivit 

flyttad och att jag känt att jag inte trivdes riktigt med min arbetssituation, ja 

svarade han mig att det kan det mycket väl ha gjort på långsikt. För att det blir 

ju så ändå när man går in i sån här byggnad så man känner sig stressad och 

osäker så börjar ju hjärtat slå snabbare än vanligt och man mår ju lite psykiskt 

dåligt fast man försöker intala sig att det här klarar jag, det är bara inbillning, 

jag klarar det här, så blir det en psykisk belastning”. 

 

Sofia beskriver de svårigheter hon upplevt i samband med omorganisationen och 

förflyttningen till ett annat arbete vilket skildras enligt följande: ”När man bryts upp så mot 

sin vilja så händer någonting i en på nåt sätt och när man då är lite äldre så har man ju lite 

svårare att anpassa sig om man säger så, jag tog det väldigt svårt när jag blev omplacerad”. 

Det nya arbetet känner hon är alldeles för stort, mycket fler vårdtagare, och mycket mer att 

hålla reda på. Hon medger att hon kände mer gemenskap med vårdtagarna och 

arbetskamraterna på detta förra arbetet där hon har arbetat i 27 år.  

Vidare förklarar hon att hennes psykiska hälsa påverkades av att hon inte trivdes på det nya 

arbetet. ”Jag kände att jag inte mådde bra och jag kände mig stressad, det kände jag absolut 

att det var ju nästan någonting som påverkade min psykiska hälsa, bara när man körde här 

på vägen, och körde utanför så kom den här obehagliga känslan oooj det är där inne jag 

jobbar, det är där jag mår så dåligt så kände jag den första tiden”. 

 

Det anges att det skett en utveckling när det gäller hjälpmedel men konstateras att det ändå tar 

på kroppen och krafterna. ”Det blir belastningsskador i vilket fall som helst fastän det finns 

mycket hjälpmedel så kan man inte göra allt med” (Monica). Överlag har den offentliga 

vården genomgått stora förändringar som inneburit större krav på de anställda, samtidigt som 

det fortfarande råder brist på resurser. Att arbetet uppges vara mycket mer tyngre i dagsläget 

har att göra med att antalet vårdtagare ökat följt av flera lyft. Det skildras också att krav på 

flexibilitet ställs inom vården, eftersom vårdtagarna är så pass olika så är det viktigt att man 

kan vara flexibel utifrån deras behov. 
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5.2.3 Kvinnors dubbla arbete 
 
Under detta tema kommer respondenternas egna reflektioner kring vad som kan vara 

orsakerna till att de drabbats av de olika besvären att presenteras. De delger en bild av att det 

är ett flertal faktorer som kan ligga bakom, dock framhålls att det dubbla arbetet i hemmet och 

på arbetet kan ha bidragit till besvärens uppkomst. 

 

Monica uttrycker problematiken kring dubbelarbete enligt följande: 

 

”Jag vet ju inte men jag tror ändå att jag inte hade blivit sån här om jag bara 

hade mitt jobb hemma med att städa och sköta hemmet. Man kan säga att det är 

en kontenta av dubbelt arbete med liknande arbetsuppgifter”. 

 

 

Kvinnorna anges vara mer utsatta för det dubbla arbetet menar Monica: 

 

”Jag tror att vi kvinnor är mer utsatta för en sån här sak, men många 

människor tänker att man ska hinna med så mycket, man ska hinna med och 

köra barnen dit och dit, man har mycket hemma och man har sitt jobb 

kvinnojobb som ofta är på lite obekväm arbetstid, det är oftast kvinnojobb som 

är helger och kvällar i och med att det ofta är serviceyrke av olika slag, jag tror 

att vi kanske är mer utsatta på så sätt, och vi kvinnor är såna även om vi känner 

att det är på tok försöker vi ändå”. 

 

Den första faktor bakom sjukskrivning är den huvudsakliga arbetssituationen kopplat med 

familjesituationen och kvinnoroll, ålder beskrivs också som en bidragande faktor. 

Respondenterna ger en bild av att det är många års arbete inom vården samt utförande av 

liknande arbetsuppgifter i hemmet som ligger bakom besvärens uppkomst.  



 32 

5.3 Individuella riskfaktorer  
 
De riskfaktorer som identifierats som individuella är flera: åldern, kvinnorollen och 

prestationskrav är vidare de faktorer som finns återkommande i kvinnornas uttalande. 

Respondenterna beskriver hur fördelningen av arbetet i hemmet var innan deras besvär utbröt. 

De berättar om det ansvar och krav som de upplevde att de hade, vilka de numera har 

omvärderat. Kvinnorna ger en definition av att man hade fler krav på sig, framförallt krav som 

man ställde själv. Det var ganska mycket som skulle utföras under en kort tid, en av 

respondenterna beskriver det så här: ”Man kan säga att jag är sån person som under ganska 

så lite tid till mitt förfogande vill uträtta mycket” (Siv).  

 

5.3.1 Kvinnoroll och prestationskrav 
 
Respondenterna skildrar kvinnans roll och kopplar samman den med att kvinnan har det 

primära och tyngsta ansvarat för familjen, hushållsansvar och barnen. Vidare berättar Sara om 

att kvinnor i allmänhet tar på sig mer ansvar och har fler måsten än vad män har.  

 

Arbetsfördelningen beskrivs enligt henne som följande: 

 
”Det var väldigt mycket att jag gjorde allt för att min man jobbade 7-4 och jag 

jobbade deltid, så tyvärr så tog man på sig mycket, jag gick inte och väntade om 

jag slutar vid 13 jag gick inte och vänta på han skulle komma hem för att vi ska 

städa ihop. Men däremot så har han alltid skött trädgården och sånt och det 

tunga ute, på så sätt fördelade vi det väldigt jämt så liksom”. 

 

Kvinnoansvar skildras av Anna här nedan: 

 

”Jag tror att det är jättemycket sånt, jag tror att många kvinnor som jobbar 

deltid tycker att de hinner göra det och det, män har inte det här tunga ansvaret 

för barnen hela tiden, det är kvinnan som alltid får ta det tyngsta ju. Jag tror att 

man bara tar för givet att en kvinna ska hinna lite mer än en man, jag tror det”. 
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Ansvar och krav skildras av Siv enligt följande: 

 

”Jag ser ju bara på mig själv alltså man gjorde ju allt och man ville ju så 

mycket, man ville hjälpa till på alla plan man ville vara stark, jag hade fler 

måsten då. Förr kände jag att jag kanske skulle göra mer, nu känner jag att det 

finns inga måste utan jag gör det när jag orkar, jag kan nu säga att jag tog på 

mer mig än vad jag skulle göra, jag tror att kvinnorna ser det så faktiskt att de 

måste ta på sig mycket”. 

 

”Jag tror att vi kvinnor har större och tyngre börda och bära, faktiskt kanske inte fullt 

medvetet många gånger” (Sara). Gemensamt för respondenternas berättelser är att de haft 

tyngre belastning både vad det gäller det psykiska och fysiska planet i samband med omsorg 

och ansvar för barn och hushållsarbete.  

 

5.4 Rehabiliteringsprocess och dess friskfaktorer 
 
Faktorer bakom lyckad återgång är flera, dock beskrivs medverkan i rehabiliteringsaktiviteter, 

det positiva bemötandet från omgivningen, den egna viljan och initiativtagande som några 

faktorer som varit avgörande för lyckad återgång. Under följande tema presenteras de 

erfarenheter som respondenterna har från rehabiliteringsaktiviteter. De flesta anser att deras 

behov har blivit tillgodosedda men konstaterar att deras vilja har varit avgörande för att de 

deltagit i olika rehabiliteringsaktiviteter.  

 

5.4.1 Rehabiliteringsaktiviteter 
 
Sara medger att hennes chef hade anmält henne till kommunhälsan men först efter att hon 

själv påtalat att hon ville. Där har hon medverkat i olika aktiviteter såsom vattengympa och 

avslappning. Sedan så har hon själv ordnat så att hon fått sjukgymnastik och massage. Hennes 

upplevelser av detta skildras enligt följande.  ”Även om jag inte blev jättemycket bättre, det 

blir inte bra va så tror jag ändå att psykiskt och hela bilden och ja att man blir bättre av det 

liksom och röra på sig och vara med och träffa andra människor. Det har stärkt mig på det 

sociala”. 
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Anna däremot har medverkat i aktiviteter på Spenshult där hon var med i en smärtgrupp. Där 

fick hon lära sig mycket om kognitivt beteende i form av ett annat tänkande och 

avslappningsövningar för att få bättre sömn.  

 

”Jag har gett mig fasiken på att smärtan inte ska ta över mitt liv, har du 

ingenting positivt att se fram emot då blir det att man sitter hemma och ältar dig 

i det och då blir det att smärtan tar över tillslut, men nu har jag lärt mig mycket 

med det här kognitivt beteende på Spenshult och vet det här med att när smärtan 

försöker ta över så tänk på nåt annat ställe på kroppen som du inte har ont jag 

kan sitta och studera min tumme i tio minuter den gör inte ont den kan jag röra, 

då tar inte smärtan i ryggen över för då fokuserar min hjärna på min tumme 

som jag inte har ont i, mycket av såna här grejer har jag fått hjälp med där uppe 

på Spenshult för att lära mig att så här är det och jag kan leva med här smärtan 

som jag har idag och göra livet drägligt så att säga”. 

 

Arbetsgivaren har i detta fall ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller 

sjukdom får ta del av rehabiliterings och anpassningsåtgärder som är nödvändiga för att 

arbetstagaren skall kunna fortsätta (Westerhäll m.fl. 2006). Det förklaras att 

rehabiliteringsaktiviteterna inte helt återställer kroppen men vikten av 

rehabiliteringsaktiviteter påpekas som betydelsefullt för det psykiska välbefinnandet. Stödet 

ifrån chefen har funnits där för vissa, vilket också underlättat deltagandet i aktiviteterna. 

Samtliga respondenter har varit föremål för arbetsträning som ett steg i 

rehabiliteringsprocessen. 

 

5.4.2 Den meningsfulla återgången 
 
Att återgången till arbetet har varit väldigt positivt för de flesta i deras rehabiliteringsprocess 

skildras här nedan med citat. Eftersom upplevelsen av att vara hemma beskrivs som 

fruktansvärt, ensamt och inskränkt blir återgången meningsfull. Nedan beskrivs det positiva 

med återgången men också det negativa som vissa av respondenterna har upplevt.  
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Arbetets betydelse för känna sig behövd förmedlas av Monica såhär: 

 

”I och med att jag fick den här omplaceringen och jag kom tillbaka till mitt jobb 

och jag kom tillbaka till mina arbetskamrater och jag fick träffa mina 

vårdtagare när de kommer ner och äter och så vidare. Detta gjorde att jag 

accepterade situationen på ett annat vis och att jag kände mig lite grann behövd 

i alla fall, för det är det som är så viktigt att känna sig behövd, att man har tider 

och passa när man har jobbat hela sitt liv, man har alltid haft det här, så det var 

kanonviktigt och hade jag inte fått den här chansen att få bli omplacerad i 

receptionen så vet jag inte vad jag hade gjort idag”.  

 

”Jag ser ju dagen mycket ljusare för att hade inte jag haft någonting att göra så hade jag 

blivit psykiskt sjuk” (Anna). Det sociala med arbetet uppskattas men också en känsla av att 

man är behövd förmedlas trots ens begränsningar. Flera av respondenterna medger också att 

deras psykiska hälsa skulle ha försämrats om de inte hade fått möjligheten att återgå. De flesta 

av respondenterna hade själva tagit initiativ till att börja arbetsträna vilket sedan resulterade i 

att de flesta fick börja med att arbeta 25 % som sedan övergick till halvtid. 

Respondenterna berättar att de accepterat sin situation sådan som den är, istället ligger fokus 

på att bevara de förmågor som man har i dagsläget. ” I dagens läge har jag lärt mig att säga 

nej för att jag alltså inte orkade, det är kroppen säger ifrån och jag lyssnar mycket mer på 

min kropp idag” (Siv). Att lära sig att säga nej och minska sina krav har varit ett viktigt inslag 

i rehabiliteringsprocessen. 

 

5.4.3 Bemötande och initiativtagande 
 

Det positiva bemötandet, den egna initiativtagande och ansvar är faktorer som underlättat 

återgång till arbetet för de flesta. Vid sjukskrivning finns en rad inblandande parter såsom 

läkare, försäkringskassan, arbetsgivare och arbetskamrater. Dessa parter kan antigen finnas 

som stöd eller utgöra ett hinder vid eventuell återgång beroende på om det ett positivt eller ett 

negativt bemötande. Ett gemensamt utfall är att bemötandet har visat sig vara positiv ifrån de 

flesta, vilket har underlättat rehabiliteringsprocessen. Överlag anser respondenterna att de fått 

det stöd de ansett sig behöva ifrån samtliga parter.  
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Bemötandet anser Sara har varit positivt: 

 

”Försäkringskassan och läkaren har varit hur snälla som helst alltså, det har 

aldrig varit någon så där som har sagt ja nu får du väl skärpa dig, min 

handläggare på Försäkringskassan har förstått mig och läkare och alla som jag 

har pratat med”. 

 

Initiativtagande, egen vilja och påstridighet framhålls som avgörande faktorer för lyckad 

rehabilitering och återgång. Anna beskriver sin påstridighet enligt följande: 

 

”Nu var det ju så att jag ville ju så mycket, men jag tror att jag fått mer hjälp 

för att komma tillbaka som jag gjort för att jag själv velat och varit påstridig 

annars hade det tagit mycket längre tid, det är likadant det här med smärtskolan 

i Spenshult då att jag frågade läkaren om inte det var någonting för mig, det var 

jag själv som påtalade det till läkaren men han trodde inte det först han sa har 

man inte gjort någonting ortopediskt så är det svårt, så att jag tror att man 

måste lite grann själv faktiskt, veta lite grann själv och kunna och ha egna idéer, 

vad kan jag göra det är bara jag själv som kan känna vad jag kan göra”. 

 

Sofia var sjukskriven i en månad och började sedan arbetsträna två timmar per dag men det 

gick inte så bra eftersom hennes arbetskamrater upplevde att det var jobbigt att hon bara 

kunde arbeta i två timmar per gång. 

 

”Problemet med det var ju att det var svårt för mina arbetskamrater när de sa 

ja hur länge är du här idag, och jag sa jag är här mellan sju och nio, oo vi har 

så mycket idag, jag kände att jag var belastning för dem. Det var en 

arbetskamrat som sa jasså du ska vara inne i två timmar nu ja det är ju inte 

mycket lönt, det förstår jag att hon tycker det men när man är i den situationen 

som jag är i och var då så är man ju lätt sårbar och jag blev lite ledsen för då 

kände jag nästan att jag var lite i vägen att jag var till besvär att jag dök upp på 

de här två timmarna, ja att jag var lite av en käpp i hjulet på något sätt att de 

istället då skulle ha haft en som är frisk och orkar jobba hela tiden istället för en 

som mig då som bara orkar vara inne de här två timmarna, det blev jag lite 

ledsen för”. 
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Samtidigt som de har fått stöd ifrån arbetsgivare och inblandade parter så beskrivs det att det 

är oerhört viktigt att man tar tag i vissa saker själv samt att man vet vad man vill. Gör man 

inte det så är risken att man glöms bort. Respondenterna berättar att de själva tagit initiativ 

och sökt mycket själva också, vilket de anser är viktigt för att kunna återgå till arbetet. 

Sammanfattningsvis har det empiriska resultatet påvisat ett antal faktorer som kan tänkas 

ligga bakom kvinnornas sjukskrivning. Empirin har påvisat följande riskfaktorer i samband 

med sjukskrivning: arbetsmiljö, arbetsförändring, kvinnors dubbla arbete, prestationskrav och 

kvinnoroll och ålder. Friskfaktorerna har visat sig vara den rehabiliteringsprocess som 

innefattar rehabiliteringsaktiviteter, positivt bemötande, återgång till arbetet och det egna 

initiativtagandet.  
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6 Analys 
 

Denna studie syftar till att belysa risk och friskfaktorer i samband med sjukskrivning och 

rehabiliteringsprocess. Med denna ambition har det empiriska materialet lyfts fram och 

analyseras här i olika huvudteman: Upplevelsen av sjukskrivning, strukturella riskfaktorer, 

individuella riskfaktorer samt rehabiliteringsprocess och dess friskfaktorer. Dessa 

huvudteman konkretiseras sedan med ett flertal underteman vilka vidare har den funktion av 

att klargöra de olika delarna av de presenterade huvudtemana. Empirin hanteras vidare med 

valda teoretiska ansatser som underlättar förståelsen av de strukturellt påverkande 

premisserna men påvisar också aktörens handlande inverkan. 

 

 

6.1 Upplevelse av sjukskrivning 

 
Att individen är delaktig i processer som skapar en känsla av meningsfullhet är något som 

enligt Antonvosky ger välbefinnande och ökar känslan av sammanhang. Vidare berör Giddens 

resonemanget kring meningsskapande och påvisar att aktören i interaktion med andra och 

med möjlig identifiering av signifikativa regler, kan tolka sin tillvaro samt ge mening åt sin 

vardag. Det meningsskapande som uppskattas i samband med utförandet av olika praktiker 

ger ledning och formar vardagen (Moe 1995). Arbetsuppgifter, fritidsaktiviteter och andra 

meningsuppfyllande praktiker som tidigare varit inbegripna i rutiniserade vanor kan längre 

inte utföras eftersom sjukdomsbesvär begränsar ens handlingsförmåga. ”Jag är ju alltid varit 

van och jobba och det här med att bara gå hemma och då arbetade min man också ju så jag 

var ensam hela dagarna och det var fruktansvärt” (Sara). Då den vana som återfinns i den 

individuella tolkningsschema inte kan omsättas i handling upplevs situationen som 

sjukskriven vara fruktansvärd. Rutinisering och regionalisering benämns av Giddens som ett 

sätt att placera handlingsmönster i rutiner och sammanhang som ger oss ledning, trygghet och 

giltighet (Moe 1995).  

Då vi i detta hänseende finner en begränsad fysisk förmåga hos samtliga respondenter bryts 

också detta rutiniseringsmönster. Det socialt reglerade livet förutsätter en aktiv människa med 

medel och resurser för möjlig interaktion och aktualisering, menar Giddens. Då människan 

inte förmår att vara aktiv i alla lägen blir en känsla av inskränkthet istället förstärkt. 

Situationen som sjukskriven förmedlas med känslan av förtvivlan, inskränkthet och dåligt 
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självförtroende. Det psykiska välbefinnandet påverkas i en negativ riktning liksom förmågan 

att prestera och ha krav på sig. För att individen skall kunna visa dominans i olika kontexter, 

främst i arbetslivet fodras en mängd resurser (Moe 1995).  När individens fysiska och 

psykiska förmåga är begränsad, minskas också förmågan att prestera och ha krav på sig. På 

grundval av detta förefaller dessa villkor att bidra med marginalisering av den grupp som inte 

förmår att identifiera sig med den meningsuppfyllande normaliteten. 

”Jag tror att det blev en psykisk utmattning för att jag ansträngde mig varenda dag, jag 

ansträngde mig för att komma tillbaka till det sociala arbetslivet och familjeliv och allting 

liksom, tillslut insåg jag att jag inte kunde det” (Sara). 

 

Distinktionen mellan den sjuke och den friske individen blir här påtaglig och visar på det 

acceptabla och normala tillståndet som finns inbäddat i de sociala strukturer och processer. 

Denna strukturella legitimering kan enligt Giddens (Moe 1995) ses som en formering av våra 

föreställningar, och uttrycks i vår bristande acceptans i samband med sjukdom, eftersom den 

friske individen och dennes förmågor är det normala tillståndet. Den ansträngning som görs 

för att komma tillbaka till det ”vanliga” livet visar på en strävan om att kunna identifiera sig 

med något som skapar mening och ger bekräftelse.  

 

För att knyta an till den normalitet som genomsyrar det sociala och kulturella livet rörande 

kvinnoroll menar Hirdman att här återfinns ett upprätthållande av könsstrukturer vilka reglerar 

hur kvinnor skall tänka och känna (Hirdman 2001). ”Jag gick upp i vikt jätte mycket väldigt 

mycket med så jag kände mig okvinnlig, jag tyckte inte att jag passade i några kläder eller 

någonting, Det är ju det här med kvinnligheten att vara vacker och känna sig åtråvärd, jag 

tycket inte ingenting var roligt överhuvudtaget” (Siv). Kvinnligheten sattes på prov då kravet 

om att känna sig kvinnlig, vacker och åtråvärd inte kunde åstadkommas i samband med 

sjukskrivning. Hypotesen om det normala och allmängiltiga betonas inte lika kraftfullt förrän 

det uppkommer andra omständigheter som visar på en annan verklighet.  
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6.2 Strukturella riskfaktorer 
 
Strukturella förändringar och normativa föreställningar har visat sig ha en inverkande tendens 

på arbetslivet och den enskilda individen. Empirin har påvisat en rad strukturella förhållanden 

såsom arbetsförändringar, arbetsmiljö och kvinnors dubbla arbete vilka är faktorer som visat 

sig ha en negativ påverkan på kvinnornas hälsa. Mot denna bakgrund har tendenserna 

definierats som strukturella riskfaktorer. 

 

6.2.1 Arbetsförändringar 
 
Ett framträdande drag som det empiriska resultatet påvisat är de arbetsförändringar som skett 

inom äldreomsorgen vilka krävt ökad effektivitet samt omfattande nedskärningar. Den 

bakomliggande drivkraften som förtydligar dessa strukturförändringar inom äldreomsorgen är 

den så kallade rationaliseringsprocessen. Weber understryker att rationaliseringsprocessen 

organiserar ekonomiskt liv i enlighet med principer om effektivitet, vilket har sin grund i den 

tekniska utvecklingen. Det målrationella tänkandet gällande ökad effektivitet och flexibilitet 

reglerar det sociala livet och organisationen som sådan (Giddens 2003). Fler vårdtagare, 

personalbrist och ökad krav på kompetens inom sjukvård samt krav på dokumentering är 

konsekvenser av de neddragningar som skett inom äldreomsorgen. Tendenserna fordrar en 

systematisk organisering därmed blir det målrationella tänkandet ett nödvändigt islag för 

hantering av denna förändringsprocess. Omorganisation och den allmänna utveckling för ökad 

effektivitet förfaller vara kalkylerade tankesystemet med ekonomisk agenda där 

resursminskning blir en genomgående prioritering.  

 

Respondenterna beskriver de förändringar som skett med en upplevelse av 

tillkortakommanden. Utrymme för att tillbringa mer tid med vårdtagarna finns inte. Numera 

handlar det om att utföra en insats effektivt för att sedan gå till nästa.  ”Det är mycket mer 

sjukvård nu ju, för då i början lagade vi mat och vi kunde komma ut på landet och vid stora 

vedspisar och steka älgstekar och vara där hela förmiddagen” (Anna). I samband med 

rationaliseringens framfart menar Weber att den värderationella handlingen ersättas med den 

målrationella handlingen. Dessa handlingar legitimeras och uttrycks i nya organisationsformer 

(Giddens 2003). Implementering av principerna om effektivitet, flexibilitet och 

kostnadsmedvetenhet kan i sig betraktas som en form av en organisering och reglering av den 
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sociala verkligheten. Det målrationella tänkandet kan här knytas samman till Giddens hypotes 

om att strukturbegreppet signifikation avser de regler som kan användas som tolkningsschema 

när man ske ge mening åt det som sker (Moe 1995). Den aktör som befinner sig i denna 

förändringsprocess söker införliva de regler och riktlinjer samtidigt som den påvisar en stark 

vilja om att kvarhålla det gamla arbetssättet, blir en känsla av tillkortakommanden ett faktum.  

”Jag tycker att jag vill vara hos vårdtagaren och vill inte sitta och skriva om den men det 

måste vi göra” (Anna). Krav på dokumentering och alltmer komplicerad sjukvård är de nya 

regler och riktlinjer som följd av rationaliseringsprocessen kräver ett nytt arbetssätt. Regler 

som återfinns i verksamheten definieras som ett måste vilket i sig skapar en viss interaktion i 

den givna miljön, som enligt Giddens i förlängningen kan leda till en viss strukturering och 

legitimering av de nya arbetsnormerna.   

 

Dessa utvecklingstendenser som införlivats i takt med en förändringsprocess har visat sig ha 

en negativ tendens på hälsa i form av fysisk och psykisk belastning. ”När man bryts upp så 

mot sin vilja så händer någonting i en, jag kände att jag inte mådde bra och jag kände mig 

stressad, det kände jag absolut att det var ju nästan någonting som påverkade min psykiska 

hälsa” (Sofia). De strukturella processer som reglerar det sociala livet och som Giddens 

påtalar medför en strukturell dominans. En ömsesidig påverkan som återfinns på den 

strukturella nivån och innefattar principer om en ekonomisk tillväxt omsätts förverkligas på 

individnivå. Att som människa befinna sig i den förändringsprocess där den egna tillvaron och 

tryggheten rubbas, kan i sig komma att påverka den psykiska såväl som fysiska hälsan.  

 

 

6.2.2 Arbetsmiljö 
 
De strukturella riskfaktorer i samband med de förändringar som skett inom vården och i 

arbetslivet påverkar givetvis också arbetsmiljön. Denna omställning bidrar till ökat krav och 

mindre egenkontroll. Karasek (Furåker 1991) menar att de arbeten som ställer höga krav men 

ger för lite utrymme för egenkontroll bidrar,  till att risken för ohälsa ökar. Kvinnorna i denna 

studie medger att besvären utvecklats av ett långvarigt dåligt arbetsförhållande. ”Vi hade nog 

rätt så tuffa vårdtagare, väldigt tunga, vi skötte i sängen och så” (Anna). Arbetsmiljön vid 

besvärens uppkomst beskrivs som väldigt påfrestande. Denna arbetsmiljö i sin helhet skildras 

som väldigt ansträngande både på det psykiska och fysiska planet. Det tunga arbetet och 
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oregelbundna arbetstider, de korta insatser är faktorer som genomsyrar arbetsmiljön inom 

vården vilket också anges ha lett till sjukdomsbesvär.  

”Det ju det här att jag jobbat i framåtböjd ställning i många år och tungt det är ju tunga lyft 

så visst har mina besvär utvecklats av ett långvarig dålig arbetsförhållande” (Anna).  

Denna påfrestande arbetsmiljö i samband med implementering av sjukvårds och andra 

effektiviseringsprinciper är faktorer som visar på ökade krav och mycket lite utrymme för 

egenkontroll. Dessa omvandlingar där ökade krav inte anpassas med ökad egenkontroll kan 

enligt Karasek (1991) ses som bidragande faktor till högre sjukfrånvaro. Den hängivenhet 

som kvinnorna återger visar på det krav som i sig genomsyras i organisationen och som 

införlivats av samtliga. ”Jag menar det här med att fastän man hade ont i ryggen så gick man 

till jobbet och gjorde sitt jobb i alla fall, alltså det är krav man ställer på sig själv att man ska 

man ställa upp till hundra procent jag hade jätte svårt med att säga nej” (Monica). De 

strukturella neddragningarna som gjort sig gällande har skärt ner på personalstyrkan och tid 

för utförande av insats vilket visat sig resultera i att sjukdomsbesvären hos samtliga 

respondenter förvärrats.  

 

 

6.2.3 Kvinnors dubbla arbete 
 
Efterkrigstiden vittnade om en ekonomisk expansion följt av utbredning av den offentliga 

sektorn. Kvinnors arbetskraft efterfrågades. Det hushållsarbete som tidigare utfördes i 

hemmet kom att bli arbetsuppgifter inom ramen för offentliga institutioner. 

Hirdman behandlar problematiken kring könsmässig uppdelning i samband med utförandet av 

vissa praktiker med begrepp såsom genuskontrakt och genussystem. Hirdman menar vidare 

att genussystem är den organiserade principen och fungerar som en bas för andra system i 

samhället. Systemet som sådant genomsyrar alla nivåer i samhället och grundas i en förståelse 

av människan som kön (Wetterberg & Jansdotter 2004).  

Denna föreställning menar Hirdman medför en uppdelning av människan i manligt respektive 

kvinnligt och utmärks av två principer. Systemet som sådant grundar sig i en särskiljande 

föreställning gällande manligt och kvinnligt som uttrycks både i det politiska och kulturella 

livet. Dessa antagande bidrar till en uppdelad arbetsmarkand och en arbetsfördelning i 

hemmet. Fördelningen i sig vittnar om en strukturell ojämlikhet på arbetsmarkanden men 

också en viss arbetsfördelning i hemmet utifrån kön. Kvinnorna i denna studie har ett 

dubbelarbete där de utför liknande arbetsuppgifter både på arbetet och i hemmet, vilka är 
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omständigheter som angetts ha en bidragande inverkan till besvärens uppkomst. ”Jag vet ju 

inte men jag tror ändå att jag inte hade blivit sån här om jag bara hade mitt jobb hemma med 

att städa och sköta hemmet, man kan säga att det är en kontenta av dubbelt arbete med 

liknande arbetsuppgifter” (Monica). Vidare menar Hirdman (2001) att formella och 

informella genuskontrakt formar det vardagliga livet för män och kvinnor. Detta kontrakt 

förefaller att upprätthålla könsstrukturer genom att utforma regler för vad kvinnor och män 

bör göra tänka och känna (Hirdman 2001). Denna kulturella och nedärvda överenskommelse 

utgör en slags meningsskapande där kvinnorna i denna studie finner mening med sina utförda 

arbetsuppgifter både i hemmet och på arbetet. Detta kan i sin tur komma att bidra till en 

långsiktig reproduktion av de könsstereotypa praktikerna. Att arbeta inom vården anges vara 

trivsamt och givande då de upplever sig som en hjälpande hand. ”När man jobbat inom 

vården så länge är det enda man kan då, kan jag känna, det var ju min grej jag blev förtvivlad 

när jag blev sjukskriven” (Anna).  Detta ger prov på de utgångspunkter och antaganden som 

finns i det mänskliga tänkandet och handlandet. Därmed klargörs förståelsen kring kvinnornas 

dubbelt utförda arbete. ”Jag tror att vi kvinnor är mer utsatta för en sån här sak, men många 

människor tänker att man ska hinna med så mycket, man ska hinna med och köra barnen dit 

och dit, man har mycket hemma och man har sitt jobb kvinnojobb som ofta är på lite obekväm 

arbetstid, det är oftast kvinnojobb” (Monica). De strukturella normativa föreställningarna 

kring uppdelningen om könets plats och positionering i samhället vittnar om könsmässig 

kategorisering och klargör vidare den könsmässiga koncentrationen inom den offentliga 

sektorn.  
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6.3 Individuella riskfaktorer 
 
De strukturella förhållandena har visat sig ha en inverkan på den enskilda individen och 

dennes livssituation. Kvinnorna i denna studie utrycker individuella riskfaktorer med en 

typisk kvinnoroll och prestationskrav vilket påverkat deras hälsa negativt. Denna komplexa 

företeelse knyts samman till de strukturella omständigheter men betonas utifrån ett 

aktörsperspektiv med avsikt att identifiera den individuella påverkande kraft. 

 

 

6.3.1 Kvinnoroll och prestationskrav 
 
I empirin framhävs kvinnorollen i huvudsak vara förknippad med ansvar för hushåll och 

omsorg av barn. Respondenterna anger att de hade huvudansvaret för hem och familj innan 

deras sjukdomsbesvär utbröt. Vidare skildras en traditionell arbetsfördelning i hemmet med 

inslag av prestationskrav, främst krav som de ställde själva. Dessa tendenser som visats i det 

empiriska resultatet gällande kvinnoroll och prestationskrav kan blottläggas med Hirdmans 

genuskontrakt som avser normer och föreställningar och definierar vad som är manligt och 

kvinnligt i specifika situationer (Hirdman 2001). ”Det var väldigt mycket att jag gjorde allt 

för att min man jobbade 7-4 och jag jobbade deltid, så tyvärr så tog man på sig mycket, 

däremot så har han alltid skött trädgården och sådant och det tunga ute” (Sara). 

Uttalande vittnar om en typisk traditionell uppdelning som kan ha sin grund i en ”kontrakt”, 

vilken i sin tur skildrar en könsmässig uppdelning. Genuskontrakts strukturella legitimering 

återspeglades på den individuella nivå och uttrycks i kvinnors handlingar och 

vardagssituation. Den arbetsfördelning som beskrivs och som varit en aktualitet innan 

sjukskrivningen överensstämmer med de föreställningarna inom ramen för genuskontrakt och 

system. På grund av detta urskiljs här en strukturell påverkande tendens som uttrycks i 

kvinnornas handlingar. Individernas handlingar är enligt Giddens med och reproducerar 

framtida normer vilket sakta men säkert legitimeras på alla nivåer. Det återkommande faktor i 

kvinnors uttalande är deras känsla av prestationskrav. ”Jag ser ju bara på mig själv alltså man 

gjorde ju allt och man ville ju så mycket, man ville hjälpa till på alla plan man ville vara 

stark, jag hade fler måsten då” (Siv).  Hirdman talar också om meningsskapande som en form 

av orientering och positionering utifrån erfarenheter och sysslor (Hirdman 2001). Att vara på 

alla plan och att uträtta många saker ger i längden en form av bekräftelse och en känsla av att 
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man är behövd. Skeggs (2000) vill med sin analys visa på att kvinnor utför vissa praktiker och 

införlivar vissa normer med förhoppning om att bli bekräftade och respekterade. ”Jag kan nu 

säga att jag tog på mer mig än vad jag skulle göra, jag tror att kvinnorna ser det så faktiskt 

att de måste ta på sig mycket” (Siv). De sysslor som utförs ger mening och underlättar den 

egna positioneringen kan komma att leda till bekräftelse och känsla av sammanhang (Skeegs 

2000). Strävandet efter bekräftelse kan i sig betraktas som bakomliggande förklaring till att 

kvinnorna i detta fall inte enbart påverkas av strukturellt legitimerade normer, utan är med och 

reproducerar dessa genom egna handlingar och förhållningssätt.  

 

Med utgångspunkt i Giddens (Moe 1995) teori om att strukturer inte existerar separat från 

sociala handlingar kan vi lättare förstå den process som inbegriper det mänskliga handlandet 

vad det gäller reproducerandet av individuella riskfaktorer. Det vi med olika teorietiska 

förklaringsmodeller kan förstå är att individen befinner sig i en förändringsprocess där 

rationalisering presenteras som en bakomliggande kraft. Konsekvenserna av de olika 

strukturella tendenser i form av arbetsförändringar legitimerar en viss arbetsmiljö som 

individen måste införliva dock lite utrymme för egen kontroll. På samma sätt har en normativ 

könsstereotyp uppdelning illustrerats som en form av ojämlik fördelning av praktikerna både 

på arbetsmarkanden och i hemmet. Alla dessa strukturella tendenser har visat sig spegla den 

individualitet som uttrycks i typisk kvinnoroll och prestationskrav som i sig visat sig utgöra 

en riskfaktor för den egna hälsan. De ovannämnda teoretiska utgångspunkterna knyts an till 

empirin och klarlägger den dialektiska samverkan i den bemärkelsen att kvinnorna inte enbart 

är offer för de strukturella premisserna utan är med och reproducerar dessa. ”Jag tror att vi 

kvinnor har större och tyngre börda och bära, faktiskt kanske inte fullt medvetet många 

gånger” (Sara). De processer som styr det sociala och kulturella livet omsätts många gånger i 

omedvetna handlingar vilka produceras och förblir nya normativa former. Med den bakgrund 

blir det relevant att plocka fram aktören och dennes handlingar som en del av den 

bakomliggande kraften för sjukskrivning. 
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6.4 Rehabiliteringsprocess och dess friskfaktorer 
 
Medverkan i rehabiliteringsaktiviteter, positivt bemötande, initiativtagande samt den 

meningsfulla återgången är de positiva faktorer bakom lyckad återgång. De behov utifrån 

arbetsförmåga har visat sig vara tillgodosedda i samband med arbetsträning och omplacering, 

vilket visar på en annan medverkande kraft för lyckad återgång. Ovannämnda empiriska 

företeelser kommer att lyftas fram med stöd i Antonovskys och Karaseks teoretiska 

utgångspunkter. 

 

6.4.1 Rehabiliteringsaktiviteter  
 
En aktiv medverkan i olika rehabiliteringsaktiviteter har visat sig bidra med ökat 

välbefinnande samt en känsla av sammanhang. Aktiviteter i form av vattengymnastik, 

avslappningsövningar uppskattas på det sociala planet då det ger en möjlighet att träffa andra 

människor som befinner sig i samma situation. 

Antonovsky (1991) talar om en känsla av sammanhang, i detta avseende en fråga om att 

känna att situationen är hanterbar och begriplig. Gemenskap kring frågan sjukskrivnings och 

sjukdomsbesvär kan komma att bidra att den isoleringskänslan försvinner. Vardagen blir mer 

hanterbar i den bemärkelsen att det finns utrymme för egenkontroll och därmed ökad 

förståelse av det som händer runt omkring.  

En känsla av hanterbarhet menar Antonovsky (1991) är att individen agerar och inte betraktar 

sig själv som offer. Den rehabiliteringsaktivitet som innefattar kognitivt beteende har bidragit 

till ett annat tänkande vilket också gjort situationen hanterbar och begriplig. ”När smärtan 

försöker ta över så tänk på nåt annat ställe på kroppen som du inte har ont jag kan sitta och 

studera min tumme i tio minuter den gör inte ont den kan jag röra, då tar inte smärtan i 

ryggen över för då fokuserar min hjärna på min tumme som jag inte har ont i” (Anna). 

 

Ett aktiv medverkan i olika rehabiliteringsaktiviteter har underlättat en viss acceptans av den 

situation man befinner sig i. Framför allt kan man se en tendens av ökad medvetenhet kring 

förhållandena som kan tänkas bidragit till besvärets uppkomst vilket underlättar förstålelsen 

av vad man skall undvika i framtiden. Dessa är tendenser har visat sig vara viktiga inslag i 

rehabiliteringsprocessen, där fokus ligger på att bibehålla den nuvarande förmågan. Redskap 

som erbjudits i samband med rehabilitering har visat sig bidra med aktörskänsla där de själva 

medverkar mot en positiv riktning. Med stöd i Antonovskys perspektiv kan vi se en ökad 
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hanterbarhet och begriplighet i samband med aktiv medverkan i rehabiliteringsaktiviteter 

vilket i sin tur minskar känslan av inskränkthet samt ökar en känsla av sammanhang. Det 

anges att man fått mer insikt om det viktiga i livet samt omvärderat vissa saker såsom att 

minska sina krav och att lära sig att säga nej. Dessa faktorer kan i sig vara ett steg i 

rehabiliteringsprocessen för en lyckad återgång. 

 

 

6.4.2 Den meningsfulla återgången 
 

Rehabiliteringsaktiviteter och arbetsträning är de föremål för den rehabiliteringsprocess som 

strävar efter att den sjukskrivne skall återgå till sitt arbete. Samtliga respondenter har återgått 

till att arbeta halvtid där arbetsuppgifterna anpassats efter arbetsförmåga. Därmed har en 

omplacering i form av lättare arbetsuppgifter blivit en aktualitet. Denna process som 

innefattar olika steg och som lett till återgång anges vara meningsfull: ”Jag kände mig lite 

grann behövd i alla fall, för det är det som är så viktigt att känna sig behövd, att man har 

tider och passa när man har jobbat hela sitt liv” (Monica). Den meningsfullheten förknippar 

Antonovsky (1991) med en känsla av delaktighet som i sin tur ger mening i livet. Att känna 

sig behövd och att kunna finna sin position efter de medel och resurser individen har menar 

också Giddens (Moe 1995) är ett sätt att finna sin position där man känner att man tillför 

någonting. Återgången har uppvisat sig vara betydelsefull på det sociala planet främst för det 

psykiska välbefinnandet. ”Jag ser ju dagen mycket ljusare för att hade inte jag haft någonting 

att göra så hade jag blivit psykiskt sjuk” (Anna). Mot bakgrund av detta återfinns här en 

uppskattning av återgången till arbetet som ett viktigt steg för förbättring av den psykiska 

hälsan såväl som fysiska. 
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6.4.3 Bemötande & initiativtagande 
 
Andra faktorer som underlättat återgången är det allmänna positiva bemötande ifrån de 

involverade parterna. Stöttning ifrån arbetsgivare har betonats som en viktig del i denna 

sjuskrivnings och rehabiliteringsprocess. Dock har empirin påvisat ett fall av ett negativt 

bemötande ifrån arbetskamrater. I övrigt har ett positivt bemötande ifrån arbetskamrater 

erhållits och påpekas som stärkande. Ett socialt stöd ifrån arbetsgivare och arbetskamrater 

menar Karasek och Theorell (1990) bidrar till ökat utrymme för egenkontroll. Dessa tendenser 

främjar individens handlingsförmåga och det egna agerandet. Det egna initiativtagandet 

påvisas som ett viktigt inslag i själva processen. ”Nu var det ju så att jag ville ju så mycket, 

men jag tror att jag fått mer hjälp för att komma tillbaka som jag gjort för att jag själv velat 

och varit påstridig annars hade det tagit mycket längre tid” (Anna). Ett aktivt agerande och 

initiativtagande möjliggör en ökad kontroll känsla över själva situationen. Det negativa 

bemötandet ifrån arbetskamrater har visat sig minska egenkontrollen och handlingsförmågan. 

”Ja att jag var lite av en käpp i hjulet på något sätt att de istället då skulle ha haft en som är 

frisk och orkar jobba hela tiden istället för en som mig då som bara orkar vara inne de här 

två timmarna, det blev jag lite ledsen för” (Sofia). Den effektivisering och 

rationaliseringsprincip som genomsyrar verksamheten utgör i detta fall ett hinder för dem som 

arbetar inom vården, därmed minskat utrymme för stöttning för den sjuke. Detta negativa 

bemötande både förhalar och försvarar rehabiliteringsprocessen och återgången. 

 

Sammanfattningsvis åskådliggörs här de olika förhållandena i samband med sjukskrivning 

och rehabilitering. Empirin har frambringat ett flertal olika förhållanden såsom 

arbetsuppgifternas förändring, arbetsmiljö, dubbelt arbete, kvinnoroll och prestationskrav. 

Dessa faktorer har identifierats som riskfaktorer då de visat sig ha gett upphov till 

sjukdomsbesvär. Med stöd i Giddens struktureringsteori har en växelverkan mellan dessa 

enheter kunnat konstateras. På grundval av detta har en uppdelning av strukturell och 

individuell riskfaktor presenterats och poängterats således som en ömsesidig påverkan där 

individen visst påverkas av strukturella företeelser men är också med och agerar och 

upprätthåller dessa strukturer. Individen identifierats sig med de strukturerade praktikerna 

som ger en mening i tillvaron, därmed förefaller det meningsuppfyllandet behovet att styra 

upprätthållandet och legitimeringen av de strukturella företeelserna. De strukturella faktorerna 

i egenskap av arbetsförändringar, arbetsmiljö och kvinnors dubbla arbete uttrycks i detta 

hänseende i individuella handlingarna i form av ökat prestationskrav och kvinnoroll. I takt 
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med dessa föränderliga och legitimerade könsmässiga företeelser förefaller individens krav 

förbli höga samtidigt som utrymme för egen kontroll är små. Med struktureringsteorin 

förmedlas en tanke om att strukturer innebär såväl begränsningar som möjligheter till social 

handling (Moe 1995). I detta hänseende förefaller de strukturella och individuella tendenserna 

att bidra med en begränsning gällande bibehållning av den aktuella hälsan och visar på en 

negativ riktning mot sjukdomsbesvär. Dock skall här påpekas att individen är den aktör som 

av olika anledningar står för reproduktion på den individuella nivån som i detta fall lett till 

sjukdomsbesvär uppkommit. Samtidigt som riskfaktorerna har visat sig resultera i 

sjukdomsbesvär återfinns här också en strukturell möjliggörare. Rehabilitering blir ett föremål 

för en individuell rättighet inom de ram som socialförsäkringssystemet tillhandahåller. Denna 

strukturella resurs förknippas här med de rehabiliteringsförmåner och identifieras därav som 

en friskfaktor. De medel och resurser som erbjuds här är det individuella agerandet i positiv 

riktning. Den rehabiliteringsprocess i samband med rehabiliteringsaktiviteter, återgång, 

positivt bemötande och socialt stöd, initiativtagande är faktorer som visat sig vara avgörande 

och främjar en lyckad återgång samt bibehållning av den förmåga man har. Av den orsaken 

kan vi understryka att de strukturella företeelserna både utgör hinder men också 

tillhandahåller möjligheter. 
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7 Sammanfattande reflektioner 
 

Studien har behandlat fenomenet sjukskrivning och rehabiliterings i olika delar, vilka berör 

upplevelsen, bakomliggande faktorer samt återgång till arbetet. Individens upplevelser och 

erfarenheter står i fokus och speglar denna sjukskrivning och rehabiliteringsprocess. Då den 

föreliggande ambitionen var att fånga den individuella och strukturella komplexitet kring 

fenomenet blev den kvalitativa metoden utifrån studien syfte mest fördelaktig. Andra 

betydelsefulla utgångspunkter var införskaffandet av en bred förståelse för studieobjektet. I 

enlighet med den hermeneutiska skolan har jag i min uppsats sökt att växla mellan delarna 

och helheten för att kunna peka på de samband som finns mellan de individuella och 

strukturella. Med ambition att påvisa och belysa den samverkan mellan aktör och struktur har 

strukturteorin valts som en huvudteori och kombinerats med andra teorier för att konkretisera 

de olika delar. För att kunna få den breda förståelsen kring fenomenet har de olika 

samhällsövergångarna presenterats som bakomliggande drivkraft. Att knyta samman de 

samhällsförändringar med arbetslivets omvandlingar är ett sätt att införskaffa kunskap i vad 

som ligger bakom den arbetsmiljö och den situation som kvinnorna ifråga befinner sig.  

 

Empirin har frambringat en rad riskfaktorer som anges som orsaker till sjukskrivning liksom 

friskfaktorer i samband med rehabilitering och återgång till arbetet. Kvinnor redogör för sina 

upplevelser och erfarenheter av att vara helt sjukskrivna. Det som blir uppenbart är den 

inskränkthetskänsla som är svår att acceptera. Den normativa föreställningen visar på en 

tydlig skillnad av det som är ett acceptabelt och normalt tillstånd. Något som kvinnorna i 

samband med sina sjukdomsbesvär inte kan identifiera sig med. Då ens handlingsförmåga 

begränsar ens prestationsförmåga blir denna distinktion kring normalitet som genomsyrar det 

sociala livet påtaglig.  

 

De samhällssystem i synnerhet moderniteten vars fokus låg på producenten och dennes 

förmåga att stå för en ökad produktion, kan vidare förstås som en bakgrund till de omfattande 

förändringarna i arbetslivet. Produktionens allmänna fokus i förbindelse med den 

rationaliseringsprocess är de krafter som driver utvecklingen framåt. Samtidigt som 

produktionens roll liksom rationaliseringens roll kvarstår, blev övergången till 

informationssamhälle och konsumtionssamhälle en verklighet. Kombination av dessa 

ovannämnda samhällssystem har bidragit till ökat krav och anpassning. I takt med dessa 
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samhällsförändringar kom kvinnornas arbetskraft att spela en avgörande roll för utvecklingen. 

Den tekniskt snabba utvecklingen samt informationsteknologins utbredning har resulterat i 

ökat krav på flexibilitet och effektivitet. Dessa utvecklingslinjer i form av decentralisering och 

flexibilitet har i sin tur krävt neddragningar inom äldreomsorgen. De mål som återfinns inom 

den offentliga sektorn är omorganisationer för ökad effektivisering och kostnadsmedvetenhet. 

Till följd av detta utsätts arbetstagarna i synnerhet kvinnor för högre krav på kompetens samt 

högre arbetstempo vilket också tenderar att påverka deras fysiska så väl som psykiska hälsa 

(SOU 2 000:54). 

Studien har uppvisat ett flertal mönster och strukturer vilka med hjälp av det genuskontrakt 

samt rationaliseringsprocess har kunnat urskiljas som riskfaktorer. Samhälleliga 

förändringsprocesser och vissa normativa föreställningar kan i sig betraktas som drivkrafter 

bakom de arbetsförändringar, arbetsmiljö liksom kvinnors dubbla arbete. Dessa har vidare 

angetts vara faktorer som bidragit till kvinnornas sjukdomsbesvär. Med stöd i 

struktureringsteorin har den ömsesidiga påverkan kunnat urskiljas där individen själv är med i 

den processen av upprätthållandet av könsstrukturer och nya arbetssätt. I denna komplexa 

kontext som förorsakar sjukdom blir det nödvändigt att urskilja den långsiktiga individuella 

riskfaktorn. De må vara normer och föreställningar samt förändringar som påverkar oss och 

uttrycks i prestationskrav och traditionella könsmönster, det är dock vi som är med och 

reproducerar dessa. I detta fall kan det vara en fråga om omedvetna handlingar som sker 

naturligt i den rutiniserade vardagen som behöver synliggöras. Genom att konkretisera det 

vardagliga livet kan vi bidra med en ökad kunskap därmed förändring. Giddens menar att 

rutinisering skapar trygghet, men i detta fall kan det medföra att de könstereotypa handlingar 

snarare förblir en belastning.  

 

Ett annat således framgångsrikt förfarande som förser individen med ökad medvetenhet och 

kunskap kring de egna handlingarna är ett införande av Empowerment begreppet i 

sjukskrivning och rehabiliteringsprocessen. Empowerment innebär att stärka individens 

möjlighet att bli mer självständig, att kunna formulera sina egna mål och ta makt över sitt eget 

liv (nationalencyklopedin). Det innebär vidare att individen känner att den har makt över sin 

situation och kan bemästra sin livssituation. Då individen själv är med och agerar blir den 

också medveten om de processer som den är med och formar. 

 

 

 



 52 

Den rehabiliteringsprocess som samtliga respondenter genomgått har främjat denna tanke om 

en förmåga att påverka sin situation. Dock krävs här en medvetenhet kring de bakomliggande 

faktorerna som lett till att sjukdom uppstått. Att medvetandegöra individen kring helheten kan 

bidra med att individen agerar mot en annan riktning som istället främjar hälsan snarare än 

förorsaka sjukdom. Ökad medvetenhet och kunskap kan i detta fall utrusta individen med den 

makt och förmåga den behöver för att stå emot yttre omständigheter. Giddens påvisar 

aktörernas centrala roll i struktureringen av normer och praktiker. Individens förmåga till 

handling och utrymme för omvärdering krävs för att denne skall kunna förändra sin 

livssituation. ”I dagens läge har jag lärt mig att säga nej för att jag orkare alltså inte det är 

kroppen säger ifrån och jag lyssnar mycket mer på min kropp idag” (Siv). Att kunna bryta 

denna norm gällande prestationskrav både i arbetslivet och i hemmet bidrar på lång sikt till ett 

annat tänkande som ger mening och främjar hälsan. Det framgår tydligt att gamla köns 

mönster samt omfattande förändringar i arbetslivet medför påfrestning på individuella planet. 

När dessa företeelser inte kan minskas med känsla av egenkontroll och beslutsutrymme både i 

det privata livet och på arbetsplatsen blir en ökad sjuklighet hos kvinnor ett faktum. Att 

samhället i fortsättningen kommer att övergå i nya former och nya utvecklingslinjer är en 

självklarhet. Att upphöra denna förändringsprocess blir en svår utmaning. Istället skall 

människan medvetet fokusera kring sina egna handlingar som ett sätt att förändra till det 

bättre. Detta kan på lång sikt kunna leda till nya former och kategorier av socialt liv. En 

verklighetsförankring på individnivå i kombination med kunskap om den strukturella nivån 

kan komma att frigöra människor i allmänhet och kvinnor i synnerhet till att delta mot en 

gynnsammare riktning och därmed förändring.  

 

Avslutningsvis kan här summeras att undersökningen gestaltat olika centrala företeelser både 

strukturella liksom individuella vilka visat sig ge upphov till sjukdomsbesvär men också 

möjliggjort återgång. De strukturella tendenserna i relation till individuella har visat sig vara 

en samverkande process som orsakat sjukdomsbesvär. De centrala företeelser som kunnat 

urskiljas är en påfrestande arbetsmiljö, omfattande arbetsförändringar, kvinnornas dubbla 

arbete med dess köns traditionella uppdelning vilka på individnivå återspeglas i ökat 

prestationskrav samt en traditionell kvinnoroll. Dessa ovannämnda faktorer har i relationer till 

varandra visat sig vara bidragande orsaker till sjukdomsbesvär uppkomst. 

Rehabiliteringsaktiviteter i relation till positivt bemötande och eget initiativtagande har varit 

friskfaktorer som möjliggjort återgången och bibehållandet av den aktuella förmågan. Med 

stöd av olika ansatser har studien kunnat påvisa en begränsade samt möjliggörande strukturell 
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liksom individuell tendens som kan sägas bidra till sjukskrivning men också insatta åtgärder 

för återanpassning. Undersökningen har kunnat förse oss med en process av sjukskrivning och 

rehabilitering vilken speglats utifrån kvinnornas upplevelser och erfarenheter.  

Studiens mikroorienterade fokus har berikat mig med en mellanmänsklig inblick, följt av en 

bred förståelse kring den process som människan genomgår i samband med sjukskrivning och 

rehabilitering. Då ändamålet var att belysa och införskaffa kunskap kring fenomenet anser jag 

mig kunna sätta punkt för den långa processen av uppsatsskrivning. Det har varit utmaning 

och en kunskaps resa som för min del resulterat i kunskap men framförallt ökad förståelse för 

kvinnornas situation. För er andra som kommer i kontakt med denna studie hoppas jag kunna 

uppmuntra till vidare forskning kring ämnet. 
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Bilagor 
 
 

Intervjuguide 

 
 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om dig själv? Yrke, ålder, utbildning, personlighet 

• Hur ser din familjesituation ut? 

• Beskriv din vardag? 

 

Sjukskrivning 

• Vad är du sjukskriven för?  

• Hur länge har du varit sjukskriven? När? 

• Vilka är orsakerna till att du fått de besvär? Hur upplever du sin situation som 

sjukskriven? 

• Kan du berätta lite om hur ditt liv såg ut innan du blev sjukskriven? 

 

 

Personlig situation  

• Vad gör du på fritiden? Hur såg din fritid ut innan besväret utbröt? 

• Hur fördelar ni arbetet i hemmet?  

• Tycker du att den fördelningen är rättvis? 

• Hur bedömer du din fysiska förmåga före och efter? 

• På vilket sätt har din livsstil och vanor förändrats sedan du blev sjukskriven? 

 

Arbetssituation 

• Hur kommer det sig att du börjat arbeta inom vården? 

• När började arbeta och hur länge har du arbetat? 

• Hur är det att arbeta inom vården? Huvudsakliga arbetsuppgifter 

• Kan du berätta lite hur dina arbetsförhållanden såg ut då du fick besvär?  
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Rehabilitering och återgång 

• Vad har du blivit erbjuden för att lösa din situation?  

• Deltar du i några rehabiliteringsaktiviteter? 

• Hur upplever du den arbetsträningen/rehabilitering du fått, fungerar det? 

• Hur upplever du din återgång till arbetet fungerat? 

• Har arbetsträning/omplacering hjälp dig och på vilket sätt? 

• Hur tycker du att din arbetsgivare bemött/hjälpt dig med din situation? Hur upplever 

du att dina arbetskamrater bemött dig? 

• Vilka möjligheter ser du när det gäller att återgå till arbetet/el arbeta heltid?  

• Vilka är de största hindren för dig att återgå till arbetet/el arbeta heltid? 

• Tycker du att dina behov har blivit tillgodosedda? 

 

Bemötande från Försäkringskassan/arbetsgivare/omgivningen 

• Hur tycker du att du blivit bemött av de inblandade parterna, (läkare, sjukgymnast, 

försäkringskassan) 

• Vad bör ändras när det gäller bemötandet tycker du? 

• Berätta om hur dina närmaste bemött dig under sjukskrivningen?  

• Vet du vilka skyldigheter/rättigheter du har som sjukskriven? 

• Hur ser du på framtiden? 

 

 

 


