
 

 

  

 

 

 

 

Examensarbete i sociologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp 

Personalvetarprogrammet, 180 hp 

Vt 2017   

 

 

”DET KÄNDES SOM ATT 

JAG SKULLE DÖ” 

En kvalitativ studie om mäns och 
kvinnors upplevelse av 

rehabilitering 

Maja Brinck, Mia Öhman 



 

 

Sammanfattning 

Fler kvinnor än män är idag långtidssjukskrivna och tidigare forskning har visat att män 

snabbare och i högre utsträckning än kvinnor återgår i arbete efter en långtidssjukskrivning. 

Tidigare studier har visat att män och kvinnor tenderar att få olika medicinska insatser trots 

samma sjukdomssymptom. Män och kvinnor uttrycker och porträtterar sig även olika vid 

sjukdom vilket kan resultera i att olika behandling erbjuds. En förklaring till den 

ojämställdhet som råder är att det uppstår en genusbias där missbedömningar görs till följd av 

stereotypa föreställningar om kön. För arbetsgivare är det inte helt tydligt hur man i en 

rehabiliteringsprocess ska hantera den genusbias som kan uppstå, därför är det angeläget 

forskningsfråga att studera rehabiliteringen ur ett genusperspektiv. Syftet med denna studie är 

att undersöka subjektiva upplevelser och erfarenheter av rehabilitering för personer som varit 

sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa, samt undersöka om kön har betydelse i 

rehabiliteringen. För att besvara syftet har kvalitativa intervjuer gjorts med fyra män och fyra 

kvinnor som varit långtidssjukskrivna till följd av utmattningssyndrom. Data har sedan 

bearbetats med tillämpning av innehållsanalys. Resultatet visade vissa skillnader mellan män 

och kvinnor dels i hur de beskrev sig själva, sitt sjukdomsförlopp och tillbakagången. Männen 

var mer aktiva i sin rehabilitering och att komma tillbaka till arbetet var för dem viktigt. En 

del av kvinnorna hade helst velat vara sjukskriven längre och upplevde i större utsträckning 

än män att rehabiliteringen gått för fort. Männen upplevde att rehabiliteringen istället gått fort 

i en positiv bemärkelse, däremot drabbades männen hårdare av bakslag till följd av den 

snabba återgången. Männen var generellt mer beskrivande av känslor och sjukdomsförlopp än 

kvinnorna, medan kvinnorna istället gav kortare och mer allmänna beskrivningar. 

 

Sökord: genus, genusbias, rehabilitering, rehabiliteringsprocess, stressrelaterad ohälsa, 
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Inledning 
Den samlade sjukfrånvaron i Sverige har ökat sedan 2010 och den vanligaste 

sjukskrivningsorsaken är stressrelaterad ohälsa. Försäkringskassan beskriver en ökad del av 

diagnostiserad psykisk ohälsa främst bland kvinnor. Förutom den oroande utvecklingen av 

sjukskrivningar finns det även en problematisk ojämställdhet mellan män och kvinnor, där 

kvinnorna är överrepresenterade bland långtidssjukskrivna. Dessutom återgår män till arbetet 

snabbare och i större utsträckning än kvinnor efter sjukskrivning, trots att största delen 

sjukskrivna är just kvinnor. Vad beror denna ojämställdhet på?  

 

En väsentlig faktor för tillfrisknande och återgång i arbete är den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen där arbetsgivaren, försäkringskassan och andra aktörer spelar en viktig roll. 

Arbetsgivaren bär ett stort ansvar i att utforma en rehabilitering som är anpassad för 

arbetstagaren, då anpassning till individen är grundläggande för en lyckad rehabilitering. Vad 

som bidrar till att en individ kommer tillbaka i arbete har försökt klargöras genom ett flertal 

studier med olika resultat och en viss avsaknad av genusperspektivet råder fortfarande på 

området. En given mall för hur rehabilitering tillbaka i arbete ska utformas på bästa sätt finns 

inte, än mindre hur en jämställd rehabilitering ska se ut.  

 

En stor del av rehabiliteringsprocessen föreligger i hälsa och sjukvårdsapparaten. Som 

sjukskriven är man någon gång under sin sjukperiod i kontakt med läkare, psykolog och- eller 

annan behandlingspersonal antingen i primärvården eller på av arbetsplatsen angiven 

företagshälsovård. För att uppnå en jämställd rehabilitering bör inblandade aktörer ha 

förståelse för vilken betydelse könet har i mötet med arbetstagaren och hur genusbias kan 

uppstå. Tidigare forskning har visat att föreställningar om kön kan orsaka systematiska 

felbedömningar i vården och att manligt beteende ligger i linje med hur 

rehabiliteringsprocessen är organiserad (Ahlgren och Hammarström, 2000). Det gör att män 

erhåller en fördel jämte kvinnor i processen och kan vara en förklaring till varför fler män än 

kvinnor återgår i arbete. Med anledning av den påvisade ojämställdheten i hälsa och sjukvård 

är det en angelägen forskningsuppgift att undersöka rehabilitering ur ett genusperspektiv och 

genomföra nyanserade studier för att ytterligare fördjupa kunskapen på området. I den här 

studien har vi valt att undersöka hur män och kvinnor som rehabiliterats för stressrelaterad 

ohälsa har upplevt sin rehabilitering. Finns det några eventuella skillnader i deras erfarenheter 

som går att relatera till kön?  
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka subjektiva upplevelser och erfarenheter av 

rehabiliteringen för personer som varit sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa, samt 

undersöka om kön har betydelse i rehabiliteringen. 

 

Frågeställningar 
För att kunna besvara syftet utgår vi från följande frågeställningar: 

 

 Hur beskriver män och kvinnor upplevelsen av sitt sjukdomsförlopp? 

 Hur beskriver män och kvinnor upplevelsen av sin rehabilitering? 

 Vad beskriver män och kvinnor som mest viktigt för återgången i arbete? 

 

  



 

3 
 

Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras de juridiska reglerna gällande rehabilitering och hur 

rehabiliteringsansvaret är fördelat på olika aktörer. En kort beskrivning ges även över hur 

rehabiliteringsprocessen ser ut hos den arbetsgivare som är studiens forskningsobjekt.  

 

Det lagstadgade rehabiliteringsansvaret 
De juridiska ramarna för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar regleras i arbetsmiljölagen och 

anger att det är arbetsgivarens uppgift att organisera arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsarbetet (3 kap. 2 a §, 2 c §). Arbetsgivaren ska enligt lagtexten organisera 

arbetsanpassning- och rehabiliteringsarbetet på ett lämpligt sätt, dvs att arbetsgivaren ska 

organisera arbetet såtillvida att skyldigheter enligt arbetsmiljölagen kan fullföljas. 

Tillsynsmyndighet, som i detta sammanhang är Arbetsmiljöverket, kan genom 

Arbetsmiljöinspektionen påverka kraven på organisationen med hänsyn till hur 

rehabiliteringsverksamheten är organiserad hos en enskild arbetsgivare (Iseskog, 2016). Den 

31 mars 2016 trädde en ny föreskrift om organisatorisk- och social arbetsmiljö i kraft (AFS 

2015:4). Den nya föreskriften ställer högre krav på arbetsgivaren i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet vad gäller att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad psykisk ohälsa, stress, 

mobbning samt hot och våld. Utredningar utförs och lagar och föreskrifter för 

arbetsmiljöarbete och rehabilitering ska organiseras och ändras med jämna mellanrum. Den 

nya föreskriften (AFS 2015:4) visar att gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv inte 

alltid är tydlig och att det därför ibland är svårt för inblandade aktörer att veta vad som beror 

på vad i en sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa. En helhetsbild av individens 

sjukskrivning är därför viktig i en rehabiliteringsutredning där orsaken till sjukskrivningen är 

diffus. Förändringarna i regelverken har varit många och visar på en komplexitet i vilka 

politiska åtgärder och därmed ansvarsfördelning hos aktörerna som ger bäst resultat för 

tillbakagång i arbete. Arbetslivsinstitutet (2005) bekräftar det faktum att när många aktörer 

berörs i rehabiliteringen blir ansvaret otydligt och det är svårt att utvärdera vad som fungerar 

och inte. 

 

Försäkringskassan har ansvaret för tillsyn- och samordning i rehabiliteringsfrågor och har en 

tydlig roll i att tillsammans med individen bedöma och kartlägga den enskilde individens 

behov av rehabilitering samt att se till att effektiva åtgärder vidtas för rehabiliteringen, vilket 

framgår av 30 kap. 9 § socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Det är även 
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försäkringskassan som beviljar rätten till sjukpenning. Den så kallade rehabiliteringskedjan 

som infördes 2008 innehöll beskrivningar för hur arbetsgivaren bör och måste arbeta för att 

fullfölja sitt rehabiliteringsansvar. Rehabiliteringskedjan innefattade också att den 

sjukskrivnes arbetsförmåga skulle prövas efter 90, 180 och 364 dagars sjukfrånvaro och rätten 

till att få sjukpenning begränsades då till 365 dagar. Från och med 2016 har lagen ändrats och 

det finns inte längre någon begränsning i hur länge det är möjligt att få sjukpenning - så länge 

som den sjukskrivne uppfyller kriterierna för rätt till sjukpenning. Rätten till sjukpenning 

erhålls enligt försäkringskassan då en nedsättning av arbetsförmågan inte är stadigvarande. 

(Iseskog, 2016, regeringen.se). Det ska alltså finnas en rehabiliteringsplan som visar på att en 

återgång i arbetet är möjlig för att försäkringskassan ska kunna bevilja fortsatt sjukpenning.  

I rehabiliteringsprocessen hos den arbetsgivare som utgör studieobjekt för denna studie, är det 

många enskilda personer som gör bedömningar; medarbetarens närmaste chef kan lägga 

beställning på insatser direkt till företagsvården men i vissa fall går ärendet även via en 

rehabiliteringskonsult (vilket är de ärenden som valts ut i denna studie). Företagshälsovården 

eller primärvården gör en fortsatt bedömning av vad som är relevant att göra i ärendet. 
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Tidigare forskning 
För att få en förståelse för den diagnos som ligger till grund för informanternas sjukskrivning 

kommer vi här kort presentera begreppet utmattningssyndrom, vad som ofta orsakar 

utmattning och hur det ger sig till uttryck. Därefter presenteras tidigare forskning kring 

faktorer för återgång i arbetet samt könets roll i sjukskrivning och rehabilitering. 

 

Utmattningssyndromets uttryck 
Det föll sig så att samtliga informanter hade utmattningssyndrom som orsak till 

sjukskrivningen. Därför har vi valt att nedan beskriva hur utmattningssyndrom kan ta sig i 

uttryck.  

 

Orsaker som vanligen uppges ligga bakom en utmattning är omorganiseringar i arbetet, 

neddragningar och en ökad arbetsbelastning. Att bara förklara stress som orsak till utmattning 

vore en hårddragen förenkling. I själva verket är det känslan av förlorad kontroll som är den 

huvudsakliga faktorn till att utmattningen blir ett faktum. Samtidigt kan man också koppla 

samman att personer som drabbas av utmattning ofta är högpresterande personer och personer 

som anses värdefulla för arbetsgivaren (Kruse, 2016).  

 

Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har tillsammans med Karolinska 

institutet inrättat Stressmottagningen som bedriver rehabiliteringsverksamhet och forskning 

inom området för stress, där en bland annat kan ta del av aktuell fakta som rör 

utmattningssyndrom. Stressmottagningen beskriver symptomen för utmattning som indelad i 

tre olika kategorier med; kognitiva symptom, somatiska symptom och psyke. De kognitiva 

symptom som är vanliga vid utmattning är minnesstörningar, svåra koncentrationsproblem, 

oförmåga att tänka klart, låg stresstolerans och en överkänslighet för ljud, ljus och lukter. De 

somatiska symptomen beskrivs som bland annat trötthet, utmattning, sömnsvårigheter, 

muskelproblem och mag- och tarmproblem. Psykiska symptom är en känslolabilitet och 

nedstämdhet. Andra vanligt förekommande symptom vid utmattning är hjärtrusning, högt 

blodtryck, huvudvärk och yrsel. Prognosen för de som drabbas av utmattning är att det ofta 

blir en långvarig sjukdomshistoria som tar tid att återhämta sig ifrån (Stressmottagningen, 

2017).  
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Faktorer för återgång i arbete 
För att en rehabiliteringsprocess ska vara framgångsrik bör den vara styrd efter individens 

behov och särskilda förutsättningar (Iseskog 2016). Detta belyser även forskarna Hansen 

Falkdal A, Edlund C & Dahlgren L (2006) som menar att faktorer som längden på individens 

sjukskrivning, personlig tro på återgången och stöd under processen spelar in på hur väl 

rehabiliteringen fungerar. Rehabiliteringen är något komplext och föränderligt över tid, där 

olika omständigheter spelar in i en individs rehabilitering. Omständigheterna kan vara 

personliga för individen, röra jobbet, dagsformen eller något helt annat och har ett direkt utfall 

på rehabiliteringens resultat (Hillborg H, Svensson T, & Berth D. 2010).  

Rent praktiskt kan en rehabiliteringsprocess innebära åtgärder som att anpassa arbetstiden, 

förändringar i organisationen, arbetsträning eller omskolning (Iseskog 2016). Syftet med 

dessa åtgärder är att individen ska återfå sin arbetsförmåga, varför det är väsentlig med ett 

individfokus och att planeringen av rehabiliteringsåtgärderna sker i samråd med individen. 

Hillborg et al (2010) menar att det är möjligt att uppnå en lyckad rehabilitering, ändra 

attityder och skapa en positiv bild av arbetet om stödet under rehabiliteringen uppfattas som 

relevant för individen som berörs av rehabiliteringen, samt att de åtgärder som vidtas under 

rehabiliteringen uppfattas som bidragande till att uppnå individens mål. Viktigt enligt både 

Hillborg et al (2010) och Hansen et al (2005) är att skapa en känsla av inflytande och aktivt 

deltagande i den egna rehabiliteringen.  

Att vara man är den viktigaste faktorn för att komma tillbaka i arbete menar Ahlgren och 

Hammarström (2000). Rehabiliteringen är då mer heltäckande och påbörjas i ett tidigare 

skede samt att sannolikhet att få specifika diagnoser är större för män än för kvinnorna. 

Skillnader mellan män och kvinnor i rehabiliteringsprocessen skapas genom  könsstereotypa 

föreställningar och när läkare och handledare från myndigheter då agerar på det sätt som de 

normalt gör blir män favoriserade i systemet. Detta leder oss in på könets roll i sjukskrivning 

och rehabilitering. 

 

Könets roll i sjukskrivning och rehabilitering 
Det finns könsskillnader i både kvalitet och tillgång till vård och hälsa i samhället. Till 

exempel har kvinnor inte samma tillgång som män till nyare och dyrare läkemedel. Män får i 

mindre utsträckning korrekt behandling för psykiska besvär då diagnoskriterierna har utgått 

främst från kvinnors symptom vilket gör att risken finns att mäns psykiska lidande inte 

uppmärksammas på samma sätt inom vården (Risberg, 2004). Betydelsen för kön och genus i 
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hälso- och sjukvården har blivit alltmer uppmärksammad genom forskning och det finns flera 

rapporter som visar på olikheter i bemötande och behandling utifrån vilket kön patienten 

tillhör. 

I arbetet för en jämlik rehabilitering är det viktigt att förstå könets roll i samspelet mellan 

människor. Yvonne Hirdman (1988) introducerade genusbegreppet till Sverige genom att 

definiera genus som det socialt och kulturellt skapade könet. Till skillnad från det biologiska 

könet - som också kallas för könstillhörighet- är genus konstruerat utifrån kontext och 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Genussystemet bygger två principer: (1) 

det manliga är norm och överordnat det kvinnliga samt (2) en isärhållning av manligt och 

kvinnligt, vilket innebär att det manliga och kvinnliga blir varandras motsatser. 

Genussystemet (Hirdman, 1988) är ett begrepp som visar på skillnader som återfinns på alla 

nivåer i samhället på grund av kön. Konstruktion av kön innebär även konstruktion av 

manliga och kvinnliga arbetsplatser där kvinnor är överrepresenterade i sociala arbeten då det 

ses som kvinnoyrken. I denna studie har vi valt att likställa begreppen kön och genus, 

uttrycken har alltså samma betydelse i rapportens fortsatta framställning. Till följd av dessa 

stereotypa föreställningar om kön uppkommer en genusbias. Det kan resultera systematiska 

felberäkningar där man bortser från skillnader mellan könen när de finns, men det kan också 

innebära att man ser skillnader mellan könen som inte egentligen existerar. I vården kan det 

påverka den medicinska behandlingen negativt för både kvinnor och män (Hamberg, Risberg 

& Johansson 2004). Ett exempel på genusbias kunde man se när man på läkarutbildningen vid 

två tillfällen låtit läkarstudenterna göra utlåtanden om två identiska sjukdomsfall. Hälften av 

studenterna fick ställa diagnos på Siw, som är en kvinna och hälften på Siwert som är en 

manlig patient. Resultatet blev att Siw och Siwert fick olika utredningar och behandlingar för 

samma symptom. För den manliga patienten föreslogs fler laboratorieprover och dyrare 

undersökningar som exempelvis röntgen. Den kvinnliga patienten fick fler råd om livsstil och 

förslag på psykofarmaka. Könstereotypa föreställningar om kön hade alltså färgat 

studenternas sätt att ställa diagnos. (Risberg, 2004) 

Ett annat resultat av konstruktionen av kön är förväntningen av att kvinnor fortfarande ska 

ansvara för hushåll och barn, trots att kvinnor idag arbetar i nästan samma utsträckning som 

män. Försäkringskassans förklaring på den ökade psykiska ohälsan hos kvinnor är just att 

kvinnor fortfarande tar största ansvaret för hem och barn. Kvinnor utför därmed ett 

dubbelarbete i högre utsträckning än männen och utsätts därför för större total belastning. 
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Forskning visar också att män och kvinnor med samma belastning i hemmet och på arbetet 

blir sjuka i samma utsträckning; mammors risk att bli sjukskrivna minskar när pappan tar ett 

större ansvar för hemarbetet, inte helt förvånande är resultatet för papporna det omvända, de 

har alltså en ökad risk att bli sjukskrivna när de tar ett större ansvar för hemmet 

(Försäkringskassan, 2015).  

 

Möller-Leimkuhler (2002) framhåller att män har konsekvent lägre siffror än kvinnor när det 

gäller att söka vård för psykisk ohälsa. Detta menar Möller-Leimkuhler är något som däremot 

inte kan förklaras av att män skulle ha bättre hälsa än kvinnor utan beror snarare beror på ett 

beteende av att inte söka hjälp, något som kan förklaras av en maskulin norm att inte visa 

känslomässiga uttryck. Detta innebär ett stort mörkertal gällande män med psykisk ohälsa och 

eventuellt finns en stor andel män som arbetar trots att de borde sjukskrivas. Gijsbers van 

Wijka et al. (1999) menar att det också finns skillnader i sjukdomsbeteenden som kan 

relateras till kön. Med sjukdomsbeteende menas aktiviteter som är kopplade till sjukdomen. 

Ett sjukdomsbeteende kan vara att inte gå till jobbet eller att undvika andra aktiviteter som 

man hade utfört om man inte varit sjuk, till exempel hushållssysslor eller träffa vänner. 

Forskarna menar att sambandet mellan kvinnors sjukdomsbeteende och fysiska symptom var 

starkare än för männen. Det vill säga att kvinnor till följd av sina symptom i större 

utsträckning uppvisade vissa sjukdomsbeteenden. Männen var trots vissa symptom inte alls 

sjukskrivna i samma grad som kvinnorna. En förklaring till det kan enligt forskarna vara att 

kvinnorna möjligen kan uppleva en större flexibilitet i sin tillvaro och kan då ägna sig åt dessa 

sjukdomsbeteenden, medan männen istället upplever att det är aktiviteter som begränsar 

tillfälle att arbeta som i sin tur påverkar deras yrkesroll, något som är starkt förknippad med 

den manliga identiteten. 

 

Den maskulina normen av hur män ska vara återfinns också i hur män och kvinnor i media 

porträtterar depression, där den större delen av männen beskriver hur deras kroppar blev 

träffade av utomstående faktorer som de inte kan påverka. Kvinnor har en tendens att snarare 

skuldbelägga sig själva; sin egen personlighet samt beskrivningar av depressionen som något 

som kom från insidan (Danielsson 2010). I studier om hur kön framträder i egna berättelser 

från män och kvinnor som genomgått rehabilitering av kronisk muskelsmärta beskriver 

Ahlsen, Bondevik, Mengshoel och Solbrække (2013) bland annat att mäns är mer aktivt 

sökande av lösningar på sina smärtproblem. Kvinnorna gav snarare berättelser om en strävan 

att förändra sin tidigare identitet till att inkludera sin diagnos som en del av dem själva för att 
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kunna hantera sin kroniska muskelsmärta. I linje med Danielsson (2010) beskriver forskarna 

till sistnämnda studie att kvinnorna gav en mer kaotisk bild av sin sjukdomshistoria, där fler 

faktorer än bara diagnosen spelar in. Under berättandets gång förändrades enligt Ahlsen et al 

(2013) bilden från kaotisk till en strävan att vilja förändra sig själv, vilket ligger i linje med 

tidigare studier. En förklaring till att män visade en mer aktiv sida i rehabiliteringen beskrivs 

vara att män uppvisat en vilja av att få en tydlig medicinsk diagnos. När en sådan tydlig 

diagnos inte finns, som för kronisk smärta, kan krävandet av aktiv rehabilitering vara ett sätt 

för män att upprätthålla kontroll och bevara maskuliniteten (Ahlsen et al 2013). Vidare lyfter 

forskarna vikten av att förstå könets betydelse i individens berättelse för att kunna bidra till 

bättre vård.  
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Metod     
Syftet med studien är att fånga en upplevelse av rehabiliteringen för att därefter analysera om 

det finns eventuella skillnader i informanternas berättelser som kan relateras till kön. Då syftet 

är att skapa en djupare förståelse för ett fenomen lämpar sig en kvalitativ ansats.  

 

Urval 
I samråd med den arbetsgivare som utgör forskningsobjektet fastställdes fyra urvalskriterier. 

Det innebär ett strategiskt urval där vi valt ut vissa kriterier hos informanterna för att bäst 

kunna besvara studiens syfte. Det första kriteriet var att urvalet skulle bestå av lika många 

män som kvinnor. Andra kriteriet bestod av att intervjupersonerna ska ha genomgått sin 

rehabilitering via arbetsgivarens rehabiliteringskonsulter. Detta för att individerna i största 

mån ska haft en likvärdig utgångspunkt. Det tredje kriteriet var att individerna skulle tillhöra 

samma diagnosgrupp samt fått rehabilitering för denna, även här med syftet att skapa en 

likvärdig utgångspunkt för intervjupersonerna. Med tanke på den höga andel ökande 

sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa valde vi just psykisk ohälsa som den 

diagnosgrupp som fick ligga till grund för studien då det är ett aktuellt ämne. Det sista och 

fjärde kriteriet var att intervjupersonerna i någon grad skulle vara tillbaka i arbete eftersom att 

de då skulle hunnit genomgå flera steg av sin rehabilitering. Det tenderar att vara lättare att 

prata om sina tidigare erfarenheter av ett händelseförlopp när det kan betraktas som delvis 

avslutat och därmed mindre känslomässigt. Genom att rehabiliteringen ses som till viss grad 

avslutad ansågs det vara mindre risk att upplevelser som informanterna återgav skulle vara 

färgade av vissa händelser eller i affekt, vilket av oss upplevdes som en högre risk om de hade 

befunnit sig mitt i sin rehabilitering. 

 

Utifrån urvalskriterierna eftersökte arbetsgivaren individer som stämde in på profilen. Dessa 

individer fick förfrågan att delta i studien tillsammans med ett informationsbrev om studiens 

syfte och tillvägagångssätt. Fyra män och fyra kvinnor gav sitt godkännade till att medverka i 

studien. 

 

Datainsamling och etik 
Kvalitativa intervjuer genomfördes med de åtta informanterna för att fånga in upplevelser och 

erfarenheter av deras rehabilitering. Informanterna fick själva välja en plats i anslutning till 

sin arbetsplats där intervjun kunde hållas för att skapa en så avslappnad intervjusituation som 
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möjligt. För de informanter som inte själva kunde ordna en plats för intervjun valdes en 

neutral plats av oss som intervjuare. Intervjuerna spelades in för att möjliggöra transkribering 

och en noggrann analys av materialet. 

 

Med de förkunskaper som tidigare presenterats utformades en intervjuguide med en 

semistrukturerad disposition. Intervjuguiden bestod av en bakgrundsdel för att få en bild av 

informantens arbetsplats och arbetsbelastning i syfte att få förståelse för dess inverkan på 

sjukskrivning samt återgång till arbetet. Huvuddelen av intervjuguiden med fokus på 

rehabiliteringen utformades snarare som fokuspunkter för samtalet än konkreta frågor, för att 

skapa en frihet för informanten att berätta sin upplevelse utan att styras för mycket av oss som 

intervjuledare. Fokuspunkter som berördes under intervjuerna var bland annat: aktörer; 

arbetsgivare, försäkringskassa och företagshälsovård, beskrivning av sjukskrivningen, totalt 

intryck av rehabiliteringen samt faktorer som varit viktiga för att informanten kunnat återgå i 

arbete (se bilaga 1).  

 

Intervjuerna genomfördes med båda författarna som intervjuledare för att kunna skapa en 

gemensam tolkning och analys av intervjuerna. Det var viktigt att båda skulle vara med vid 

intervjuerna för att få en samlad bild av berättelsen och att båda skulle kunna analysera 

materialet med samma förförståelse och utgångspunkt. Båda ställde följdfrågor och på det 

sättet skapades möjlighet att få en mer nyanserad bild av informanternas upplevelse. 

Intervjuerna sträckte sig mellan en timme till en och en halv timme, vilket fungerade väl och 

materialet blev innehållsrikt. Känslan av intervjuerna var avslappnade och informanterna var i 

regel talföra och personliga i återberättandet av sina upplevelser. Psykisk ohälsa kan vara ett 

känslomässigt svårt ämne att prata om, särskilt med utomstående, men vår upplevelse var inte 

att det var något problem att få rika intervjuer på grund av detta. Informanterna blev 

informerade om studiens syfte och bakgrund, samt att intervjuerna spelades in och att 

materialet hanteras och förvaras oåtkomligt för andra än vi som intervjuledare. Deltagarna 

informerades om anonymitet och möjligheten att när som helst under intervjun avstå från att 

besvara frågor.  

 

Bearbetning och analys av materialet 
Intervjuerna transkriberades noga och därefter tillämpades innehållsanalys vid bearbetning av 

materialet. Vi har valt att göra en latent innehållsanalys vilket innebär att vi inte enbart tar 

hänsyn till det som direkt sägs, utan vi har valt att även tolka det som sägs under intervjuerna 
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(Kvale och Brinckmann, 2014). Transkriberingarna fördelades mellan oss som författare för 

att kunna arbeta tidseffektivt. Samtliga intervjuer kodades genom att bearbeta varje 

meningsenhet där sedan centrala “kodord” eller ibland hela meningar noterades i ett separat 

dokument. Intervjuerna kodades var för sig för att spara tid, men lästes igenom och 

korrigerades av båda. Detta för att båda författarna skulle få inblick i hela bearbetningen av 

materialet och säkerställa att tolkningen av koder var lika, samt för att diskutera eventuella 

frågetecken. Koderna fick olika färg för att kunna utläsa vilka koder som var manliga eller 

kvinnliga. I nästa steg sorterades materialet så att de koder som hörde ihop eller berörde 

samma ämne grupperades och skapade en kategori oberoende av kön. Koderna resulterade 

sedan i ca 80 kategorier, de kategorier som var lika togs då även bort eller slogs ihop. 

Kategorierna fick en färg beroende på kön om det enbart var en så kallad “manlig” eller 

“kvinnlig” kategori, vissa kategorier innehöll koder från båda könen. Kategorierna sorterades 

under teman som illustrerade det övergripande innehållet (se tabell 1). Materialet analyserades 

löpande utifrån kön genom hela processen med kategorisering, även likheter och skillnader 

diskuterades. 

 

 

Tabell 1. Exempel på bearbetning av data med koder, kategorier och teman 

Meningsenhet Kod Kategori Tema 

... när det blev så pass mycket fysiska tecken  

kände jag, när hjärtat liksom klappade som en galning 

… 

 

...för det har aldrig varit frågan om att inte vilja 

jobba… 

 

 

...så jag har ju verkligen gjort vad alla har sagt att jag 

ska göra i min process. Även fast jag har känt att varför 

ska jag gå till en dietist, jag vet att det inte kommer bli 

bättre, men jag gör det ändå... 

Fysiska tecken 

Hjärtat klappade 

 

 

Aldrig varit 

frågan om att 

inte vilja jobba 

 

 

Gjort vad alla 

har sagt 

 

Testar ändå 

Kroppsliga 

symptom  

 

 

Hög 

arbetsmoral 

 

 

 

Tar åtgärder 

som erbjuds 

 

Symptom 

 

 

 

Personliga 

egenskaper 

 

 

 

Rehabprocessen 
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Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet av studien. I början av avsnittet finns en tabell där alla 

teman är placerade till vänster (se tabell 2). Under varje tema finns kategorier fördelade på 

vardera kön samt gemensamma kategorier för män och kvinnor. Varje tema redovisas som 

rubrik och belyser olika delar eller fenomen i processen.  

 

Tabell 2. Kategorier utifrån teman och kön 

Teman Kvinnor Män Gemensamt 

Uttalad sjukdomsorsak  Fixar inte arbetsplatsen 

 

Arbetsgivaren borde 

sett/gjort något tidigare 

 

Mycket på jobbet som 

utlöser stressen 

 

Dåligt stöd på arbetsplatsen 

 

Kombination av allt 

 

 

Symptom 

 

 

 

Kände ett dåligt 

välbefinnande 

 

Fysiska besvär som 

förvärrades av stressen 

 

Lyssnade inte på 

kroppen 

 

Fungerade inte som 

person 

 

Kroppsliga symptom 

Tog lång tid att förstå att 

man var sjuk 

 

Svårt att minnas saker 

 

Kunde inte gå till jobbet 

 

 

Personliga egenskaper Viktigt att göra rätt för 

sig 

 

Känslig 

Plikttrogen som person 

 

Var på gränsen länge 

 

Försöker vara stark 

 

Varit en tuff bedömare 

mot sig själv 

 

Kan drabba vem som 

helst 

 

Hög arbetsmoral 

 

Höga krav på sig själv 

 

 

Rehabprocessen 

 

Inget eget bestämmande 

i rehab 

 

Oförstående chef 

 

Viktigt att få stanna upp 

 

Inte veta vad man vill i 

rehab 

 

Viktigt med 

samhörighet på 

arbetsplatsen 

 

Läkningen måste göras 

själv 

 

Måste driva på rehab 

 

Fått bestämma i rehab 

 

Trodde inte jag skulle bli 

tagen på allvar 

 

Önskade tätare kontakt i 

rehab 

 

Tar de åtgärder som erbjuds 

 

Anser sig haft tur i rehab 

 

Förstående chef 
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Tabell 2. Fortsättning   

Teman Kvinnor Män Gemensamt 

Rehabprocessen 

fortsättning 

  Positiva erfarenheter av 

företagshälsa 

 

Bra bemötande av 

rehab.konsulter 

 

Fanns en samordning mellan 

inblandade aktörer 

 

Negativa erfarenheter av 

försäkringskassan 

 

Ingen kraft att göra sig hörd 

 

En själv har varit viktig i 

rehab 

 

Beteendeförändring Återhämtning på egen 

hand tex träning 

 

Ändrats som person 

 

Måste acceptera att man 

är sjuk 

 

En överlevnad att lägga 

om sina rutiner 

 

Ser beteendet i efterhand 

Inget samvete mot 

arbetsgivaren längre 

 

Bra att varit sjukskriven 

 

Ändrat sina rutiner 

 

Ändrat sin roll 

 

Säger ifrån idag 

 

Känslor Känsla av att det inte går Känsla av obehag och 

rädsla 

 

Arg och irriterad 

 

Vad ska kollegor 

tycka/tänka 

 

Känsla av att vara svag 

 

Kan inte lita på sin kropp 

 

Känsla av sorg 

 

Vill inte ha frågor, av rädsla 

att bryta ihop 

 

Känsla av att inte duga 

 

Svart hål-beskrivningar 

 

Vill inte träffa någon 

 

Syns inte att man är sjuk 

 

Ångestkänslor 

 

Känsla av skam 
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Uttalad sjukdomsorsak 
Gällande anledning till sjukskrivningen så upplever både män och kvinnor att de hade mycket 

att göra på jobbet och att det var en orsak till att de blev sjuka. Vid beskrivning av sin 

sjukskrivning är det också en samlad bild att det var en kombination av mycket som gjorde att 

de blev sjuka. Beskrivningar av en ständigt ökande arbetsmängd och personalbrist i 

kombination med ett dåligt stöd från chef och kollegor, angavs som anledningar till 

sjukskrivningen. En man uttryckte sig såhär om den ökade arbetsmängden: 

 

… de lastar på tills man säger stopp och säger man inte stopp så fortsätter de lasta på [...] 

Jag sa stopp men jag det var ju uppenbarligen för sent märkte jag, för jag både sov dåligt 

och drömde om jobbet och vaknade med hjärtklappning sen hade jag konstant huvudvärk. 

 

Informanterna beskriver hur de innan sjukskrivningen försökte jobba hårdare för att det skulle 

bli bättre sen. Män tenderar att lägga ett större ansvar på arbetsgivaren och de uttrycker att 

arbetsgivaren borde ha gjort något tidigare för att förhindra sjukskrivningar. De beskriver i 

högre utsträckning att arbetsgivaren inte tar hand om personalen och hur de samtidigt får 

dåligt samvete gentemot arbetsgivaren när de måste vara frånvarande från arbetet på grund av 

sjukdom eller vård av sjukt barn. De lägger ett stort ansvar utanför sig själva och uttrycker att 

det är tråkigt att det ska behöva gå så långt att någon blir sjuk och att arbetsgivaren borde 

reflektera över detta och göra något tidigare, vilket beskrivs såhär av en man: 

 

Jag kan ju göra mycket grejer för att förändra min situation i framtiden men samtidigt så 

är det ju viktigt att [arbetsgivaren] eller ja men chefen och de reflekterar över vad som 

hänt och om man hade kunnat undvika det…  

 

Kvinnor tenderar å sin sida att lägga ansvaret mer på sig själva, att de personligen inte klarar 

av arbetsplatsen på grund av faktorer som återfinns hos de själva. De beskriver fysiska besvär 

som blir värre av arbetsplatsen och uttrycker mer frekvent att de borde byta arbetsplats för att 

just de som individer inte passar på just den arbetsplatsen.  

 

Symptom 
Båda könen beskriver att det tog lång tid att förstå och acceptera att de faktiskt var sjuka och 

en del tänkte att det skulle bli bättre om de bara vilade över helgen. Vilket en man beskrev 

med följande citat:  
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Jag hade ju tänkt komma tillbaka rätt fort hela tiden innan jag accepterade att jag var sjuk 

[...] och med tiden har jag ju som ändå insett att ja det får ta den tid det tar för att komma 

tillbaka och acceptera att man har blivit utmattad. 

 

Både kvinnor och män upplevde hur minnet och koncentrationen blev sämre och att de helt 

plötsligt bara inte kunde gå till jobbet, vilket en kvinna uttryckte genom att säga: 

 

Jag kände att det här går inte och då blev jag heltidssjukskriven för jag fick bara total 

ångest när jag skulle gå på jobbet… 

 

Det är dock stor skillnad på hur män och kvinnor beskriver sina symptom. Generellt använde 

männen väldigt kraftfulla ord i beskrivningen av hur de mådde. Uttryck som “det kändes som 

att jag skulle dö”, “livet ställs på sin spets” och “jag fungerade inte” var vanliga bland 

männen. De beskriver olika symptom med hjärnan som förklaring; hur hjärnan inte fungerar 

och hur hjärnan skickar ut signaler på att något var fel. Vilket en man beskriver såhär: 

 

...det är ju också så att det är reaktion av hjärnan att den har ju signalerat under en lång tid, 

bland annat då med olika typer av symptom, ja migrän och att man har svårt med minnet 

och koncentration och sen har man inte lyssnat på det. Nu skickar den signaler att nu är du 

på det här stället igen där det gick åt helvete. 

 

De ger mer frekvent beskrivningar kroppen; av hjärtrusning, hjärtklappning och hur olika 

reaktioner som de beskrev var stress, påverkade dem. Ett exempel på hur en man uttryckte 

det: 

 

...också så fick jag en sån här hjärtrusning. Alltså .. jag tänkte vad fan, det kändes som jag 

skulle dö. Å jag märkte att jag mådde så jävla dåligt. Jag tänkte är det värmen som gör det 

eller någonting? Alltså hjärtat rusa nå så jäkulskt, man blir ju alldeles rädd.  

 

De beskriver att sömnen inte fungerade, hur de plötsligt fick huvudvärk och var noga med att 

ge tydliga och kraftfulla beskrivningar för hur dåligt de faktiskt mådde. De beskriver hur de 

inte lyssnade på signalerna som kroppen skickade ut. Männen är också de som upplever att de 

märkte för sent att de var sjuka. De upplevde att det hade funnits signaler tidigare som de bara 

accepterat eller ignorerat under en lång tid. Kvinnornas beskrivning av symptomen är mer 
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generella som att de hade dåligt välbefinnande, mådde dåligt och hur fysiska besvär som de 

hade sedan innan förvärrades av stressen på arbetsplatsen vilket gjorde att det tillslut inte 

fungerade att arbeta. En kvinna uttryckte det genom att säga: 

 

Och [fysiska problemen] blev ju förvärrade när jag var stressad och utmattad det blev ju 

en kombination av det hela […] men jag känner att jag fixar inte [arbetsplatsen] och då 

fick jag ju hjälp och jag skulle ju behöva hitta den här miljön som var lite lugnare… 

 

Personliga egenskaper 
När informanterna beskriver sin utmattning är det viktigt för både kvinnor och män att berätta 

att de inte brukar vara sjuka, inte vill vara sjuka och att det aldrig har varit frågan om att de 

inte vill jobba; det är inte det som är problemet. Både kvinnor och män beskriver att de har 

höga krav på sig själva och de vill göra rätt för sig genom att jobba. Män är även här mer 

målande i sina beskrivningar. Männen beskriver sig själva med ord som ansvarsfull, 

plikttrogen, hög moral, tjurskallig och envis. De ser sig själva som starka vilket beskrivs med 

följande citat: 

 

...så det vad väl min egen sån där ja vad ska man säga min princip, jag är ganska 

principfast och har hög moral jag vill inte vara sjukskriven i onödan, tycker att det är 

jobbigt att vara sjukskriven. 

 

...jag trodde att jag kan inte bli utmattad eller gå in i väggen, att man på något vis skulle 

vara stark nog och klara av det oavsett men så var det ju inte. 

 

Det upplevs också viktigt för männen att beskriva att detta är något som kan drabba vem som 

helst, vilket kan tolkas som ett sätt att försvara sig själv för att en blivit sjuk. Männen 

beskriver hur de själva har varit den tuffaste bedömaren; både i återgång i arbete och att de 

dömt sig själva hårdast för att de överhuvudtaget blivit sjuka. Det kunde av en man uttryckas 

på detta sätt: 

 

... sen är väl det en själv som är har varit den tuffaste bedömaren eller vad man ska säga, 

alltså att man jag vad tänker de nu... här kommer jag och bara sitter. 
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Kvinnorna är även här mer generella och inte lika tydliga i sina beskrivningar och ger heller 

inte lika många uttryck för hur de är som person som männen gör. Vissa kvinnor beskriver sig 

själva som känsliga och att de inte fixade arbetsplatsen på grund av det. 

 

Rehabiliteringsprocessen  
Under intervjuerna uttrycktes vissa spekulationer om hur utmattningssyndrom och 

sjukskrivningen kan te sig för andra eller vad som kanske vore det bästa för en lyckad 

rehabilitering. Några av dessa uttalanden har vi tolkat som föreställningar personerna har om 

rehabilitering, föreställningar som de i sin tur jämför sig med. Gemensamt för både män och 

kvinnor var en föreställning om att en inte trodde sig skulle bli tagen på allvar för sina 

utmattningssymptom. Det fanns även män som uttryckte att de hade en föreställning om att 

personer som blir utmattade är personer som återfinns i sociala yrken och arbetar med 

människor. Männen beskrev framförallt att andra haft en sämre rehabilitering eller en 

jobbigare sjukskrivning än de själva. En uttryckte detta med att säga: 

 

Många som får utmattningssyndrom eller depression har ju ofta de här höga kraven på sig 

själv, de är aldrig sjuka innan de klappar igenom, de är nog ofta ganska plikttrogna, och 

jobbar väl i människorelaterade yrken, jag hade aldrig kunnat bli utbränd om jag jobbade 

med döda ting.  

 

Flera av personerna var också av den uppfattning att det är bra för rehabiliteringen att inte gå 

tillbaka till det jobb där man först blev utmattad. Detta gäller både för de som bytte arbetsplats 

under rehabiliteringen men även de som gick tillbaka till sin arbetsplats uttryckte att det 

optimala ändå vore att bryta från sin arbetsplats. En kvinna uttrycka sig med att säga: 

 

Det var ju jobbet som gjorde att jag blev utbränd så på det sättet var det dåligt tycker jag 

att man ska komma tillbaka till samma jobb att man tar för givet att det bästa det är att 

komma tillbaka till samma jobb... 

 

Gemensamt för både kvinnor och män i undersökningen var en känsla av bristande 

information, att de inte kände att det var tydligt vilka rättigheter eller skyldigheter de som 

arbetstagare hade i själva rehabiliteringen. Vissa beskrev det som att de tackar ja till de 

åtgärder som erbjuds, såsom till exempel samtalsstöd, arbetsträning, stresshantering och 
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gruppsamtal, men de vet inte vad mer arbetsgivaren eller rehabiliteringen kan ge dem, eller 

om de har andra åtgärder att välja på. En kvinna beskriver det med att säga; 

 

Frågan är ju hur mycket har man att säga till om egentligen när man blir rehabiliterad 

eller omplacerad. [...] Jag har inte haft det minsta lilla koll på vad har jag för möjlighet att 

påverka. För känslan har varit att det är inte jag som styr det här skeppet, utan take it or 

leave it. 

 

En upplevelse var även att de tackar ja till vissa insatser på grund av att de inte har något att 

förlora och att de vill visa att de försöker anpassa sig och visa att de “vill” rehabiliteras även 

om de inte trott på insatsen från början. Många upplevde också en svaghet under 

rehabiliteringens gång - att det inte finns kraft att göra sig hörd eller säga vad man önskar. 

Otydligheten finns även i hur förslag och planer görs, en känsla av bristande kontakt med 

arbetsgivaren och en önskan om tätare kontakt med arbetsgivaren under rehabiliteringen var 

vanliga. Vissa uttryckte dock att det var väldigt skönt att inte ha någon kontakt med 

arbetsplatsen under sjukskrivningen. En av männen trodde han hade känt en press att komma 

tillbaka om arbetsgivaren ofta tagit kontakt; 

 

Nä men det var ju bra att arbetsgivaren ringde, men han ska inte ringa för ofta då man är 

sådär, då känner man ju en press. [Chefen] låg inte på varje vecka och ringde upp mig, 

alltså då kan man få för sig något om man är sjuk, att va fasen ska [chefen] hålla på nu då, 

är det för att få tillbaka mig när jag må såhär dåligt. 

 

Det som skiljde männen och kvinnorna åt var att männen satte tyngd i att man måste läka 

själv inifrån för att kunna återhämta sig. Att ingen kan göra rehabiliteringen åt en utan att det 

är något man själv måste jobba med, men med hjälp i form av stöd. Männen pratade mer än 

kvinnorna om att rehabiliteringsåtgärder i form av stresshantering och psykologsamtal har 

varit viktigt i deras rehabilitering och att det är bra att få prata med någon. Männen upplevde 

mer ofta att de fick driva på själva för att få prata med någon. Någon gång fick de byta läkare 

för att få prata, istället för att endast få medicinering: 

 

Läkaren fattade ju ingenting. Å [den nya läkaren] var ju mycket bättre och 

förstående, pratade med mig en timme till och med. Första läkaren var det ju bara 

he in piller och vad heter det, försöka en sån där väg gå. 
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Både männen och kvinnorna tyckte att det har varit viktigt att andra har förståelse för dem i 

rehabiliteringsprocessen och stöttat dem. Trots att kvinnorna uttryckte förståelse som viktigt i 

rehabiliteringen hade kvinnorna i större utsträckning än männen stött på en oförståelse för 

deras situation. Oförståelsen uttrycktes komma från en chef, försäkringskassan eller bara en 

allmän känsla gällande rehabiliteringen. När det kommer till den närmsta chefen så är det 

större del av kvinnorna som beskriver att chefen inte har varit förstående och stöttande till 

deras problematik. En kvinna uttryckte det såhär: 

 

 ... förståelsen för hur man mår tyckte jag inte riktigt att de hade, men det är ju det för att 

man mår ju så dåligt när man är där och då känna sig missförstådd, av allihop att de inte 

förstår en. 

 

Männen känner att de har fått den tid, stöttning och förståelse de behöver för att komma 

tillbaka. Kvinnorna uttryckte istället att det är viktigt att göra rätt för sig och att det i sig är en 

anledning till att de har kommit tillbaka i arbete. Både män och kvinnor tyckte också det var 

viktigt att ha ett tydligt avbrott från sitt arbete, dvs vara sjukskriven på heltid en period, för att 

kunna fokusera på sig själv och inte behöva tänka på jobbet eller känna någon press att 

komma tillbaka. Vid återgången var det också viktigt att få känna att det inte fanns några krav 

på att måsta prestera i sitt arbete. Psykologsamtal var genomgående något som uppfattades 

som väldigt positivt, och något som varit nödvändigt i rehabiliteringen. Att få reflektera, 

analysera och bearbeta sin utmattning genom samtalsstöd uppgavs som viktigt. Kvinnorna 

beskrev att det varit viktigt att inte behöva känna någon press att komma tillbaka samt att man 

får möjligheten att stanna upp. 

 

...man hinner ju reflektera mycket själv i tankarna och bearbeta saker som har hänt på 

jobbet eller....jomen fundera vad vill jag sen. Just att man bara inte blir inslängd i något 

utan det måste få ta sin tid. Just då var det viktigt att få stanna upp och reflektera. 

 

Både kvinnor och män kände sig till viss del priviligierade och uttryckte att de har haft “tur” i 

vissa steg i processen, till exempel en upplevelse av tur när en träffat en bra läkare, fått ett 

nytt jobb eller tur att det har gått så bra. Att uttrycka tur när något har fungerat bra kan tolkas 

som att förväntningarna har varit lägre både på bemötande och hur rehabiliteringen skulle gå i 
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övrigt. De låga förväntningarna på bemötandet kan grunda sig i en rädsla över att bli 

ifrågasatt, när man då blivit betrodd uttrycker man det som tur.   

 

En kvinna beskriver sin tur med läkaren: 

 

Å hamna ju då hos en jättefin läkare igen! Alltså jag har haft så himla tur. 

 

Skillnaden mellan män och kvinnor när det kommer till den totala upplevelsen av 

rehabiliteringsprocessen ger sig uttryck i att kvinnor tenderar att känna att de inte visste vad 

de ville eller hur de ville ha det, samtidigt som de i högre utsträckning upplevde att de inte 

fick vara med och bestämma över sin egen rehabilitering. De beskriver också hur samhörighet 

och tydlig kommunikation i arbetet är viktigt för att det ska fungera bra på en arbetsplats. 

Männen beskrev det som att de var ensamma i sin sjukskrivning och att det var viktigt att 

driva på, att de visste att ingen skulle sköta det åt dem; och de upplever också att de fått 

bestämma i högre utsträckning över processen. En man uttryckte det på detta vis: 

 

...nej jag uppfattar att man är ganska ensam när man är sjukskriven, man får nog sköta lite 

grann själv om man ska se till att bli frisk. Det är nog inget varken arbetsgivaren eller 

vårdcentralen sköter, det är både svårt att få tag i sin läkare och sen vet inte, jag har inte 

kännedom om vad [arbetsgivaren] har för insatser eller vad för rehabiliteringsansvar de 

har, det vet jag inte. 

 

Både män och kvinnor beskriver att de har haft kontakt med företagshälsovården och 

rehabiliteringskonsulterna och att det har fungerat bra och att de fått ett bra bemötande 

överlag. Gemensamt är också upplevelsen av att det har funnits en samordning och 

rehabiliteringsplanering mellan arbetsgivare, försäkringskassa och andra aktörer. Båda könen 

nämner ekonomin som något som spelar stor roll för att vardagen ska fungera. Båda könen 

beskriver också sitt privatliv och hur det i processen även finns ett annat liv utanför jobbet 

som ska fungera. Varken kvinnor eller män beskriver privatlivet som något som bidragit till 

att de blivit sjukskrivna. Försäkringskassan upplevs som en aktör som stressar och tar energi 

från rehabiliteringen. Att inte få utbetald sjukpenning eller en risk att den ska dras in ger 

känslan av att vara utelämnad. En kvinna beskriver sina upplevelser med försäkringskassan 

genom att säga: 
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De [Försäkringskassan] gjorde en egen annan bedömning fast de var eniga med min 

läkare, så det var ju som att sparka undan fotknölarna på mig. Jag sa till 

[försäkringskassan] att blir jag tvingad att gå upp på heltid så kommer jag bli så jäkla 

dålig att då kommer jag inte orka jobba alls. Och det vill inte jag. Jag hade ju börja kravla 

mig upp litegrann och det har gått bra, så då kapade de fotknölarna med en gång på mig. 

För att jag alla tyckte ju som alla berörde involverade parter tyckte ju som att jag skulle få 

ta dom här stegen i min takt. 

 

En man om försäkringskassan: 

Försäkringskassan ... tar energi ändå därför det handlar ändå om ekonomi och att klara sig till 

vardagen och den stressen förstör för rehabiliteringen. För du kan inte ha riktigt fokus och 

verkligen, hur kan jag bli bättre... utan det där förstör lite grann att ja nu kom dem för det blir 

ju så att det spelar ingen roll, läkaren skickar ju in men det är ju ändå de [försäkringskassan] 

som bestämmer om du får eller inte så man känner sig ju ganska utelämnad. 

Beteendeförändringar 
Något som både män och kvinnor tog upp i sina berättelser är hur de har fått ändra sitt 

beteende under och efter rehabiliteringen för att undvika att bli sjukskrivna för utmattning 

igen. Samtliga pratar om att en ändring i sina rutiner och den egna rollen har varit nödvändig 

för att komma tillbaka i arbetet och för att hålla sig frisk. Det fanns även vissa som uttryckte 

att de har ändrat sin syn på arbetet och arbetsgivaren efter att ha varit sjuk, att det idag inte har 

samma samvete mot sin arbetsgivare och ser arbetet mer som bara ett arbete. En man 

uttryckte sig såhär: 

 

Nu stannar jag mycket tidigare, nu märker jag det på mig själv att jag har mycket en dag 

då tar jag mer småpauser. Jag gör andra saker än vad jag gjorde då, jag är inte inne i 

allting som jag var förut och jag har sänkt mina krav, du kan liksom inte göra allting här, 

du ligger alltid efter på det här jobbet. 

 

Kvinnorna pratade allmänt om att det varit viktigt att ändra sina rutiner och att de har 

utvecklats som person efter sin rehabilitering. Vilket beskrivs med dessa citat: 
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Någonting har hänt med mig… jag sa ju att jag upplevt mig som en ängslig person, jag 

har som inte släppt ut, inte trott mig kunna. Och nu är den personen borta och jag förstår 

inte varför... jag har ju fått vetskap om mig själv som jag inte visste fanns i mig. 

 

...och just att ha den här balansen, jag tror det är viktigt och helst när man har varit sjuk. 

Att man hittar den själv. Det går att komma tillbaka å bli ännu starkare som jag har blivit, 

som jag inte förstått ännu. ... då får jag som en insikt att man lever ju bara en gång och 

varför ska man inte då få säga vad man tycker. Imorgon kanske jag inte finns varför har 

jag inte sagt det.  

 

Kvinnorna uttrycker också vikten av träning och återhämtning på egen hand. Männen 

utmärkte sig med att berätta mer specifikt än kvinnorna om att ändra beteenden som att sänka 

kraven på sig själv, att man lärt sig hur man som person fungerar, att arbetet inte längre är 

livsviktigt och att de ser det som en överlevnad att ändra sina rutiner. De upplevde också att 

de kan se i efterhand hur de var innan de blev sjukskrivna. Däremot upplever de att det är 

svårt att ändra beteenden men att de även har bestämt sig för att inte gå tillbaka till den 

punkten att må så dåligt igen. Männen pratade också om att man måste acceptera att man är 

och har blivit sjuk vilket också är en förutsättning för att kunna ändra sina beteenden. En man 

uttrycker det genom att säga: 

 

Det var inget roligt att man gått igenom, det var väldigt tufft men samtidigt är det ju något 

som gett mig möjlighet till utveckling av mig själv… som ger i slutändan en bättre 

livskvalitet så det ser jag som positivt i det ...det är först efter man blivit utmattad som man 

kan reflektera över det och ändra på ens värderingar och de krav man har på sig själv, och 

förväntningar… 

 

Tillbakagången 
Männen spekulerade generellt mer kring sjukskrivning för andra vilket uttryckte sig i att 

männen tyckte sig själva kommit tillbaka i arbete relativt snabbt medan för andra kanske 

sjukskrivningen är betydligt längre. En del män uttryckte också att de inte vet hur det hade 

gått om de hade fortsatt jobba trots symptom på utmattning, att det kanske hade blivit ännu 

sämre. Det skulle kunna tolkas som ett uttryck för att männen upplevdes sig själva inte nått en 

absolut botten, att de klarat sig bättre i förhållande till andra. Denna typ utsagor återfinns inte 

i kvinnornas berättelser. 
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Tankar kring sin tillbakagång formulerades både av män och kvinnor som att de aldrig trodde 

sig skulle komma tillbaka då det var som sämst. Med uttryck som: 

 

Det var fruktansvärt. Jag mådde så jävla dåligt med psykiskt och alla möjliga.. Jag trodde 

aldrig jag skulle komma tillbaka till det här nå mer.. nä.. inte kul“ 

 

Flera tyckte också det tog lång tid att komma tillbaka, dels rent i form av sjukskrivningstid 

men även att komma tillbaka till att bli mer sig själv igen. De allra flesta upplevde också en 

press att komma tillbaka. Pressen kunde vara från dom själva, från sin arbetsgivare eller tex 

försäkringskassan. Pressen att komma tillbaka behövde inte var klart uttryckt utan mer en 

egen uppfattning och känsla. Kvinnornas upplevelse av tillbakagången var att det gick för fort 

och att de inte ville tillbaka till sitt arbete. Männen uttryckte istället att komma tillbaka fort 

som en positiv prestation. En man uttrycker sig såhär gällande sin rehabilitering i helhet: 

 

Det har varit bra nivåer. Annars har man väl inte kommit tillbaka kanske så fort, om det 

har varit fel allt hela vägen. 

 

Männen var också de som uttryckte att de ville tillbaka fortare och att de hade en föreställning 

om att de skulle komma tillbaka fortare. Som en följd av att komma tillbaka fort var det också 

männen som hade erfarenhet av bakslag som varit jobbiga. Både män och kvinnor uttryckte 

att stödet från arbetskamraterna hade varit en bidragande faktor för att kunna komma tillbaka. 

Att de kände att kollegorna hade förståelse för deras utmattning och att de var ett stöd för 

personen. Det upplevs som viktigt att vara medräknad som en i sammanhanget även vid 

sjukskrivning. En kvinna uttryckte sig följande: 

 

...att känna du tillhör någonting att du är en del av någonting. Där kan jag känna att jag 

har inte så mycket känsla av del av samhörighet i dom små bitarna.[...] När man tappar 

liksom kontakten med jobbet vilket man gör ganska fort om du inte har en arbetsplats 

som kräver någonting tillbaka 

 

När männen lade stor vikt vid att berätta hur de kände och tänkte, samt betonade hur dåligt de 

faktiskt mådde när de var sjuka, var kvinnorna mer noggranna gällande beskrivningar av 

konkret händelseförlopp och tidpunkter då olika insatser och händelser ägde rum. Kvinnorna 
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pratade mer om det som faktiskt hände, rent konkret och männen mer om känslor och 

symptom.  

 

Känslor 
Gemensamt för båda könen är målande beskrivningar av hur själva känslan var av att “gå in i 

väggen”. Överlag uttrycker sig alla som att det var som att sjunka ner i ett svart hål. Uttryck 

som att mattan dras bort, att det brast, funkade inte längre, totalt stopp, var vanliga hos både 

kvinnor och män. Båda könen uttryckte en sorg över att vara sjuk blandad med känslor av att 

inte duga. Ångestkänslor och känsla av att inte vilja träffa någon på grund av en rädsla att 

bryta ihop. De ville inte få frågor kring sjukskrivningen av rädsla att de negativa känslorna 

skulle komma tillbaka. Skamkänslor var vanligt både bland kvinnor och män vid insjuknandet 

men även då de kom tillbaka till arbetsplatsen. Männen kände en skam över vad kollegorna 

ska tycka om att de är borta, om de skulle tycka att de var svaga eller att det var något konstigt 

med dem. Kvinnorna kände snarare en skam över att inte göra rätt för sig och arbeta som de 

“ska”. Skammen männen och kvinnorna kände uttrycktes sig följande: 

 

Det kändes så.. det var så skämmigt på något vis och jag hade tappat all arbetsidentitet 

alltså. 

 

Från början var det nästan som man skämdes. Jag gjorde det. Skämdes över att jag skulle 

råka ut för det hära och må såhär jävla dåligt. Jag gjorde det. Skämdes nästan inför 

arbetskamrater. 

 

Männen beskrev många känslor av ilska och att vara arg och irriterad innan de blev 

sjukskrivna. De kunde vara arga på rödljus, att inte hitta föremål på arbetsplatsen eller ilska 

gentemot kollegor. De kände inte igen sig själva som så arga, bittra och irriterade.. Männen 

funderade också över symptomen de kände, t.ex. om huvudvärken kunde bero på att de 

behövde nya glasögon eller hittade på andra typer av förklaringar på de fysiska besvären. De 

beskrev också en rädsla över symptomen och hur obehagligt det var att inte kunna lita på hur 

kroppen skulle reagera, både i mötet med andra och i hanterandet av situationer när de sen 

kom tillbaka på arbetsplatsen. De kunde vara rädda över att bryta ihop helt plötsligt när de 

fick en fråga om sjukskrivningen eller att kroppen skulle reagera med ångest och att känslorna 

skulle komma tillbaka, vilket beskrivs med följande citat: 
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...för att jag inte riktigt visste hur jag skulle reagera och hur min kropp skulle funka och 

sådära. För jag var ju verkligen livrädd att jag skulle som.. men halka tillbaka i det dåliga, 

sådär. 

 

Jag var ju rädd att komma på samma dåliga sida, att sjunka så lågt igen som jag faktiskt 

hade varit för det är ett stort jobb att kravla sig upp ovanför den vattennivån. 

 

Även när det kommer till känslor var kvinnorna mer generella i sina beskrivningar och gav 

mer generella uttryck som att det inte går att arbeta överhuvudtaget, eller att de kände att de 

själva inte fungerade.  
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Diskussion 
I detta avsnitt kopplas resultatet samman med den teoretiska förförståelsen och diskuteras 

utifrån frågeställningarna för studiens syfte.  

 

Hur beskriver män och kvinnor upplevelsen av sitt 

sjukdomsförlopp? 
När män och kvinnor beskriver sitt sjukdomsförlopp, varför de blev sjuka och på vilket sätt de 

blev sjuka skiljer sig berättelserna gällande vad som orsakade utmattningen. Både kvinnor och 

män vittnar om en för hög arbetsbelastning under lång tid som anledningen till att de blivit 

sjuka. Männen beskriver i tillägg till den höga arbetsbelastningen att arbetsgivaren borde ha 

varit uppmärksam tidigare, att det är ett generellt problem på arbetsplatsen och att 

arbetsgivaren inte tar hand om personalen. Detta fenomen kan tolkas som att männen lägger 

anledningen till sjukskrivningen utanför sig själv; det är arbetsgivarens fel att de blev sjuka 

och vem som helst hade blivit sjuk i deras situation. Kvinnorna beskriver generellt brister hos 

sig själv och fysiska brister som förvärrades av den höga arbetsbelastningen och att det istället 

är de som borde vara på en annan arbetsplats. Detta fenomen är i linje med hur Danielsson 

(2010) beskriver att media porträtterar depression olika för de olika könen; att männen väljer 

att skylla på utomstående faktorer och kvinnor på sig själva. Det kan tänkas vara en maskulin 

norm som återkommer i hur män och kvinnor förväntas reagera och agera på sin situation. 

Hur man väljer att se på sin sjukdom kan rimligtvis även påverka möjligheterna till 

återgången i arbete; huruvida problemet är hos en själv enbart eller om det beror på 

utomstående faktorer. Att kvinnorna ser orsaken till sjukskrivningen som inneboende hos dem 

själva kan möjligtvis skapa ett starkare motstånd till att komma tillbaka överhuvudtaget, att en 

acceptans istället skapas över att jag är en person som inte fungerar eller klarar det här arbetet, 

eller i vissa fall inte klarar att arbeta överhuvudtaget.  

 

Män spekulerar generellt mer än vad kvinnor gör i hur sjukskrivning kan vara för andra, vad 

som behövs när de är sjukskrivna samt vilken personlighetstyp som blir utbränd. Att tala om 

andra personer kan tolkas som att man distanserar sig från sig själv; det kan vara lättare att 

prata om hur andra är än om hur man själv är. Att diskutera vad andra personer skulle behöva 

i en rehabilitering behöver inte nödvändigtvis vara ett uttryck för vad man själv behöver men 

förstärker känslan av att alla kan drabbas av det och det tar återigen skulden från sig själv.  

Både män och kvinnor framhöll känslan över att ramla ner i ett svart hål eller att marken 

rämnade under dem. Själva beskrivningarna av känslor skilde sig dock mycket åt mellan 
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kvinnor och män. Vår upplevelse under intervjuerna var att det var väldigt viktigt för männen 

att trycka på hur dåligt de faktiskt mådde. De använde väldigt stora känslobeskrivningar och 

förklarade hur livet hade ställts på sin spets när de blev sjuka. Många beskrivningar rörde 

kroppen, hjärnan och hur funktioner i kroppen inte fungerade som de skulle. Hjärtat klappade 

och de blev rädda. Skamkänslor var vanliga och känslan av att de inte var så starka som de 

trodde var återkommande. Kvinnorna berättade mer om sina fysiska besvär och hur dessa 

hade försämrats under hög arbetsbelastning. Det var intressant att männen genomgående var 

så tydliga i sina beskrivningar av sjukdomen då det kan anses tillhöra den manliga normen att 

inte vilja prata om känslor eller besvär (Möller-Leimkuhler, 2002). Med den anledningen var 

det inte ett resultat som förväntades. En tolkning kan vara att männen ville framhålla hur 

dåligt de mådde för att visa på att de verkligen inte var sjukskrivna i onödan och visa på att de 

var riktigt sjuka för att inte framstå som svaga, det hade ju kunnat hända vem som helst. Att 

kvinnorna inte berättade om sina känslor på samma sätt under processen kan tolkas som att de 

antog att vi som intervjuledare av samma kön kunde relatera till dem på ett annat sätt än män, 

att de kanske antog att vi förstod. Fler kvinnor än män är sjukskrivna för psykisk ohälsa och 

med tanke på den uppmärksamhet ämnet har fått i den samhälleliga diskursen kände de 

möjligtvis inte att de behövde förtydliga att de mådde dåligt utan att det var självklart i 

sammanhanget. Det kan tänkas att männen kände sig mer bekväma att prata om sina känslor 

med oss som är kvinnor. Att de då inte var lika benägna att upprätthålla sin maskulinitet 

jämfört med om de blivit intervjuade av en man.  

 

Både kvinnor och män nämner tur som en anledning till att det har gått bra för dem i 

processen. De har haft tur när de träffat en bra läkare, de upplever sig ha tur när ett nytt jobb 

dyker upp och möjliggör en omplacering, de upplever även att de har haft tur när de fått bra 

bemötande från arbetsgivare och andra inblandade. I resultatet nämns att beskriva lyckade 

insatser som att de haft tur kan tolkas som att individerna hade en mer negativ bild av hur det 

skulle vara att vara sjukskriven och rehabiliteras. Att vara sjukskriven och rehabiliteras är 

sällan en positiv upplevelse i en individs liv, varför en kan fått höra om negativa erfarenheter 

från andra. En annan anledning till de låga förväntningarna på sjukvård, chef och 

rehabilitering i stort kan vara det faktum att innan lagändringarna som beskrivits tidigare har 

sjukskrivningar kunnat pågå väldigt länge. Det kan göra att sjukskrivna har bilden av att 

sjukskrivningar i regel pågår mycket längre än deras egen, vilket kan skapa en rädsla inför 

rehabiliteringsprocessen. Tur kan därmed även tolkas som ett uttryck för hur utsatt man 

känner sig som sjukskriven. Dock ökar långtidssjukskrivningarna i dagsläget när 
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försäkringskassan tagit bort det övre taket för hur länge sjukpenning beviljas 

(Försäkringskassan, 2017). De som har en prognos som är oklar för hur rehabiliteringen 

framskrider kan på grund av försäkringskassans regler förlora sjukpenning och hamna mellan 

stolarna, ytterligare en anledning till rehabiliteringens kanske dåliga rykte. 

 

Hur beskriver män och kvinnor upplevelsen av sin rehabilitering? 
I berättelserna om sin rehabilitering fanns det en upplevelse att kvinnorna inte i samma 

utsträckning som männen fick bestämma över sin egen rehabilitering. Det är svårt utifrån 

berättelserna att bedöma var begränsningen av eget bestämmande ligger men kan tolkas som 

att männen upplevelse att de hade mer kontroll över sin rehabilitering. Ahlsen et al (2013) 

förklarar att strävan efter aktiv rehabilitering kan vara ett sätt för män att upprätthålla kontroll 

och bevara maskuliniteten, vilket skulle kunna förklara att männen också upplever att de har 

fått bestämma i sin rehabilitering. Kontrollen kan hänga ihop med en uppfattning att de själva 

var tvungna att driva på sin rehabilitering vilket återigen är ett upprätthållande av sin 

maskulinitet. Enligt Ahlgren och Hammarström (2000) ligger rehabiliteringsprocessens 

organisation i linje med manligt beteende och just att driva på själv är viktigt för att komma 

tillbaka. Författarna beskriver vidare hur män kräver hjälp på ett sätt som kvinnor inte gör, 

vilket även är ett resultat i denna studie.  

 

Överlag fanns en upplevelse från kvinnornas sida att tillbakagången till arbetet gick för fort 

och att de gärna hade varit sjukskrivna längre. Männen å andra sidan ville tillbaka fort och 

hade förväntat sig en snabbare återgång. Samtidigt som de i efterhand tycker att 

tillbakagången gick fort så benämner de det i positiva ordalag, vilket kan tolkas som en bra 

prestation från deras sida. Fokus på prestation är också något som kan kopplas samman med 

den maskulina normen. Trots en snabb återgång fanns det vissa farhågor om att återgången 

möjligen gick för fort men att dessa farhågor har ignorerats av dem själva. För vissa 

resulterade den snabba återgången i bakslag där männen antingen har fått lämna ifrån sig 

arbetsuppgifter eller gå ner i arbetstid. Kvinnorna gav en bild av att det inte är något dåligt i 

att vara sjukskriven medan männen gav ett intryck om att det var jobbigt att vara sjukskriven. 

Gijsbers van Wijka et al. (1999) framhåller att arbetet är en del av den manliga identiteten och 

att då vara sjukskriven skulle kunna vara ett hinder för att utföra aktiviteter som är starkt 

förknippat med sin identitet vilket resulterar i ett hot mot den manliga identiteten. Detta skulle 

kunna förklara männens driv och vilja att komma tillbaka och som då inte helt förvånande 

även påverkar återgången. Kvinnornas inställning till sjukskrivning skulle kunna förklaras av 
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den flexibilitet kvinnor innehar enligt Gijsbers van Wijka et al. (1999) att ägna sig åt 

sjukdomsaktiviteter som sjukskrivning, då de inte i samma utsträckning som män identifierar 

sig med arbetet.  

 

Hur förstående chefen varit till utmattningen och situationen har en viss komplexitet då 

många av informanterna haft olika chefer under sjukskrivningsperioden. Det som visade sig 

under intervjuerna var att både män och kvinnor upplevde att de haft en förstående chef 

medan det endast var kvinnor som upplevt att de haft en oförstående chef. Detta kan så klart 

vara en slump. Det kan också vara så att den stereotypa bilden av att män inte pratar om 

psykiska besvär kan resultera i att män blir tagna på större allvar när de väl pratar. Den 

stereotypa beskrivningen av kvinnor som känsliga gör att psykiska besvär hos kvinnor 

bekräftar föreställningen om kön. En man med psykiska besvär blir istället någon som sticker 

ut från föreställningen om hur män är. Detta skulle dock kräva vidare forskning för att kunna 

fastställa. 

 

Vad upplevs som mest viktigt för återgången i arbete? 
När det kommer till återgången i arbete framhåller både män och kvinnor att få ta en paus från 

arbetet och bearbeta händelsen som viktiga faktorer för att kunna komma tillbaka. Både män 

och kvinnor beskriver att det är nödvändigt att prata med någon professionell om sina besvär. 

De anser att det varit viktigt att få reflektera över händelsen och få lära sig tänka i nya banor. 

Vissa av männen var skeptiska till psykologsamtal innan de träffat sin samtalskontakt. Det 

bekräftar tidigare teorier gällande mäns ovilja att prata och söka hjälp för psykisk ohälsa 

(Möller-Leimkuhler, 2002). Samtidigt är männen de som i studien uppfattas som mest 

positiva till både psykologsamtal och stresshantering som ett steg i återgången. Männen 

upplever även att de i vissa fall har fått strida för att få psykologsamtal istället för medicin, då 

deras läkare inte tagit den psykiska ohälsan på allvar. Risken finns att läkare eller annan aktör 

i rehabiliteringsprocessen, på grund av genusbias (Risberg, 2004), missar att erbjuda män 

samtalsstöd i tron att män inte behöver eller vill ha samtalsstöd. Vi kan konstatera att om 

männen i denna studie inte fått möjligheten att bearbeta sin psykiska ohälsa med en 

professionell samtalskontakt hade det varit ett misslyckande. Både kvinnor och män 

framhåller vikten av att förändra vissa beteenden för att kunna återgå i arbete. De beskriver 

hur det inte fungerade att fortsätta som de tidigare gjort och att en förändring var väsentlig. 

Ibland beskrivs förändringen som nödvändig för överlevnad och för att kunna fungera som 

person. Som tidigare diskuterats är männen även här mer specifika i sina beskrivningar över 
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hur de har förändrats. De uttrycker hur svårt de är att ändra beteenden och hur de nu har 

betydligt mindre krav på sig själva. Vid själva förändringen av beteendet har de upplevt att 

det är de själva som måste göra arbetet. Männen beskriver det som att de måste läka själva 

inifrån och hur det är ett stort jobb att göra själv. Även i den fasen så ger männen uttryck för 

att själva ta kommando och driva på förändringen.  

 

Slutsats 
Det är viktigt att vara medveten om hur genusbias tar sig i uttryck. Då män har en fördel i 

rehabiliteringsprocessen (Ahlgren och Hammarström, 2000) är det viktigt att ta hänsyn till att 

män kan tänkas ha ett högre driv framåt och att avsaknaden från detta hos kvinnor måste 

vägas upp. Viktigt är då att kvinnor får känna att de har delaktighet och inflytande över sin 

rehabilitering och att försöka skapa vilja hos kvinnorna för att driva sin rehabilitering framåt. I 

en sjukdomssituation beskriver både män och kvinnor hur svagheten som uppstår när en är 

sjuk påverkar möjligheten att kunna veta vad en vill och behöver. Som Iseskog (2016) 

beskriver är rehabilitering tillbaka i arbetet svårt och komplext. Han framhåller även att 

rehabiliteringen ska vara styrd efter individens behov, vilket i detta fall innebär att 

professionella aktörer måste undersöka vad både män och kvinnor behöver för att bli friska 

och kunna komma tillbaka i arbetet.  

 

Det faktum att män återgår i arbete snabbare och i större utsträckning än kvinnor kan lätt 

tolkas som att männen gör något sunt som inte kvinnorna gör. Mannen blir således återigen 

normen och något eftersträvansvärt. I vår studie kunde vi dock se att den snabba återgången 

och strävan efter snabb process kanske inte är så positivt och eftersträvansvärt ändå. Med facit 

i handen upplevde männen att återgången kanske gått för fort trots allt, för vissa blev 

konsekvensen ett bakslag. En rehabilitering som resulterar i bakslag eller hög risk för återfall 

bör inte betraktas som en lyckad rehabilitering och inte heller som något önskvärt läge 

kvinnor ska sträva efter. 

 

En jämställd rehabilitering ska inte behöva betyda att kvinnorna ska uppnå männens resultat, 

utan en jämställd rehabilitering bör istället innebära att individens behov i rehabiliteringen 

tillgodosetts i samma utsträckning oavsett könstillhörighet. Denna studie visade vissa 

skillnader mellan män och kvinnor som är i linje med vad tidigare forskning visat. Skillnader 

som hur män och kvinnor porträtterar sig själv kan ha en avgörande roll för rehabiliteringens 

utfall. Aktörerna som möter dessa män och kvinnor måste se på dessa könsskillnader med ett 
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visst kritiskt öga. Kvinnor som inte beskriver sitt mående med samma starka beskrivningar 

som männen är inte mindre sjuka än männen. Likaså att män som är mer aktiva i 

rehabiliteringen inte ska betraktas som att de blir friskare i högre grad än kvinnorna. Vikten 

av att förstå könets betydelse i rehabiliteringen har framhållits genom hela rapporten. Ett 

uppmanande av att uppmärksamma könsskillnader kan tänkas ytterligare hålla isär könen som 

varandras motsatser. Sådant förhållningssätt i ett arbete för jämställdhet ska såklart göras med 

en viss försiktighet. Könsskillnader som visas med stöd av forskning är en bra grund för vilka 

skillnader som bör tas till hänsyn i mötet med den sjukskrivne men ska inte ses som en regel, 

för ingen individ är den andra lik.   

 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka informanternas subjektiva erfarenheter och upplevelser 

av sin rehabilitering. Valet att utföra semistrukturerade intervjuer visade sig lyckat då vi fick 

detaljerade och grundliga svar på våra frågor. Då det kan vara känsligt att prata om psykisk 

ohälsa finns risken att alla informanter inte sagt allt utan kanske undvikit att ta upp ämnen 

som ändå påverkat deras rehabilitering. Vår upplevelse är dock att vi kom in på djupet kring 

informanternas erfarenheter och upplevelser samt att intervjuerna kändes avslappnade. Vi 

eftersträvade att informanterna skulle ha likvärdiga utgångspunkter vilket uppnåddes av 

urvalskriterierna som beskrivs i metodavsnittet. Däremot kom informanterna att tillhöra olika 

verksamhetsområden och även olika åldersgrupper. De har även olika sjukdomshistoria där 

vissa hade fysiska besvär i grunden. Dessa olikheter kan även ha påverkat resultatet i studien 

men vi hade inte kunna utfört studien på annat sätt. Vi bedömer resultatet trots de tillförlitligt 

då det är upplevelserna av rehabiliteringen som studeras ovidkommande informanternas 

bakgrund. Då vi berättade om studiens syfte innan varje intervju gjorde att vissa informanter 

tog med genusperspektivet i sin berättelse, vilket de kanske inte hade gjort om de inte visste 

om syftet. På grund av forskningsetiska skäl tog vi ändå beslutet att det var viktigt att de som 

intervjuades var medvetna om vad studien skulle handla om.  

 

Urval 
För att minimera risken att informanterna var färgade i sina upplevelser och åsikter hade ett 

slumpmässigt urval varit att föredra i denna typ av undersökning. Den möjligheten fanns inte 

utan rehabiliteringskonsulterna valde ut informanter som passade in på kriterierna vi satt upp 

för studien (se metodavsnittet).  En risk med att inte använda ett slumpmässigt urval kan vara 

att konsulterna valt ut informanter som haft en lyckad rehabilitering och som därför är nöjda, 
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vilket ger en felaktig bild av rehabiliteringen och resultatet inte motsvarar gruppen i stort. 

Denna undersökning hade inte kunnat utföras på något annat vis då vi ej har tillgång till vilka 

personer som deltagit i rehabilitering och därför ej har möjlighet att fråga dessa på ett 

slumpmässigt sätt.  

 

Studiens kvalitet 
Valet att utföra semistrukturerade intervjuer fungerade väl och vi upplever att det höjer 

studiens validitet då det noggranna förarbetet och öppna frågor kan hjälpa till att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Öppna frågor gjorde att informanterna själva kunde tala 

fritt om ämnet och gå in djupare på de delar de själva önskade. Vi ville säkerställa att deras 

upplevelser och erfarenheter kom fram utan att vara färgade av vår förförståelse i ämnet. 

Studiens resultat redovisas efter teman som berördes under intervjuerna. I diskussionsdelen 

återkommer våra frågeställningar för att skapa en röd tråd och säkerställa att vårt material har 

besvarat frågeställningarna som var syftet med studien. Vi anser att studiens trovärdighet höjs 

genom vår noggrannhet i både insamling och bearbetning av materialet. Vi ser det som en 

fördel att vi varit två vid analysarbetet, då vi har haft möjlighet att diskutera eventuella 

olikheter vid tolkning av materialet. 

 

Ett konstaterande är att fler nyanserade studier behövs på området för att bredda kunskapen 

om genus och rehabilitering. Vi anser att studien har bidragit med ytterligare ett perspektiv på 

könets betydelse i upplevelser och erfarenheter om rehabilitering. Studien tillför kunskap om 

vad som kan vara viktigt att ta hänsyn till i rehabiliteringsprocessen. Denna kunskap kan vara 

till nytta för aktörer som arbetar professionellt med rehabilitering, och ett steg närmare ett 

jämställt arbetsliv.  
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Risberg, G. (2005). "`Jag är bara tjänsteman - neutral och könlös´": om motståndet mot 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 

Vårt syfte med studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av rehabilitering för 

personer som varit sjukskrivna samt undersöka vilken betydelse kön har i rehabiliteringen.  

 

Anledningen till att vi gör den här studien med fokus på könet betydelse är den höga 

överrepresentationen av sjukskrivna kvinnor och tidigare forskning som visar att det finns 

vissa skillnader i hur män och kvinnor rehabiliteras i både sjukvården och den arbetsinriktade 

rehabiliteringen. För att kunna arbeta för en mer jämställd rehabilitering är det därför viktigt 

att studera eventuella skillnader som kan bero på könet. 

 

Vi kommer börja ställa några bakgrundsfrågor om ditt arbete och sjukdomsbild. Vi vill vara 

tydlig med att dessa svar inte kommer presenteras i rapporten så att det går att utläsa att det är 

du som intervjuats, utan dessa svar är för oss att ha i åtanke när vi analyserar dina erfarenheter 

av rehabiliteringen. Sen kommer du får berätta om dina erfarenheter om din rehabilitering där 

vi kommer ställa lite frågor.  

 

Vi startar här inspelningen. 

 

Bakgrund 
 

 Börja med att berätta vad arbetar du som? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du arbetat som ****? 

 Hur skulle du beskriva din arbetsplats? 

 Vad har du varit/är du sjukskriven för? 

 

Rehabiliteringen 
 

 Kan du berätta om hur din rehabilitering har sett ut? 

Områden att fokusera kring: 
 Arbetsgivarens roll 

 Den egna rollen 

 Försäkringskassans roll 

 Andra aktörers roll (tex företagshälsovård) 

 Arbetsplatsen 

 Arbetsuppgifterna 

 Arbetskamraterna 

 Anpassningsåtgärder 

 Bemötande (genomgående från arbetsgivare, aktörer och arbetskamrater) 

 

 Vad skulle du säga har varit viktigast för din rehabilitering? 

 Är det något i din rehabilitering du önskar hade gjorts annorlunda? 
 

 

 


