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”Mitt liv fick en ny riktning” 

Om upplevelsen av lärande efter en sjukskrivning. 

Christine Edgren & Viveca Hallgrim 

 

Sammanfattning 

Under tjugohundratalets första decennier har det kunnat konstateras ett ökande av antal svenskar som 

sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa. Vilka slags lärdomar upplever personerna att de tillägnat sig 

efter att ha varit sjukskrivna? Hur kan drivkrafter identifieras i personernas berättelser? Och vilka 

betydelser har samspelet med omgivningen haft för personerna vid återgång i arbete? Syftet med 

denna studie är att undersöka personers upplevelser om lärande efter en sjukskrivning till följd av 

arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Studien är kvalitativ och bygger på åtta intervjuer av personer med 

egen erfarenhet av sjukskrivning. Dessa intervjuer har sedan analyserats med hjälp av Illeris tre 

lärandedimensioner samt delvis av Mezirovs transformativa lärande. Resultat och slutsats visar att det 

sker lärande efter en sjukskrivning där lärdomen varit ökad självkännedom, där drivkraften varit att 

åter komma in i ett sammanhang och där omgivningens bemötande och stöd haft stor betydelse.   

Nyckelord 

lärande, sjukskrivning, psykisk ohälsa, arbete, Illeris. 

  



 

 

Abstract 

During the first decades of the twentyfirst century, an increase in the number of Swedes reported on 

sick leave due to suffering from mental illness has been noted. What kind of learning do people 

experience after being on sick leave? How can driving forces be identified in their stories? And what 

meanings have the interaction with the environment had for people when returning to work? The 

purpose of this paper is to investigate people's experiences of learning after a sick leave due to work-

related mental illness. The study is qualitative and based on eight interviews of individuals with own 

experience of sick leave. These interviews have then been analyzed using Illeris’ three learning 

dimensions and partly by Mezirov's9 transformative learning. The result and conclusion show that 

learning takes place after a sick leave where learning gave increased self-awareness, where the driving 

force was to be able to re-enter a context and where the receivement and support from the environment 

was of major importance. 
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1. Bakgrund 

I detta inledande kapitel av studien beskrivs vad som kan vara orsaken till varför så många idag 

sjukskrivs på grund av stress och psykisk ohälsa. En redogörelse för problemområdet med 

hänvisningar till forskning, myndighetsrapportering och samhällsdebatt avslutar kapitlet. 

1.1 Inledning 

Dagens samhällsmedborgare befinner sig i omständigheter som enligt Rosa (2014) leder till ett 

accelererande individuellt livstempo. Han talar om slippery-slope-fenomenet; upplevelsen av att 

befinna sig på ett sluttande plan, att tiden bara går och att det ställs orimligt höga krav på individen 

från flera håll vilket kan leda till en stress av att känna att man måste hålla sig kvar i racet. Allt mer 

förändras allt snabbare och Rosa menar att när våra liv präglas av kravet att anpassa oss till ständigt 

förändrade omständigheter, får vi vad han kallar situativa identiteter. En sådan situation är svår därför 

att medan en anpassning sakta sker, står nästa förändring med ytterligare ändrade krav runt hörnet. En 

föränderlig arbetsmarknad ställer ständigt nya krav på den anställde. En individ som arbetat på ett 

företag ett antal år och är relativt trygg inför arbetsuppgiften, kan uppleva till exempel en 

organisationsförändring som bekymmersam och frustrerande. Sättet att arbeta och sättet att 

kommunicera på förändras även i takt med omvärldens digitalisering och kan bidra till att individen 

känner osäkerhet inför det nya, innan rutiner fastställs och lärdomar om dem dragits. Tillvaron på 

jobbet ter sig vid ett sådant scenario kanske till sist ohållbar och en sjukskrivning, på grund av psykisk 

ohälsa, kan ibland bli resultatet. Det Rosa talar om, har blivit verklighet för allt fler. Det kan handla 

om en tillvaro då nya identiteter tvingas fram för att individen måste anpassa sig och utvecklas och där 

samhället formar livssituationer som känns osäkra. En av studiens författare har egen erfarenhet av att 

ha varit sjukskriven en längre period på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Den andra författaren 

har i sin yrkesroll stöttat personer som varit långtidssjukskrivna men har även i sin omgivning upplevt 

flera sjukskrivningar till följd av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. 

1.2 Problemområde 

Vad gör psykisk ohälsa och sjukskrivningar med individens självförtroende? Kan människan lära sig 

något och få verktyg i sin tillfrisknandeprocess? Och kan också något gott komma ur denna 

erfarenhet? Dessa frågor ställde sig författarna inför arbetet med denna studie. 

Thunman (2011) frågar sig vad en ökande individualisering i samhället får för konsekvenser när man 

ser till arbetande individers psykiska hälsa. Hon vill med sin forskning belysa utbrändas 

arbetsrelaterade upplevelser som kan bestå av oklara förväntningar och minskad gemenskap på 

arbetsplatsen som en följd bland annat av omorganisationer. Dessa erfarenheter kommer i kölvattnet 

av ett allt mer rörligt, och i mångas ögon, mer stimulerande arbetsliv. Thunmans informanter berättar 

att trots att de efterfrågat tydligare rutiner och regler för arbetet då de kommit tillbaka efter en 

sjukskrivning, inte fått gehör för detta från sina chefer.   

Det som Rosa (2014) talar om och Thunman (2011) ser i sin forskning, är inte nya funderingar och 

insikter om hur både vardagligt liv och arbetsliv under de senaste decennierna förändrats och påverkat 
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människan. Den 31 mars 2016 kom Arbetsmiljöverket med en ny föreskrift (AFS 2015:4) om 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften är anpassad till dagens arbetsliv och betonar att den 

psykiska och sociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska. Enligt Arbetsmiljöverket är hög 

arbetsbelastning och problem i det sociala samspelet vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress. Redan 

1980 var det som då kallades Arbetarskyddsstyrelsen, ute med råd rörande hur arbetsförhållandena 

inte bara skulle vara riskfria utan de skulle också svara mot de anställdas behov av till exempel eget 

ansvarstagande och arbetsglädje (Arbetsmiljöverket, 2017). Trots medvetenhet om detta från 

myndighetshåll ser vi ökade sjukskrivningstal. Under åren 2010 till 2015 ökade antalet startade 

sjukfall med 98 000 fall och psykiatriska diagnoser står för 59 procent av dem (Försäkringskassan, 

2016). De psykiatriska diagnoser som ökade mest var anpassningsstörningar och stressreaktioner. I 

slutet av december 2017 skriver Dahl i Dagens Nyheter att regeringen kommer att satsa 500 miljoner 

kronor för att motverka psykisk ohälsa (Dahl, 2017, 22 december). Denna storsatsning motiverar 

socialminister Strandhäll i artikeln med att psykisk ohälsa är vårt största folkhälsoproblem idag.  

När människor drabbas av långvarig sjukdom förändras livet, skriver Berglund (2011) och diskuterar i 

sin avhandling människors lärande när det gäller att leva med långvarig sjukdom och vad det innebär. 

Berglund finner att för att klara av en sådan förändring i livet, behöver individen bland annat utveckla 

självmedvetande och ansvarstagande och en förmåga att försöka utmana sig själv till förändring. 

Ellström (1996) menar att det är viktigt att individen ser till att de rutiner som kan infalla efter en tids 

sjukskrivning inte tenderar att fungera som skygglappar och då hindrar individen att förändra sitt 

beteende, vilket skulle försvåra för individen att komma tillbaka efter sin sjukskrivning. Ellström 

menar vidare att upplevelsen av att man förändras hör samman med ett lärande. Vi människor har 

förmågan att lära livet ut. Vi har möjlighet att anpassa oss till förändrade omständigheter eller nya 

krav, till exempel nya yrkesroller eller arbetsuppgifter; ett livslångt informellt lärande. Det vill säga ett 

lärande som sker i arbetslivet och i vardagen till skillnad från det formella som sker i utbildningssyfte.  

Utifrån denna bakgrundsbeskrivning är det intressant och viktigt att gå djupare in på de reflektioner 

som denna studies informanter har om sitt lärande efter en sjukskrivning. Det är viktigt ur ett 

samhällsperspektiv, bland annat därför att den allt mer accelererande ökningen av antalet långa 

sjukfall, som Försäkringskassan (2017) redovisar, gör att chansen att komma tillbaka i arbetslivet 

minskar med längden på sjukskrivningen. Det är viktigt också med utgångspunkt ur det Thunman 

(2011) vill med sin avhandling; att bidra till en ökad förståelse för utmattningsdiagnoser. 

Ämnesområdet till denna studie är valt utifrån ett intresse för lärande i vuxenlivet. Men också ett 

intresse för vad en sjukskrivning gör med individen ur ett pedagogiskt perspektiv. Forskningsområdet 

där denna studie hör hemma är pedagogik och hälsa; det handlar om lärande och om 

kunskapsutveckling, meningsskapande och social påverkan av individen. Det handlar om att vi som 

individer lär oss i samspel med andra i de sociala praktiker vi ingår, att nå nya insikter och kanske 

också något som upplevs som en förändrad självbild. Vad gäller teoretisk infallsvinkel har valet fallit 

på Illeris (2015) som menar att människans lärande kan delas in i tre dimensioner; en dimension som 

refererar till lärandets innehåll och förståelsen av det. En som betonar vikten av individens drivkraft 

för lärande: motivation, känslor och vilja samt den slutliga dimensionen som fokuserar på interaktion 

med medmänniskor och omvärld. Den här studiens huvudfrågeställning är att se vad en sjukskrivning 

kan resultera i för den sjukskrivnes utveckling av självet. Men också om ett vuxenlärande som rör 

nyvunna strategier och verktyg.  
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkterna som används i studien samt för tidigare 

forskning som knyter an till studiens problemområde. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt med underrubriker redogörs kort för hur synen på lärande kan se ut och hur 

majoriteten av dessa teorier enligt Illeris (2015) leder vidare mot de tankar han benämner som 

dimensioner av lärande. Vidare redogörs även för dessa. Lärande som begrepp kan ses utifrån många 

olika perspektiv men behöver här avgränsas för att matcha studiens syfte och frågeställning. 

Begränsningen består av att studien fokuserar på det individuella lärandet och på i huvudsak de 

dimensioner av lärande Illeris utvecklat och som författarna till studien finner relevanta att använda 

som teoriverktyg på studiens empiri. 

   

2.1.1 Lärande  

Först några ord om begreppet lärande med fokus i det fält där studien befinner sig, det vill säga det 

individuella lärandet. Man kan se det som om lärande har två dimensioner (Ellström, 1996). Ellström 

kallar dem formellt och informellt lärande. Det första handlar om utbildning i vid bemärkelse, såsom 

skola och universitet. Det andra handlar om att lära sig själv, bland annat genom att göra erfarenheter i 

livet. Det kan vara planerat som i mentorskap på en arbetsplats men också ett oavsiktligt och 

omedvetet lärande. Det är denna sista del av lärandet som denna studie fokuserar på. 

Illeris (2015) nämner bland andra Freud och Marx som förgrundsgestalter på området och bygger 

också vidare på Piagets tankar om assimilation och ackommodation. Enligt Piaget (Illeris, 2015) är 

lärande kognitionsbaserat, det vill säga att lärande handlar om hjärnans mentala processer, som till 

exempel dess förmåga att ta emot information och hur hjärnan sen använder informationen. Under tid 

utvecklar hjärnan kognitiva strukturer med vars hjälp vi förstår vår omvärld, en utvecklingsmässig syn 

på lärande. Piaget använder begreppet assimilation och menar att när individen tar in ny information, 

känner igen den och kan bekräfta den så behöver de befintliga mentala strukturerna i hjärnan inte 

ändras. När vi stöter på intryck som inte stämmer överens med våra redan etablerade mentala scheman 

sker ett ackommodativt lärande. Då sker en omstrukturering av de redan etablerade mönstren, en 

nedbrytning av något vi kände till som först måste omformas för att sedan rekonstrueras till en ny 

insikt eller förståelse. Ackommodation är sålunda betydligt mer krävande än assimilation eftersom 

strukturerna i den ackommodativa lärandeprocessen måste ändras.  

Teorin om det transformativa lärandet utformades av Mezirov och detta lärande är mer komplicerat än 

ackommodation och sker när många scheman omstruktureras på samma gång (refererad i Illeris, 

2015). Det är en omvandlingsprocess där individen bland annat utsätts för förändringar i förståelsen av 

självet men också för rent beteendemässiga förändringar (Mezirov, 2009). Det mesta transformativa 

lärandet sker utanför vårt medvetande och Mezirov betonar betydelsen av intuition och reflektion i 

processen. Han menar att transformativt lärande är “...den process med vilken vuxna lär sig att tänka 

kritiskt för sig själva i stället för att ta antaganden som stöder en synvinkel för givet” (Mezirov, 2009, 

s. 103). Alltså; ett transformativt lärande är ett lärande där vi utvecklas som kritiskt tänkande och 
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självreflekterande individer. Reflektion är något som återkommer även hos Illeris (2015) och han 

fokuserar på det han menar är reflektion som eftertanke, det vill säga då individen funderar över en 

viss händelse eller problematik, vilket han ser som en del av lärande genom tillägnelse.  

 

2.1.2 Illeris och lärandets tre dimensioner 

Syftet med denna studie är att se om individer upplever att de lär sig något efter att de gått igenom en 

sjukskrivningsperiod på grund av psykisk ohälsa. Det handlar bland annat om lärande som rör 

förmågan att anpassa sig till förändrade omständigheter och nya krav som individer ställs inför. 

Illeris (2015) grundtankar kring begreppet lärande bygger, som ovan nämnts, på idéer från främst 

Piaget, Freud och Marx och han menar att lärande sträcker sig från en kognitiv och en psykodynamisk 

till en social process. Illeris ger det transformativa lärandet stor betydelse just nu, på grund av rådande 

samhällsförhållanden med det föränderliga arbetsliv människor utsätts för och den stress som kan följa 

på det. Illeris menar att individen hamnar i ett transformativt lärande då situationen är sådan att det 

inte längre finns någon annan lösning som är stabil och lönsam för individen än att mer eller mindre 

omedvetet tvingas lära om.  

Illeris (2015) menar initialt att lärande är en process mellan individen och den omgivande sociala 

miljön. Han betonar det sociala rummets betydelse för det individuella lärandet och kallar det som där 

sker för samspelsprocessen. En andra process är den då ny information krockar med individens stabila 

tänkande och mentala scheman som organiserar bland annat vår kunskap. Det sker en psykologisk 

bearbetning, en inre mental tillägnelse, av de impulser som knyts samman med resultat från tidigare 

lärande och den påverkan vi får från samspelet mellan andra och med omgivningen. Detta kallar han 

tillägnelseprocessen. Lärandet består alltså av två skilda men samspelande processer, samtidigt 

pågående, men det består dessutom av tre samverkande dimensioner inom dessa två processer. 

Tillägnelsen omfattar alltid både en drivkraft och ett innehåll och på så vis menar Illeris att de tre 

dimensionerna framträder; en drivkraft, ett innehåll och ett samspel. De tre dimensionerna fokuserar 

alltså på olika aspekter inom lärandet och tillsammans formar de en sorts balans för lärandet. Dessa tre 

kan formuleras: den kognitiva dimensionen av kunskaper och färdigheter; “innehållsdimensionen”, 

den emotionella dimensionen av känslor och motivation; “drivkraftsdimensionen” samt den sociala 

dimensionen av kommunikation och samarbete; “samspelsdimensionen”.  

Den horisontella rörelsen sker inom oss och samtidigt sker processen i samspelsdimensionen där vi 

som sociala varelser är i samspel med vår omgivning, den vertikala linjen i modellen. Allt lärande är 

alltså beroende av dessa dimensioner samt den kontext där lärandet äger rum. De tre dimensionerna 

förklaras mer utförligt under egna rubriker nedan. Modellen ser ut så här; 
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Figur 1. Lärandets tre dimensioner enligt Illeris (2015, s. 45). 

 

Innehållsdimensionen 

I innehållsdimensionen handlar det om vad som lärs. Innehållet av det som lärs är av olika karaktär. 

Det är bland annat kategorier av lärande där vi formar mening för oss själva, så som insikt, men det rör 

sig också om färdighet, kunskap och förståelse (Illeris, 2015). Det finns tre centrala punkter i denna 

dimension. Det första rör vår samtid och att samhället blir alltmer komplicerat vilket leder till att 

meningsskapandet kan ses som akut för individens välbefinnande, därmed väldigt viktigt och något 

denna studie bland annat fokuserar på. Reflektion är här ett begrepp som Illeris ger stor 

uppmärksamhet, för det är bland annat via reflektion vi skapar mening. Han ser bland annat reflektion 

som eftertanke som en viktig del av individens socialisation och han pekar på att i dagens samhälle 

blir fenomenet reflektion som eftertanke även en del av den andra punkten i innehållsdimensionen; 

den som gäller bildning. Det rör sig här om att försöka följa med i skeenden och kritiskt förhålla oss 

till vår omvärld och inte så mycket om vad som förr avsågs med begreppet bildning. Den tredje 

punkten gäller lärandet om oss själva. Om att till exempel se och förstå våra svaga och starka sidor och 

det är detta Illeris avser med biograficitet; läran om sig själv och som Alheit menar innebär den 

upplevelse moderna individer har av att de själva kan forma sina liv (refererad i Illeris, 2015). 

Innehållsdimensionen kan förstås bland annat som ackommodativt och som transformativt lärande, för 

det är i denna dimension av lärande som individen medvetandegör, reflekterar och sedan reviderar sina 

tidigare meningsperspektiv. 

 

Innehåll 

 

Drivkraft 

Samspel 

Samhälle 
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Drivkraftsdimensionen 

Den individuella tillägnelseprocessens innehåll behöver drivkrafter för att ett lärande ska kunna äga 

rum (Illeris, 2015). Drivkraftsdimensionen innebär den mentala kraft som krävs för att vi ska kunna 

lära, det handlar om motivation, känslor och vilja. Den bakomliggande drivkraften kan vara nyfikenhet 

eller kanske den osäkerhet som kan komma ur en sjukskrivning och driver oss att söka ny kunskap 

eller att utveckla nya färdigheter. Individens egenskaper av att vara osäker, otillfredsställd eller 

nyfiken kan alltså bidra till vad resultatet av lärandet blir. Det handlar om energi och om intresse. För 

att individen ska få drivkraften att lära krävs ett tillräckligt intresse, annars kan det upplevas som 

irrelevant och individen sporras inte och kommer inte tillägna sig lärande och vidareutveckling. I 

denna studie av individer som varit sjukskrivna kan det handla om att individen till exempel inte orkar 

utmana sig själv, intresset går inte att finna tillräckligt mycket och då sker inget lärande. Och är 

utmaningen inför lärandet för stor, upplevs det som alldeles för övermäktigt och lärande kommer inte 

att ske i ett sådant fall heller. Innehållsdimensionen och drivkraftsdimensionen har alltså, som tidigare 

nämnts, stor påverkan på varandra. Det man lär sig formas av styrkan hos den mentala energin 

samtidigt som motivation och känslor påverkas av det innehållsliga avseendet av lärandet. Goleman 

(refererad i Illeris, 2015) skriver om känslorna och deras betydelse och han talar om känslans 

intelligens, och om vad detta betyder för vårt dagliga liv vilket bland annat inkluderar lärande. Det kan 

vara förmågor som självkontroll och empati men också om att kunna motivera sig själv. 

  

Samspelsdimensionen 

Den tredje dimensionen Illeris (2015) talar om handlar om individens samspel med den sociala 

omgivningen, exempelvis på en arbetsplats. Individen befinner sig i en social kontext där man strävar 

efter att integrera med andra och samtidigt utvecklar sin socialitet. Det kan handla om samarbete, 

handling och kommunikation och ju mer engagerad den lärande är i samspelet med andra desto större 

blir möjligheten att lära. Samspelsdimensionen kan uppkomma i olika former i tillvaron, exempelvis 

kan det vara via deltagande, i förmedlingen av något eller via upplevelser. Vi befinner oss alltså här på 

en samhällelig nivå och har lämnat det som sker på ett enbart individuellt plan. Individen påverkas på 

olika sätt av förändringar runt omkring beroende på i vilken situation som individen befinner sig. Här 

för Illeris in idén om att lärandet är situerat, det vill säga, att lärsituationen både påverkar och utgör 

samtidigt en del av själva lärsituationen.  

  

2.1.3. Studiens syn på dimensionerna  

Innehållsdimensionen 

Studiens analys av det empiriska materialet kommer främst fokusera på att det via 

innehållsdimensionen kan handla om att behöva återskapa en mening i tillvaron för att bemästra den 

och för att fungera igen på ett adekvat sätt, i både arbetslivet och livet i övrigt efter en sjukskrivning. 

Fokus kommer också att ligga på personlig utveckling och en ny självinsikt. Det finns också ett 

intresse om att se om det går att applicera det innehållsliga temat tillägnad beredskap på 

informanternas berättelser, vilket handlar om att förstå sin omvärld och skaffa sig ett förhållningssätt 

som gör det möjligt för individen att hantera livets praktiska utmaningar, vilket kan bli akut efter en 

sjukskrivning. 
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Drivkraftsdimensionen 

För att lära oss behöver vi en drivkraft av något slag för att nå fram till nya kunskaper eller färdigheter 

och dessa kan, vara osäkerhet, otillfredsställdhet eller nyfikenhet. De för studien aktuella 

informanterna är alla åter i arbete och sakta på väg tillbaka i rutinerna efter en period av sjukskrivning. 

I analysen kommer motivation och vilja och motivation och känsla att framträda som två teman utifrån 

vilka empirin inom denna dimension av lärande kommer att analyseras för att se om lärande skett. 

 

Samspelsdimensionen 

Analysen av lärande inom den sista dimensionen; samspelsdimensionen, kommer att fokusera på vad 

som händer med informanterna och deras lärande i samspel med andra och med omgivningen. Bland 

annat läggs ett fokus på den anpassning som informanten kan uppleva sig få möjligheten till, som 

exempel en stegvis upptrappning av arbetstid och arbetsuppgifter efter sjukskrivningen.  

En ny innebörd läggs här till av författarna till studien för att bredda synen på vad samspel kan 

innebära. Informanterna kommer åter till arbetet efter en sjukskrivningsperiod och analysens fokus 

kommer att ligga på vad som sker - och inte sker, i det sociala rum som en arbetsplats innebär med 

kollegor, chefer och socialt umgänge. Illeris (2015) ledord för denna dimension i lärandeprocessen 

kommer därmed att utökas med ordet stöd vilket på ett vis är vad som kan ses som en förlängning av 

kommunikation och samarbete, två av hans tre ledord som han specificerat. Studien kommer alltså att 

se denna dimension som att även gälla stöd och inte stöd från arbetsplatsen och från närstående.  

 

2.1.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter  

Samhälle, kognition och psykologiska drivkrafter är alla tillsammans en del av lärprocessen enligt 

Illeris (2015). En individs identitetsutveckling blir till i samspelet mellan dessa dimensioner och kan 

ses som ännu en väsentlig del i studien eftersom Illeris menar att inte bara människors handlande utan 

även människors känslor är betydelsefullt i lärandeprocessen, vi är inte bara förnuftstyrda. Illeris 

tankar om de tre dimensionerna av lärande samt det transformativa lärandet som Mezirov (2009) 

utarbetat, blir de teorier som kommer att appliceras i studiens analys. 

 

2.2 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning med relevans för denna studie. Använda databaser är 

följande; Swepub, Libris, EDS och Google scholar med sökord som; sjukskrivning, sjuk, ohälsa, 

självkänsla, anpassning, stöd, lärandets tre dimensioner, lärande. Dessa ord kombinerades på olika 

sätt i sökandet. Utgångspunkten var att studera de svenska arbets- och samhällsförhållandena så därför 

har fokus legat på forskning gjord i Sverige. Vidare berörs tidigare forskning som använt Illeris (2015) 

teori om lärandets tre dimensioner. 
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Illeris i tidigare forskning 

Mängden tidigare forskning på avancerad nivå som använt Illeris (2015) teori om lärandets tre 

dimensioner, visade sig vara liten. Mainwaring (2012) använder sig av Illeris tre dimensioner av 

lärande i en kvantitativ studie om unga vuxna i eftergymnasiala studier. Hennes doktorsavhandling 

redogör för två övergripande mål. Det första är att utforska om unga vuxna alltid använder sig av de 

tre dimensionerna för att lära, enligt Illeris idé om lärandeprocessen. För det andra ifall de unga vuxna 

i studien bedömer värdet av de tre dimensionerna olika. Resultatet visade att de värderade 

innehållsdimensionen allra högst, sedan samspelsdimensionen och sist drivkraftsdimensionen. 

Mainwaring separerar de olika dimensionerna och värderar dem var för sig, medan de i denna studie 

åtskiljs för att identifiera de olika dimensionerna som tillsammans skapar förutsättning för lärande. 

 

Lärande i relation till sjukskrivning 

Berglund (2011) behandlar i sin doktorsavhandling lärandet i att leva med långvarig sjukdom. Det är 

en intervjustudie med nio informanter som utvecklat olika fysiska och medicinska sjukdomstillstånd. 

Berglund skapar en didaktisk modell där patienters känslor, förståelse och handlande utmanas med 

syftet att uppnå möjligheten att nå hälsa och välbefinnande i sin nya tillvaro. Modellen har som avsikt 

även att hjälpa vårdare att stödja patienters lärande och Berglund ser att individer i ett 

sjukdomstillstånd bland annat behöver utveckla en självmedvetenhet och ett ansvarstagande, för att 

som drabbad kunna hantera sin förändrade livssituation. Resultatet visar att patienters lärande sker på 

en existentiell nivå och hon menar att lärandet också behöver stödjas på denna nivå och får inte ske på 

ett för ytligt plan, som lärande i form av råd och information. Illeris (2015) tre dimensioner om lärande 

hade förmodligen kunnat appliceras som teori här, då Berglunds (2011) modell fokuserar på patienters 

känslor, förståelse och handlande, men Berglund har en livsvärldsfilosofisk syn på resultatet, vilket ger 

en större existentiell tyngd åt studien.  

 

Självförverkligande; på vems villkor? 

Det har forskats en hel del om stress och varför så många mår psykiskt dåligt idag och forskningen har 

främst bedrivits med fokus på individnivå. Thunman (2011) utgår i sin studie från de strukturella 

omvandlingarna i samhället för att se vilka konsekvenserna blir för arbetstagarens psykiska hälsa i ett 

allt mer individualiserat samhälle, med nya och höjda krav. Thunman utgår från Honneths teorier om 

samhälleliga förändringsprocesser. Dagens arbetsliv utmärks av institutionaliserade förväntningar på 

individuellt självförverkligande och kravet på att förverkliga sig själv i arbetet får ohälsosamma 

effekter (Honneth refererad i Thunman). Studien är kvalitativ och bygger på djupintervjuer med 

långtidssjukskrivna för olika utmattningsdiagnoser samt även bloggar och andra texter av de 

intervjuade. Resultaten visar på flera gemensamma nämnare. Före sjukskrivningen beskriver 

intervjupersonerna hur deras engagemang, initiativrikedom, framåtanda, flexibilitet och 

utvecklingsvillighet fick utrymme i arbetet. Gemensamt är sedan att förändringar skett på 

arbetsplatsen, så som omfattade omstruktureringar och/eller nedskärningar, där de intervjuade haft litet 

inflytande. Därur uppstod konflikter, splittrade arbetsgrupper, ökad arbetsbelastning, ökade och nya 

krav, oklara och motsägelsefulla förväntningar samt oklar ansvarsfördelning. Samtliga 

intervjupersoner utvecklade utmattningssymtom till följd av detta, vilket ledde till sjukskrivning. De 

intervjuade hade investerat mycket av sig själva i arbetet och deras självkänsla var starkt förknippat 

med arbetet. Situationen som uppstod ledde till en ond spiral av värdelöshetskänslor och utmattning. I 
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samband med sjukskrivningarna började flera ifrågasätta de självförverkliganden som de skapat kring 

arbetet för att istället mer medvetet sträva efter ett självförverkligande för egen del och på egna villkor. 

Detta komplicerade i sin tur återgången till arbetet. I studiens slutsats betonas vikten av tydliga 

strukturer för beslutsfattande, gemensamt uppsatta mål och visioner samt delaktighet för ett 

villkorslöst självförverkligande.  

 

Anpassningar av arbetet 

Personer som varit sjukskrivna en längre tid kan vid återgång i arbete behöva få anpassningar som 

kompenserar glappet mellan arbetets krav och en persons kapacitet. Johansson (2009) beskriver två 

typer av anpassningar i arbete vid ohälsa. Den ena benämns anpassningsmöjlighet vilket betyder att 

arbetsvillkoren är så pass flexibla att man inom ramen för sitt ordinarie arbete själv kan anpassa sitt 

arbete. Som till exempel att välja bland olika arbetsuppgifter, styra över sin tid i form av att till 

exempel kunna ta raster, jobba hemifrån eller skjuta upp arbetsuppgifter. Med ett arbete med höga 

anpassningsmöjligheter menar Johansson att personer lättare kan hantera sin ohälsa så att 

sjukskrivning inte behöver bli aktuell. Vid omorganisationer som minskar anpassningsmöjligheter för 

de anställda, kan sjukskrivningarna öka, vilket också blir kostsamt för arbetsgivaren. Den andra typen 

av anpassning kallar Johansson för modifierat arbete. Det kan handla om att göra om de ordinarie 

arbetsuppgifterna för att minska påfrestning men det kan också handla om förflyttning till andra 

arbetsuppgifter eller arbetsplats. Detta innebär förhoppningsvis ökade anpassningsmöjligheter. 

Artikeln visar också betydelsen av viljan hos arbetsgivaren till att modifiera arbetet och på kollegornas 

attityder till detta. Arbetsgivaren kan känna en konflikt mellan produktionen och medarbetarens 

hälsobesvär och se detta som en börda. Kollegorna kan i sin tur reagera på att modifieringen påverkar 

deras arbetssituation negativt. Tre typer av bemötande som personer har upplevt vid återgång till 

arbetet, beskrivs i artikeln. Det första är ”welcome back” där arbetsgivaren är uppmuntrande och 

erbjuder lämpliga anpassningar. Det andra är ”business as usual” där arbetsgivaren är likgiltig inför 

om personen kommer tillbaka eller inte. Det tredje är ”you´re out” där personen avskedas eller möts av 

ovilja från arbetsgivaren. Detta visar att bemötande och attityder på arbetsplatsen har stor betydelse för 

om personen erbjuds anpassningar och därmed förutsättningar till att komma tillbaka efter 

sjukskrivning. 

 

Stärkande faktorer 

Mårtensson (2011) studerar i sin forskning vilka faktorer som stärker, i det här fallet, sjukskrivna 

kvinnor till att fatta välgrundade beslut gällande sin sjukskrivning och rehabilitering. Fyra kategorier 

framkom i den kvalitativa studien: att se sig själv som en kapabel person, att förvissa sig, att vara en 

värderad del av ett sammanhang samt en stöttande omgivning. Kategorierna relaterar till varandra och 

handlar om att tro på sig själv och sina förmågor, att kunna tillägna sig kunskaper och information som 

stöd för beslut, att värdera sig själv och sina behov, förstå vad som är viktigt och värdefullt i livet samt 

att vara medveten om sina starka och svaga sidor. Men det handlar även om att känna att man är en 

värderad del av ett sammanhang där man uppskattas, vilket kan öka motivationen till att ta aktiva 

beslut. Slutligen betonas vikten av en stöttande omgivning som genom att uppmuntra, respektfullt 

bemöta och ha en god dialog till den sjukskrivne personen, ger förutsättningar för trygghet och 

avlastning. Dessa faktorer tillsammans, visar studien, bidrar till att kvinnorna kände sig stärkta i att 

fatta välgrundade beslut. 
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Reflektion som förebyggande åtgärd 

Reflekterande kollegiala samtalsgrupper kan användas för att förebygga och förhindra utveckling av 

stress och utbrändhet, visar forskning (Peterson, 2011). Denna samtalsform använder en 

problembaserad inlärningsmodell och det betonas att den är pedagogisk och inte psykoterapeutisk. 

Samtalsgruppernas syfte är att ge möjlighet till reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte kring det 

tema som deltagarna själva valt att diskutera. Resultaten visar att gruppsamtalen uppskattas och 

upplevs som stöttande och uppmuntrande. Deltagarna gavs möjlighet till reflektion och att ”sätta ord 

på problemen” vilket gjorde de upplevda problemen lättare att hantera. Deltagarna beskriver att de lärt 

sig mer om stress och hur de själva reagerar i olika situationer. De beskriver också förändringar som 

”Jag har fått ett annat tänk” och ”Jag kommer att prioritera mer nu” samt upplever färre symptom på 

stress, oro, irritation och de har också fått en förbättrad sömn. 

 

2.3   Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka personers upplevelser om lärande efter en sjukskrivning till 

följd av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. 

1. Vilka slags lärdomar upplever personerna att de tillägnat sig efter att ha varit sjukskrivna? 

2. Hur kan drivkrafter identifieras i personernas berättelser? 

3. Vilka betydelser har samspelet med omgivningen haft för personerna vid återgång i arbete?  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts för studien vad gäller metodologiska 

utgångspunkter, urval och insamling av data. Därefter redogörs för tillvägagångssätt av 

datainsamlingen samt bearbetning och analys av denna. Vidare redogörs för de etiska överväganden 

samt den kvalitetsvärdering som gjorts. Slutligen görs en reflektion över den valda metoden för 

studien. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Studien utgick från en hermeneutisk forskningsansats som är lämplig när man vill undersöka hur 

människor tänker om, samt upplever, sin omvärld (Back & Berterö, 2015). En hermeneutisk ansats är 

också att föredra då studien byggde på tolkningar av informanternas berättelser om upplevelser av 

sjukskrivningar baserade på ett antal intervjuer. I hermeneutisk tradition arbetar man med delarna och 

helheten (Kvale & Brinkmann, 2013). Det betyder att man går fram och tillbaka mellan olika delar i 

tolkningsarbetet och når en allt mer fördjupad förståelse av fenomenet man undersöker från att i början 

endast haft en svag förnimmelse av helheten. Man bygger på sina kunskaper, insikter och tolkningar i 

en cirkulär process. Forskarens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer i processen 

leder på detta vis till ny förståelse och nya tolkningar. Inför denna studie valdes även en kvalitativ 

metodansats vilket är att föredra när man avser att studera personers verklighetsuppfattningar och 

tankesätt och människor och deras sociala värld (Bryman, 2011). Möjligheten att förena kvantitativa 

data, t ex statistik, med kvalitativa data ansågs inte relevant för denna studie då syftet var att undersöka 

de upplevelser, tankar och känslor informanterna hade efter sin sjukskrivning.  

Som analysmetod av det empiriska materialet användes ett tematiskt analysförfarande där främst 

Illeris (2015) teori om lärandets tre dimensioner applicerades. Studien tillämpade Braun och Clarke’s 

(2006) tematiska analysmodell som består av sex steg.  

3.2 Urval  

För att få meningsfull data för studien krävdes specifika kriterier hos informanterna och för att komma 

i kontakt med informanter som hade en specifik erfarenhet för studien ifråga, utformades följande 

villkor: personerna skulle ha varit sjukskrivna och helt borta från arbete i minst tre månader till följd 

av arbetsrelaterad psykisk ohälsa men nu kommit tillbaka till arbetet. Därför användes ett kedjeurval 

som består av ett mindre antal individer relevanta för studiens frågeställning och som forskaren väljer 

ut (Bryman, 2011). Urvalet var även ett målstyrt urval eftersom deltagare valdes på ett strategiskt vis. 

Ett strategiskt urval är att föredra i en kvalitativ ansats där data inte ska leda till generaliseringar.  

Initialt tillfrågades personer i bekantskapskretsen, både privat och på kollegialt plan, om lämpliga 

informanter som uppfyllde studiens kriterier. Några stämde själva in på kriterierna medan andra kunde 

länka vidare till andra personer som stämde in. När informanterna kontaktades bifogades även ett 

missivbrev (se bilaga 1) där författarna presenterade sig själva, uppgav syftet med studien, angav 

kriterierna för urvalet samt informerade om de etiska forskningskraven. Totalt gjordes åtta intervjuer, 

varav två utfördes som provintervjuer i pilotstudien. Informanterna kom att bestå av fyra kvinnor och 

fyra män med olika yrken. Informanterna var i åldern 42-55 vilket ansågs som positivt då ett 
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antagande var att de då hade längre erfarenhet av arbetslivet och lättare kunde ha perspektiv på 

tillvaron. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Till denna studie tillämpades intervjuer som insamlingsmetod. Intervjuer är att föredra om man vill 

utforska vad förändringar innebär för berörda aktörer (Rennstam & Wästerfors, 2015). Som underlag 

vid intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 2) med semistrukturerade frågor, vilket är att 

föredra när man är flera intervjuare eftersom man då får möjlighet att fråga samma frågor (Bryman, 

2011). Frågorna var uppdelade i fem teman; före, under och efter sjukskrivningen samt syn på 

sjukskrivning och syn på sig själv. Frågorna delades upp med en tidsaspekt för att belysa processen 

från före till efter sjukskrivningen. Frågorna var av olika typ; öppna och följd- eller 

fördjupningsfrågor. Är frågorna öppna finns större möjlighet för informanterna att prata fritt samt 

beskriva sina erfarenheter med egna ord och det inbjuder också till reflektion (Back & Berterö, 2015). 

För att pröva intervjuguiden utfördes en pilotstudie där författarna intervjuade varsin informant. Båda 

dessa informanter uppfyllde studiens kriterier och intervjuerna visade sig ge värdefulla data så de fick 

därför ingå i det totala datamaterialet. Intervjuguiden justerades och kompletterades något efter 

pilotstudien då fler och intressanta frågor kommit upp under provintervjuerna.  

3.4 Tillvägagångssätt 

Informanterna kontaktades via mejl och några via Facebook Messenger, då även missivbrevet (se 

bilaga 1) bifogades. Informanterna fick ett antal förslag på datum att välja mellan och fick sedan själva 

välja tidpunkt och plats för intervjun. Totalt genomfördes åtta intervjuer, varav två under pilotstudien. 

Studiens författare gjorde fyra intervjuer var och de utfördes enskilt. Tre intervjuer genomfördes i 

informantens hem, två på arbetsplatsen i avskilt rum samt tre intervjuer i cafémiljö. Vid de intervjuer 

som gjordes i cafémiljö bjöd intervjuaren informanten på fika. Alla intervjuerna bandades med 

mobiltelefon och de varade mellan 20 och 90 minuter. Insamlingen av data gjordes under vecka 43-45 

2017, förutom pilotstudien som gjordes innan.  

3.5 Databearbetning och analysmetod 

I följande avsnitt beskrivs bearbetning och analys av den insamlade empirin. 

3.5.1 Databearbetning 

Efter varje intervju transkriberade den som gjort intervjun själv sitt eget material. Det vill säga; 

omvandlade de inspelade intervjuerna till utskriven text. Transkriberingen gjordes ordagrant förutom 

vid några tillfällen där informanten beskrev detaljer och situationer som, enligt författarna, inte var 

relevanta för studien. Vid dessa tillfällen utelämnades detta stycke vid transkriberingen. Det 

beskrivningar av ett kommande arbetsprojekt, problem med ett renoveringsprojekt på fritiden samt en 

mycket ingående beskrivning av en närståendes sjukdom. Redan på detta stadium av processen; vid 

transkriberingen, kunde författarna märka att en viss kodning och kategorisering av meningsbärande 

enheter gjordes vilket är ett sätt att bearbeta data. 
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3.5.2 Analysmetod 

Med en tematisk analys menar Braun och Clarke (2006) att det är en analys som hjälper forskaren att 

aktivt identifiera, analysera och hitta mönster i data man samlat in för att sedan lätt kunna organisera 

den vidare inför tolkningen av densamma. Man försöker hitta koder för att sen sammanställa dem 

inunder olika teman. Braun och Clarke har utarbetat en sexstegsmodell för detta. När alla intervjuerna 

var transkriberade tog författarna del av varandras material och läste alla intervjuer flera gånger. 

Transkribering och genomläsande innebär att lära känna den insamlade datan, det som Braun och 

Clarke avser med det första steget. Sedan eftersöktes betydelsebärande ord och meningar med 

utgångspunkt från studiens frågeställningar och detta skrevs ned i kanten av texten. Detta är vad som 

avses med att koda datan, att notera intressanta delar i texten; steg nummer två. En mer empiridriven 

tematisk analys genomfördes i det initiala skedet. Senare övergick analysarbetet till något som mer 

liknade en teoristyrd analys. Uttryck för förändring, lärdomar, identitet, känslor, skam, stöd, 

anpassningar söktes efter i materialet. Samtal fördes för att komma fram till ett enande av de ord som 

hittats för att den kodade datan skulle sammanföras till teman, steg tre. Inledningsvis var tanken att 

använda Illeris (2015) idéer om det transformativa lärandet till studien. Men relativt snart kom 

författarna fram till att Illeris teori om lärandets tre dimensioner var mer användbar för analysen av 

materialet då många av de koder som identifierats kunde placeras under de tre lärandedimensionerna. I 

slutet av sorteringsarbetet (Rennstam & Wästerfors, 2015) delades empirin mer tydligt in i de tre 

lärandedimensionerna. Detta är det fjärde steget i Braun och Clarkes (2006) modell; den kodade datan 

formas till olika större teman. Dessa större teman kom att kallas Dimensioner. Därpå sorterades datan 

ytterligare in i olika teman under varje dimension. Temarubrikerna är hämtade ur Illeris (2015) teori. 

En ytterligare sortering gjordes under varje tema. Här skedde även ett reduceringsarbete (Rennstam & 

Wästerfors, 2015) då en del ord och även teman inte ansågs tillföra fullt så mycket som andra ord och 

teman. Vid det femte steget ska teman definieras och slutligen namnges (Braun & Clarke, 2006). De 

framkomna underteman namngavs sedan av författarna och kan läsas i den modellen nedan. I 

resultatdelen används däremot inte underteman som rubriker, detta för att inte hacka upp texten. 

Däremot finns dessa med i löptexten. Det sjätte och sista steget i Braun och Clarkes modell tar vid då 

hela rapporten ska skrivas (ibid.). Som analysmetod har alltså slutligen en teoristyrd tematisk analys 

med hermeneutiskt tolkningsutrymme utförts (Bryman, 2011, Braun & Clarke, 2006). 
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Tabell 1. Tematisk analys 

3.6 Etiska överväganden 

Författarna till studien har följt de etiska forskningskraven som inbegriper informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informanterna 

informerades både skriftligt, via missivbrev, samt muntligt innan intervjuerna om det övergripande 

syftet med studien, att deras medverkan är frivillig och att de närsomhelst kan ställa in eller avbryta 

intervjun utan att uppge orsak. Man sökte informanternas godkännande av bandning av intervjuerna. 

Informanterna informerades om att de bandade intervjuerna inför transkriberingen skulle komma att 

EMPIRI UNDERTEMA TEMA DIMENSION 
Jag har mycket att tacka min 

utbrändhet för 
Tacksamhet Skapa mening INNEHÅLL 

 
Jag har slutat vara pedant Släppa prestation Tillägnad 

beredskap Lyssna på kroppen Ta hand om sig 

Jag är rakare, ärligare och 

tydligare i mitt sätt att 

kommunicera  

Tydlighet 

Man har ju ökat kunskapen om 

sig själv ganska mycket 
Förstå sig själv Självinsikt 

I och med att jag inte orkar 

eller vill högprestera nått mer 
Begränsningar 

Man ska inte vara borta för 

länge 
Kunskap som driv Motivation och 

vilja 

DRIVKRAFT 

Jag var faktiskt mer fokuserad 

på att lösa problemet 

[arbetssituationen] 

Lösningsfokus 

Det är ett prestationsyrke det 

här//jag vågar inte lita på mig 

själv, som jag är van vid 

Osäkerhet 

Jag vill inte att sonen växer 

upp med en mamma som ligger 

på soffan 

Skam Motivation och 

känsla 

Väldigt mycket ilska, en känsla 

av orättvisa 
Orättvisa 

När jag var som mest utsatt var 

det [frun] som höll 

ställningarna 

Närstående Stöd SAMSPEL 

Folk här har försökt skydda 

mig, jag har haft väldigt bra 

kollegor 

Kollegor 

Jag kände att jag hade fullt 

stöd hos arbetsgivaren 
Arbetsgivare 

Enhetschefen kallade in mig på 

sitt rum//sa att jag inte skulle 

gå runt där och skylta med 

mina problem 

Bristande stöd 

Första tiden skulle jag bara 

göra administrativa saker 
Arbetsuppgifter Anpassning 

Jag bytte avdelning//där jag får 

så pass mycket återhämning 

emellanåt 

Miljö 

Jag fick bestämma själv vad 

jag skulle komma tillbaka till 
Delaktighet 
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avidentifieras. Detta för att alla namn, arbetsplatser och geografiska platser inte skulle gå att 

identifiera, för att bibehålla sekretess (Bryman, 2011). Deltagarna informerades även om att de 

transkriberade intervjuerna endast skulle komma att hanteras av författarna samt av deras handledare. 

Med tanke på konfidentialitetskravet valde författarna att inte maila eller dela de transkriberade 

intervjuerna över nätet, utan materialet har delats i pappersform och via USB-minne. 

Med medvetenheten om att studiens forskningsfrågor kunde vara känsliga och att informanterna 

troligtvis, på grund av urvalsmetod, var i medelåldern valdes att i missivbrevet presentera författarna 

med tillägget ”flera års yrkesverksamhet bakom oss” för att framstå som jämbördiga. Vid 

intervjutillfället nämndes också egna och närståendes erfarenhet av sjukskrivning för att visa 

förförståelse för situationen. Detta upplevdes ha underlättat för informanterna att vara öppna i sina 

berättelser. 

  

3.7 Kvalitetsvärdering 

I följande avsnitt kommer uppsatsen granskas utifrån kvalitetsbegreppet tillförlitlighet.  

Det finns olika aspekter av tillförlitlighet och de fyra delkriterier som Bryman (2011) nämner är 

överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmering. Kvalitativ forskning får ofta kritiken att det 

är svårt att generalisera dess resultat utöver den situation där det producerades, det Bryman menar med 

överförbarhet. Då föreliggande studie intresserar sig för en unik sammansättning av ett mindre antal 

individer och deras upplevelser av en specifik verklighet kan det anses vara svårt att genomföra 

studien på ett exakt likande vis igen. Kvalitativa forskare uppmanas istället utföra en så tydlig och tät 

beskrivning som möjligt för att ge läsaren möjlighet att bedöma hur pass överförbar resultaten är. 

Detta är något som även denna studie strävat efter. Trovärdighet kan sägas handla om hur sannolika 

eller troliga en undersöknings resultat är. För att få trovärdighet i denna studie har kriterier för urvalet 

utformats så att informanterna vars berättelser studien bygger på, har de erfarenheter som studien vill 

undersöka. En av informanterna i pilotstudien har även fått läsa det transkriberade materialet samt det 

framskrivna resultatet. Detta för att se om informantens och författarnas uppfattningar stämde överens, 

en så kallad respondentvalidering. (Bryman, 2011). Pålitligheten inom den kvalitativa forskningen, 

innebär motsvarigheten till reliabilitet inom den kvantitativa forskningen, dvs att resultatet som 

framkommer i en undersökning kan reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). På samma sätt som för överförbarhet, finns svårigheter i detta vid kvalitativa 

studier. Genom en fullständig och tydlig redogörelse över forskningsprocessens alla faser vad gäller 

problemområde, urval, insamling, bearbetning och analys av data, så är avsikten med studien att uppnå 

pålitlighet. Med konfirmering menas att forskaren ska ha kontroll över sina värderingar så det inte 

påverkar resultatet (Bryman, 2011). Författarna är medvetna om att deras förförståelse av 

problemområdet kan ha påverkat studien, men detta har då inte varit med någon som helst avsikt. 

Strävan har varit att förhålla sig objektivt och vara tydlig i framskrivandet om vad som är författarnas 

egna tankar, informanternas uttalanden och teoretiska referenser. 
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3.8 Metodreflektion 

 

Svagheten med hermeneutik är att man kan hävda att olika uttolkare av intervjuer hittar olika 

innebörder i samma intervju och att det därför inte skulle fungera som vetenskaplig metod (Kvale & 

Brinkmann, 2013). När man är fler som intervjuar är det en fördel att använda en intervjuguide som 

underlag för att frågorna ska bli någorlunda lika (Bryman, 2011). Men det faktum att studien hade två 

olika författare med olika erfarenheter och olika ingångar i ämnet gjorde att olika följdfrågor ställdes 

och olika fokus uppstod. Fördelen är dock att detta berikade materialet med fler infallsvinklar. 

Kriterierna för urvalet var individer som hade varit sjukskrivna och borta från arbetet i minst tre 

månader till följd av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Detta framkom även i det missivbrev som 

informanterna fick tillskickat sig före intervjun. Under intervjutillfället kom det vid två fall upp att 

kriterierna inte riktigt uppfylldes. I båda fallen hade personerna varit sjukskrivna av fysisk orsak. Den 

ena informanten kopplade dock detta till stress och psykisk ohälsa till följd av arbetssituationen. Den 

andra hade fysiskt skadat sig på fritiden som gjorde att han inte kunde utföra sitt arbete på ett 

tillfredställande vis. Detta hade i sin tur skapat stress och psykisk ohälsa hos honom. Författarna 

bedömde dock att bägge informanterna hade värdefull information att tillföra studien. Informanter till 

studien rekryterades i tre fall från bekanta och kollegor. I ett av de fallen fick den intervjuare utföra 

intervjun som inte kände informanten i fråga. Detta hade varit önskvärt i de två övriga fallen också 

men gick av tidsskäl inte att lösa. Fördelen var tillgängligheten till datan. I ett fall gjorde 

tillgängligheten det också möjligt för informanten att ta del av resultatet under studiens process, i form 

av respondentvalidering (Bryman, 2011). Detta hade varit önskvärt att fler informanter hade fått. Tre 

av intervjuerna utfördes i cafémiljö vilket i två av fallen upplevdes stundvis rörigt. Detta kan ha 

hindrat informanterna att utveckla och fördjupa sina berättelser. 

Lämpliga intervjufrågor är sådana som ger rikt data (Bryman, 2011), det vill säga att frågorna bör vara 

breda och ge intervjupersonen utrymme att få svara och associera så fritt som möjligt. Studiens frågor 

har anpassats till ett sådant synsätt. Intervjufrågorna formulerades och datainsamlingen gjordes innan 

beslut tagits om att använda Illeris (2015) teori om lärandets tre dimensioner som analysverktyg. Hade 

beslut om detta tagits innan så hade frågorna förmodligen sett lite annorlunda ut. Bedömningen blev 

dock att Illeris teori både gick att applicera på intervjuguidens frågor och den insamlade empirin. 

Svagheter med den tematiska analysen kan vara att de kriterier som tillämpas vid identifikationen av 

teman ofta är otydliga (Bryman, 2011). En annan svaghet är att kontexten lätt kan gå förlorad i det 

som sägs när man tar ut brottstycken ur texten och därmed riskerar att tappa bort bland annat den 

sociala situation som texten handlar om. Därför har författarna varit noga med att förtydliga detta 

genom att inspireras av modellen excerpt-commentary units som Emerson, Fretz och Shaw utarbetat 

(refererade i Rennstam & Wästerfors, 2015), där ett av modellens fyra element utgör ett referat och 

orientering av exemplet som sedan följer. Här anser sig författarna ha tydligt beskrivit kontexten och 

refererat noga inför varje citat. 
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4. Resultat och analys 

I det här kapitel redovisas studiens resultat.  

Studien analyserades med hjälp av de tre lärandedimensioner Illeris (2015) formulerat samt även med 

det Mezirov (2009) menar med transformativt lärande.  

Resultatet skrevs fram med inspiration av modellen excerpt-commentary units (Emerson, Fretz & 

Shaw, refererade i Rennstam & Wästerfors, 2015). Denna bygger på fyra element: först görs en 

analytisk poäng. Vidare en orientering, där en introduktion av det empiriska exemplet görs samt ett 

referat. Sedan visas exempel från empirin i form av citat och sist en analytisk kommentar vilken i 

denna studie har sin grund i Illeris (2015) lärandedimensioner; innehåll, drivkraft och samspel. Varje 

dimension kopplades till studiens forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

resultaten som besvarar studiens forskningsfrågor. 

Citat som tagits från empirin börjar med gemener i de fall de plockats från en längre mening och med 

versaler i de fall de stod i början på en mening. Flera punkter mellan ord symboliserar pauser i 

uttalandena medan /…/ betyder utelämnande av data, ej relevant för sammanhanget. Utropstecken (!) 

avslutar meningar med kraftigare uttryck. 

4.1 Informanterna och deras kontext 

Situationen som leder till att en person blir sjukskriven är givetvis komplex. Studiens informanter har i 

intervjuerna beskrivit scenarier av nedskärningar, omorganisationer, problem med nytillsatta chefer, 

fler och nya eller otydliga arbetsuppgifter, bristande stöd från ledning eller kollegor, bristande 

kommunikation och mobbing tillsammans med prestationskrav, tidspress, högkänslighet, stress och 

små möjligheter till återhämtning. För informanterna ledde ovannämnda upplevelser till 

sömnstörningar, ont i kroppen, panikångest, depression och utmattning som slutligen ledde till 

sjukskrivning.  

Studiens åtta informanter var i åldrarna 42-55 år. Informanternas namn är fingerade och har i 

resultatkapitlet fått heta; Adam, Anna, Cliff, Janne, Lotta, Maud, Mats och Pernilla. 

4.2 Innehåll 

I detta kapitel besvaras den första forskningsfrågan; Vilka slags lärdomar upplever personerna att de 

tillägnat sig efter att ha varit sjukskrivna? Denna fråga hämtas ur innehållsdimensionen som kort sagt 

handlar om det man lär sig. Fokus ligger här främst på lärandet om sig själv. Samtliga informanter har 

uttryckt att de upplever en förändring i sitt sätt att se på sig själva och hur de ska förhålla sig till livet. 

Innehållsdimensionen handlar, enligt Illeris (2015), om att man formar mening för sig själv och om 

insikt, färdighet, kunskap och förståelse. Bland annat kan det röra sig om att behöva återskapa en 

mening i tillvaron för att bemästra den och för att fungera efter en sjukskrivning. I följande avsnitt 

presenteras informanternas exempel ur nämnda dimension och det empiriska materialet kommer 

redovisas utifrån tre teman: skapa mening, tillägnad beredskap och självinsikt. 
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4.2.1 Skapa mening 

Att hamna i sjukskrivning som följd av psykisk ohälsa har hos samtliga informanter upplevts som en 

svår tid. Ändå upplever de flesta att händelsen inneburit något positivt. När Illeris (2015) skriver om 

att skapa mening, menar han att det ligger i vår natur. Att skapa mening utifrån ett skeende som först 

upplevt som uttröttande och svårt, återkommer bland informanterna. En form av kunskap som bland 

annat Lotta uttrycker i följande exempel. 

Lotta var anställd sedan en längre tid på ett företag hon i intervjun menar var dysfunktionellt. Det har 

gått nästan tre år sedan hon blev sjukskriven och lämnade företaget för att aldrig återvända. I följande 

citat beskriver hon perioden där som fruktansvärd men berättar att hon nu i efterhand ser att händelsen 

ledde till något bra, det gjorde att hon fick en ny riktning i livet. Hon tog sig till sist till en annan 

arbetsplats där hon fick uppskattning och mådde mycket bättre.   

  

På många sätt...har jag mycket att tacka min utbrändhet för. Det är nog tack vare den som mitt liv fick 

en ny riktning. Det var skitsnack, mobbning och utfrysning… som frodades, helt sjukt…inom 

företaget. Jag var borta ett tag sen, hemma, utmattad... jag fick senare ett arbete där jag uppskattas och 

värdesätts på ett sätt jag inte upplevt förut. Å det här med att jag känner mig modigare, starkare och 

känner att jag litar till min kompetens och kunskap på ett sätt jag inte gjorde innan…sjukt… Även om 

det var en fruktansvärd period ledde det tillslut till något väldigt bra! (Lotta) 

  

Adam, en annan av informanterna, berättar att han upplever att det var bra att bli sjukskriven. Han 

menar att det givetvis inte bör hända att individer sjukskrivs av att råka ut för stress på jobbet, men 

händer det så kan det vara av godo i slutändan. Han fick hjälp och är väldigt tacksam för det och vet 

inte om det hade gått att komma tillbaka utan hjälp. 

  

Jag är nästan tacksam för det här för jag skulle återkommit halvbra och troligen skulle det slagit 

hårdare mot mig. Det är jättebra att det har hänt, det bör inte hända, men det har hänt och jag fick sen 

adekvat terapi och medicin. Jag kunde återkomma. (Adam) 

  

Mezirov (2009) utvecklar idén om det transformativa lärandet. Han menar att i denna teori om lärande 

genomgår individen ett medvetandegörande, ett ställningstagande och till sist en revidering. Det går att 

applicera här då det går att se att Lotta blir medveten om, tar ställning till och reviderar slutligen sina 

antaganden och skapar mening för sig själv. Hon ser till sist att hon duger, är kapabel och hon litar på 

sig själv. Hon får en ny självinsikt. Illeris (2015) skriver att dessa delkomponenter och skeenden 

inträffar när individen inser att meningsperspektiven inte stämmer. Lotta ger uttryck för att hon först 

utsattes för att få för sig att hon inte dög och inte fungerade på den gamla arbetsplatsen och sjukskrevs 

slutligen. Under sjukskrivningstiden insåg hon att någonting inte stämde. Hon medvetandegjorde så 

och tog ställning till, vad som faktiskt hänt henne och kom sen till den nya arbetsplatsen där kollegor 

uppskattade henne och värdesatte hennes kunskaper och det hade hon aldrig upplevt förut, säger hon. 

Hon reviderade sig själv och skapade så mening och nådde insikten om att hon visst duger. Här 

handlar det också om reflektion i processen, Illeris tydliggör att detta är av stor betydelse för 

meningsskapande. Lottas meningsskapande resulterade bland annat i att hon upplevde att hennes liv 

fick en ny riktning. Även hos Adam sker ett meningsskapande. Adam formar mening för sig själv och 

når en insikt om att det var bra att bli sjukskriven, att det var det som behövdes för att han skulle 
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kunna komma tillbaka och må bra. Adams reflektion innebar att sjukskrivningen var av godo och 

ledde till ett välbefinnande till sist. 

 

4.2.2 Tillägnad beredskap 

Att tillägna sig beredskap handlar bland annat om att förstå sin omvärld (Illeris, 2015). Det vill säga 

att skaffa sig förhållningssätt som gör det möjligt för individen att hantera livets praktiska utmaningar. 

Här berättar några informanter om olika förhållningssätt de tar till för att bemästra sin tillvaro efter att 

ha varit sjukskrivna. 

Maud beskriver sig som en person som innan sjukskrivningen ville vara effektiv och hinna allt som 

hon tyckte måste hinnas med. Hon var stressad i sitt sätt och det gällde hela tiden och överallt. Efteråt 

inser hon att detta beteende behöver ändras och hon försöker men det känns inte lätt. Hon uttrycker 

också att hon försöker välja vad hon numera ska uppröras över eller inte, för att bemästra sin tillvaro.    

  

Jag inser att jag tidigare haft nåt slags stressat beteende förut, i min vardag, överhuvudtaget, att jag 

ska vara effektiv! Rent allmänt. Man ska hinna! Att försöka ändra på det, det har jag blivit varse. 

/…/Jag har väl helt enkelt taggat ner mina ambitioner, och jag klarar det inte alltid men jag försöker 

att välja vad jag måste gå in i och kanske bli upprörd över. (Maud) 

  

Att släppa på sin prestation är en lärdom Maud har gjort efter sjukskrivningen. Illeris (2015) tankar om 

reflektionens betydelse tydliggörs även i detta exempel som en del av innehållsdimensionen. Via 

reflektionen Maud gör om att hon måste tagga ner sina ambitioner och välja sina strider kring vad hon 

ska tillåta sig uppröras över, hjälper det henne att må bättre och hon lär sig hantera sin tillvaro på 

nytt.   

Lotta har också funderat och gjort reflektioner om sitt beteende efter att ha varit sjukskriven. Hon 

berättar här att innan hon blev sjuk var hon pedant och allt skulle vara skinande rent hemma. Så är det 

inte längre och hon säger att hon styrt om kraven hon hade innan på sig själv, som då var mycket 

högre. Idag kan hon välja att mysa i soffan med dottern istället för att allt måste vara perfekt hemma. 

  

Jag har slutat vara pedant, för det var jag innan! Det är mycket mer ostädat hemma eftersom jag 

prioriterar att slöa i soffan och krama min dotter! Men jag märker att jag fortfarande har väldigt höga 

krav på mig själv men jag har väl lärt mig att styra kraven, kanske... liksom att inte precis allting... 

alltid behöver vara perfekt. (Lotta) 

  

Lotta har omprioriterat saker i sin tillvaro. Hon har också nått insikt om vad hon ska välja utifrån de 

preferenser och tendenser hon har och till exempel lyssnat till sina olika sidor; både de svaga och de 

starka. Illeris (2015) menar att lägga märke till och följa specifika preferenser och se tendenser man 

innehar eller utvecklar, är exempel på sätt att lära känna sig själv för att komma fram till nya 

meningsfulla val. Genom detta kan individen sen styra sitt levnadslopp, det Alheit vidare menar med 

biograficitet (refererad i Illeris, 2015). Att sluta städa och vara mer med sin dotter i soffan är ett 

exempel på att Lotta vänt på sina svaga och starka sidor. Man kan se det som om hon förr hade en 

svaghet för att städa, om än av stressrelaterat skäl, eller tanken om ett måste kring städandet, men nu är 

den svaga sidan att slöa i soffan och kramas med dottern. 
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Anna är också ett exempel på en informant som vittnar om att släppa på prestationer. I citatet nedan 

säger hon att efter sjukskrivningen har hon lättare för att behålla lugnet och även lättare för att kunna 

släppa jobbet när hon går hem för dagen. På jobbet är hon sitt yrkesjag men när hon är hemma släpper 

hon allt som har med jobbet att göra. 

  

Jag känner att jag har mycket lättare att behålla lugnet och också skaka av mig saker som inte är 

jätteviktiga/…/Förut var jag sådär att jag kunde tänka på jobbet och göra saker hela tiden och stressa 

iväg. Men nu känner jag att; nej, nu har jag den här tiden på mig när jag är på jobbet och gör det jag 

ska men sen är jag ledig. Så det har jag ju verkligen lärt mig. (Anna) 

  

Anna har gjort reflektioner om sitt sätt att vara och ändrat på vissa beteenden. Enligt 

innehållsdimensionens definition av meningsskapande och reflektion, har hon förändrat synen på sig 

själv (Illeris, 2015), och även förändrat sitt sätt att vara. Hon har till exempel lärt sig att vara ledig när 

hon är ledig, något som borgar för att eventuellt slippa känna sig stressad för jobbet i framtiden.     

  

Informanterna ger fler uttryck för att tillägna sig beredskap och ta hand om sig mycket mer än före 

sjukskrivningen. Både Mats, Pernilla och Maud berättar att de lyssnar på kroppen, tackar nej och säger 

stopp i tid, och om en förmåga att acceptera att man måste hushålla med sina energier. Och om att gå 

på magkänslan.    

  

Lärdomen är väl att lyssna på kroppen och försöka säga nej och stopp tidigare. Och lyssna på kroppen 

även om man inte kan formulera nånting, att bara magkänslan i sig är en viktig signal. Min mage 

säger att det här inte blir bra nu får du faktiskt göra nått åt det här. Det skulle jag säga. Nånstans där. 

(Mats) 

Jag ser nog ändå det som om jag kommer gå ut ur det här som en klokare person. jag är också räddare 

om mig själv ändå nu, man hör om kollegor som får hjärtinfarkt. En dag kanske man inte finns...så, 

rädd är jag...men...då måste jag tacka nej, till sånt som frestar på… att ta hand om mig! (Pernilla) 

det handlar ju om en slags acceptans kring den energinivå jag har liksom, att jag har...det går liksom 

inte att göra mer... helt enkelt tvungen att vila mer, gå och lägga mig det känns som om jag kan göra 

ganska lite, jag måste hushålla, tänka på vad jag gör liksom ..att jag inte ska bli för trött. (Maud) 

  

Illeris (2015) menar att när det gäller vår samtid, är en av det viktigaste delarna av lärandet i 

innehållsdimensionen den att skapa mening. Som individer måste vi förstå det vi lär oss och det blir 

allt tuffare när samhället blir allt mer komplicerat. Informanterna förstår det som hänt dem och ändrar 

på sina gamla invanda beteenden och kunskaper för att fungera adekvat. Här finns exempel på 

informanter som omprövar sina meningsperspektiv och förvandlar dem när det behövs. Mats har lärt 

sig att gå på magkänslan, lyssna på sin kropp när någonting är oklart och stanna till för att lyssna in de 

där magkänslan. Innan sjukskrivningen tackade Pernilla ja alldeles för ofta till jobbuppdrag fast hon 

egentligen inte orkade, nu har hon förstått att hon måste tacka nej ibland. Maud har förstått att hon 

måste acceptera sin lägre energinivå och lyssna på sig själv, på vad hennes kropp talar om för henne. 

Hon skapar ny mening för sig själv när hon inser att hon måste förändra något i sitt beteende för att må 

bra igen.   
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Något som flera informanter uttryckt är att de efter sjukskrivningen lärt sig att vara tydliga mot andra 

vilket också innebär tydlighet gentemot sig själva. Adam säger att han numera frågar om han inte 

förstår, så att han med det undviker missförstånd. Och Lotta upplever att hon blivit rakare och 

kommunicerar mycket mer tydligt än innan sjukskrivningen. Med detta tycker hon också att hon blivit 

lite modigare.      

  

Undvika missförstånd och otydligheter, jag frågar direkt då vad som menas med det här då. (Adam) 

Jag upplever också att jag är rakare, ärligare och tydligare i mitt sätt att kommunicera, med andra… 

liksom lite modigare. (Lotta)   

  

Illeris (2015) skriver att inom innehållsdimensionen kan man tala om självständighet och 

självförtroende som egenskaper som utvecklas och stärks genom lärande. Exemplen visar att Adam 

och Lotta blivit stärkta och gått ut ur sin sjukskrivning med nytt självförtroende. De vågar fråga när de 

inte förstår eller är ärligare och rakare när de kommunicerar med andra. 

  

4.2.3 Självinsikt 

Följande informanter berättar att de alla tre upplever att de lärt sig mer om sig själva efter 

sjukskrivningen. Maud menar att hon redan innan upplevde sig som högsensitiv, att hon är extra 

känslig, men att hon nu inser hur mycket det faktiskt innebär för henne. Maud säger också att det inte 

är så mycket hon kan göra åt det men att det är en balansgång mellan att acceptera det och att inte låta 

det betunga henne. Hon är den hon är, menar hon, men vill inte känna sig som ett offer under den 

insikten. Pernilla upplever att hon blivit en lugnare person nu. Hon inser att hon inte vill högprestera 

längre och att hon kommer att akta sig för det nu när hon vet vad som kan hända om hon är oförsiktig. 

Och Lotta säger att hon är glad över en del av sin förändring; att ha blivit lite mer känsligare och mer 

sårbar.     

  

det är ju liksom... tufft också att man är som man är...högpresterande, högsensitiv den här känsliga. 

det insåg jag ju vidden av i samband med det här/.../man har ju ökat kunskapen om sig själv ganska 

mycket under den här processen. det är stor förändring...att försöka tänka att “nu är jag så här” Att ta 

det på allvar, å andra sidan inte tyngas av det heller, att inte känna sig som ett offer! (Maud) 

Jag tycker själv att jag har blivit en lugnare människa i och med att jag inte vare sig orkar eller vill 

högprestera nåt mer. Jag vet ju i dagsläget vilket priset är. (Pernilla) 

Jag är känsligare, har lättare till tårar, är inte fullt lika stresstålig som jag var tidigare, sårbarare 

kanske...men det gillar jag nånstans...på nåt konstigt vis… (Lotta) 

  

Att som Lotta nå insikt om sin sårbarhet eller som Maud beskriver; att inte längre enbart falla offer 

inför sin högsensitivitet, utan istället se på det med nya ögon, innebär ett fördjupande av sin egen 

självförståelse. Illeris (2015) menar att när vi genomgår en livskris som i grunden förändrar hur vi ser 

på oss själva och vår tillvaro så sker ett transformativt lärande, som om det skakar om individen i 

grunden. Lotta och de andra inser; aha så här fungerar jag, och det är ett lärande och en personlig 

utveckling. Maud menar att det är en stor förändring för henne att acceptera den hon är.   
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4.3 Drivkraft 

I det här kapitlet besvaras studiens andra forskningsfråga; Hur kan drivkrafter identifieras i 

personernas berättelser? Illeris (2015) menar att lärandets drivkraftsdimension handlar om 

förhållandena mellan de olika mentala energier och karaktären av dessa, som investeras i lärandet. 

Dessa energier består av den vilja, den känsla och den motivation som den lärande sätter igång i ett 

läroförlopp. Då bildas mönster av viljemässig, känslomässig och motivationell karaktär och dessa 

mönster, menar Illeris, handlar om förhållandet till det subjektiva sammanhang till vilket lärande hör. 

Han menar vidare att mönstren blir olika beroende på vem som lär. De pådrivande energierna vi 

använder oss av i läroförloppet kan bland annat vara osäkerhet, otillfredsställdhet eller nyfikenhet. Här 

är den lärandes intresse avgörande. Men intresset får varken vara för litet eller för stort, antingen så 

sporras den lärande inte tillräckligt mycket eller så upplevs utmaningen att lära som alldeles för 

övermäktig. I följande avsnitt presenteras informanternas exempel ur nämnda dimension och kommer 

redovisa studiens empiriska data utifrån två teman: motivation och vilja och motivation och känsla. 

 

4.3.1 Motivation och vilja 

Hos informanterna kan det bland annat handla om en drivkraft som kan bestå i att ta sig ur eller till 

något, en situation av något slag. Att till exempel se på framtiden efter sjukskrivningen som en positiv 

återkomst och en vilja att komma åter till de vanliga rutinerna. 

Cliff har som arbetsuppgift att hantera sjukskrivningar och har en förkunskap om processer kopplade 

till sjukskrivning. Han säger att han förstår att risken finns att man blir lite bortkopplad från 

jobbrutinerna om det går för lång tid innan man kommer tillbaka. Man ska inte vänta för länge med att 

bestämma sig. Det var Cliff själv som bestämde när han skulle börja jobba igen. 

 

Man ska inte vara borta för länge, för det vet jag ju om i och med att jag jobbar med sånt där, för då 

blir det väldigt konstigt att komma tillbaks/…/det hinner hända rätt mycket, man blir lite frånkopplad. 

Tre månader är ju lite gränsen på något sätt /.../och det var ju mitt beslut att börja jobba igen. (Cliff) 

   

Cliff förstår att det är viktigt att komma tillbaka tidigt till arbetet och det hjälper honom att lättare se 

framåt. Detta kan förstås komma sig av att han har en yrkesmässig förförståelse och att detta ligger 

bakom det som ger honom motivation att komma tillbaka. Det går också att se det via Illeris (2015) 

och det han skriver om möjligheten att kunna bygga upp motivationella mönster. Cliff har lärt sig 

under åren i yrket och genom sin förförståelse för sjukskrivningars psykiska problematik, hur viktigt 

det är att försöka komma tillbaka tidigt. Och under hans egen sjukskrivningsperiod blev detta 

drivkraften att motivera sig själv till att komma åter men också drivkraften i viljan och lusten till att 

vara den som tog beslutet att börja jobba igen.  

  

I nästa exempel handlar det liksom den förra, om att ta sig ur och från sjukskrivningen men till 

skillnad från ovan vittnar nästa informant om motivationen och viljan att göra något nytt, lämna för att 

komma till något annat.  

Mats har i flera år arbetat inom ett tekniskt yrke och haft lite olika arbetsuppgifter. Senaste åren var 

han anställd inom en specifik yrkeskategori men blev sjukskriven efter ett tag och väl tillbaka fick han 
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anpassade arbetsuppgifter som en upptrappningsåtgärd. Han insåg dock snart att det inte skulle funka 

att komma tillbaka till det jobb han hade haft innan. Han befann sig i en situation som tedde sig allt 

mer ohållbar. Det var stressigt och han mådde inte bra. Han lyckades dock mana fram idén om en 

förändring. 

 

Men sen var jag faktiskt mer fokuserad på att lösa problemet för vid det laget hade jag kommit fram 

till att den här situationen funkar inte. Det är inge bra att ha det här… att må dåligt för man inte orkar 

med och inte hinner med och så utan försöka leta efter alternativa vägar i företaget.(Mats) 

  

Här går det att applicera det Illeris (2015) skriver om störningar och obalans som motivation. 

Lärandets framåtskridande process är sällan rak och jämn, menar han, och i samband med personlig 

utveckling, som här gällande Mats, menar Illeris att lärandet ofta utgår från någon form av störning av 

den personliga eller sociala balansen. Mats kom tillbaka, började jobba med något som var anpassat 

och det fungerade ganska bra. Han försökte se framåt men märkte att han ändå inte mådde som han 

hoppats. Hans framtida jobbsituation överensstämde inte med de föreställningar han först hade haft, ett 

exempel på störning eller obalans som motivation. Han kom fram till att han inte skulle kunna hantera 

sitt förra jobb igen. Först erfar han en motivation på grund av obalans och störning; det råder en 

konflikt mellan det Mats upplevde i situationen på den anpassade platsen och det som redan utgjorde 

hans redan existerande förväntningarna på den framtida yrkessituationen. Men det kan sedan ses som 

om han efter ett tag lyckas vända detta till en motivation som handlar om nyfikenhet och som 

resulterar i att vilja fokusera på en lösning. Han letar efter ett nytt jobb på arbetsplatsen. Han skapar en 

ny framtid vilket kan ses som en drivkraft i sig, tillsammans med hans vilja att utvecklas.   

  

Nästa informant är Janne som är yrkesmusiker. Han råkade ut för en fysisk händelse som har gjort att 

han måste lära sig spela på sitt instrument på ett nytt vis. Detta gick sen över till att resultera i en 

psykiskt jobbig situation. Från att han oftast har kunnat känna han är den som blir uppringd och 

önskvärd när det behövs en bra instrumentalist i ett visst sammanhang, är han inte längre alls säker på 

att det där telefonsamtalet kommer att komma. Han känner även en osäkerhet inför att kunna prestera 

felfritt. Han spelar rent, inga falska toner, men har inte full kontroll över sitt spelsätt. Hans 

självförtroende har fått sig en törn.   

  

min identitet någonstans har förändrats eftersom det är ett prestationsyrke det här.... Självförtroendet 

hänger ihop med att man levererar toner och det låter bra..: “ja, vi ringer Janne” och nu… vet jag ju att 

jag inte alltid kan leverera 100% … Nej ”de” kanske inte ringer Janne... självförtroendet… och 

omgivningen…:”är han rehabiliterad än”? “Fixar han det”? Jag har ju blivit mer osäker 

liksom…   men det är ju alltså rent...Jag kan ju inte kontrollera min spelnivå. Jag vågar liksom inte lita 

på mig själv...så som jag är van vid…men det är ju det.. att jag är ju beredd på att det inte ska 

gå...detta med spelandet...Jag är ju förberedd och det är en stress men också en oro såklart… (Janne) 

 

Detta citat går att se på utifrån Illeris (2015) drivkraftsdimension och det han menar med att 

motivation inte alltid går ihop med vilja. Har man viljan finns oftast i dess kölvatten motivationen att 

lyckas eller prestera. Men trots att viljan finns hos Janne att lära sig spela sitt instrument på ett nytt sätt 

så går det inte, upplever han. Det uppstår ett motstånd i motivationen. Motivationen dras ner av 

känslan av att inte lyckas prestera och då får förmågan att motivera sig en törn. Han vill men kan inte. 
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Bristen på motivation gör att han inte lyckas sporra sig själv. Det måste finnas ett intresse och visst 

finns intresse hos Janne, men han kan inte uppbringa tillräcklig intresse på grund av motgången och 

därmed blir motivationen lägre. Hans attityd att det inte går, eller kommer att gå, kan här enligt Illeris 

sägas vara demotiverande (Illeris, 2015). Här finns alltså både vilja och känsla tillsammans med 

motivation som motstridiga krafter. 

  

4.3.2 Motivation och känsla 

Ovan analyserades motivation och vilja tillsammans, men bland de mentala energier som investeras i 

lärandet tillsammans med motivation så kan det också handla om en känsla. Alla dessa tre går ofta 

hand i hand, enligt Illeris (2015). Följande exempel visar på att känsla framträder något tydligare än 

vilja tillsammans med motivationen. 

Maud är tillbaka i arbetet och verkar se på sin sjukskrivning ganska nyktert, det vill säga; känslan av 

att det skulle vara något fel med att bli sjukskriven kan hon inte riktigt förstå. Det är inget skamligt 

med det, menar hon. Däremot känner hon sig tveksam inför vad arbetskollegorna skulle tänka om hon 

blev sjuk igen. Lite orolig är hon också och undrar över sin son som nästan bara sett sin mamma som 

sjuk.       

  

en grej som är oerhört skön är att jag känner inget...ja, inget stigma kopplat till det här, för jag kan 

tänka mig att det finns dom som skäms...för det är inte skamligt detta, inte så, det är det inte…  och 

det känner jag inte att nån annan tycker här [arbetsplatsen] heller liksom. Däremot om detta 

fortsätter...hur länge kommer folk att orka ha tålamod med mig, så kan jag känna/…/Jag vill inte att 

sonen växer upp med en mamma som ligger på soffan hela tiden när man är ledig! (Maud) 

  

En känsla kan ligga bakom den drivkraft som gör att vi motiverar oss själva och den kan se olika ut. 

Goleman menar att emotioner och känslor har stor betydelse för lärandet och är i ständigt samspel med 

förnuftet (refererad i Illeris, 2015). Maud resonerar utifrån förnuftsskäl att det inte är något skamligt 

med att bli sjukskriven. De underliggande känslor som man kan ta del av i citatet vittnar ändå om 

något annat; hon är samtidigt orolig för sin sons tankar om henne och undrande över vad andra ska tro 

på arbetsplatsen ifall hon insjuknar igen. Hennes känsla av att det inte är något fel med att vara eller ha 

varit sjukskriven, blir en drivkraft i att fungera på arbetsplatsen för ögonblicket. Men exemplet visar 

också en drivkraft i känslan av oro inför sonens eventuella tankar, som blir till motivationen att 

försöka ta sig ur sjukskrivningen och för att lämna sofflocket.    

Lotta berättar i intervjun att hon innan sjukskrivningen var på en arbetsplats där situation var ohållbar 

och hade egentligen varit länge. Bland annat fungerade hennes chefers ledarskap illa och mobbing 

fanns på arbetsplatsen vilket speciellt Lotta utsattes för. Hon gick in i sjukskrivningen av både 

hälsoskäl och av psykisk problematik och i citatet nedan berättar hon att hon råkade ut för att samtidigt 

bli uppsagd. Hon blev arbetslös och med det blev det givetvis svårt att få hjälp till någon form av 

upptrappning för att åter komma in i jobb. Viljan att inte komma tillbaka till just denna arbetsplats var 

stark och hon säger med eftertryck att hon inte vill vara den som är sjuk eller utbränd och hon kände 

ledsamhet som övergick i ilska. Hon berättar att hon satte igång en egen 

upptrappningsverksamhet.        
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Min tydliga känsla var att aldrig mer komma tillbaka. Tanken på företaget gav kraftig ångest! I början 

var det mycket tårar men efter ett tag också...kom väldigt mycket ilska - en känsla av 

orättvisa/…/eftersom jag blev uppsagd under den där perioden blev det ju aldrig någon upptrappning. 

Jag kände själv efter sommaren, alltså efter nästan 5 månader, att jag borde göra något, att jag inte 

ville vara ”någon som var utbränd” och började en sorts egen upptrappningsverksamhet. (Lotta) 

  

Med tanke på Lottas tunga erfarenhet av att både bli sjukskriven och uppsagd i stort sett samtidigt, är 

det intressant att drivkraften kommit till på ett sådant starkt och positivt vis att den hjälp henne att se 

sin egen potential och göra en egen upptrappning för att komma åter. Exemplen visar på motivation 

som drivkraft och Illeris (2015) menar att känslor oftast utgör källan till drivkraften. Exemplen vittnar 

om känslouttrycken som går från “mycket tårar” till “väldigt mycket ilska”, om att hon lyckats vända 

ledsamhet och nedstämdhet till ilska för att få drivkraften att resa sig. Illeris menar att det handlar om 

ett intresse också. För att få drivkraften till något krävs intresse som sporrar kraften att ändra på 

tillvaron och lära något nytt av situationen. Lotta lyckas här motivera sig att satsa på att ta sig ur 

sjukskrivningen med egna medel. 

  

4.4 Samspel 

Den sista forskningsfrågan besvaras i följande avsnitt; Vilka betydelser har samspelet med 

omgivningen haft för personerna vid återgång i arbete? Samspelsdimensionen växelverkar hela tiden 

med de andra dimensionerna och skapar impulser som sätter igång läroprocessen (Illeris, 2015). 

Samspelsdimensionen enlig Illeris rör samspelet mellan individen och omvärlden. Lärande äger alltid 

rum i en social kontext och ju mer individen engagerar sig och deltar i samspelet, desto fler blir 

läromöjligheterna. Handling, kommunikation och samarbete är inom denna dimension de ledord Illeris 

nämner. Individers förmåga att utvecklas och att engagera sig och fungera passande i socialt samspel 

mellan varandra, kan i vissa fall vara av konfliktfylld karaktär. När det gäller informanterna och deras 

upplevelser av kollegors och närståendes stöd eller icke stöd har författarna till studien lagt en egen 

innebörd i samspelsdimensionen. Detta för att bredda synen på vad samspel kan innebära för individen 

i avseendet att komma åter till arbetet efter en sjukskrivning. Illeris ledord för denna dimension i 

lärandeprocessen kan sålunda utökas med ordet stöd vilket på ett vis är vad som kan ses som en 

förlängning av kommunikation och samarbete, två av hans tre ledord som han specificerat. Inom 

denna dimension analyseras materialet utifrån temana stöd och inte stöd från arbetsplatsen och från 

närstående, samt om stöd i form av anpassningar.  

 

4.4.1 Stöd samt inte stöd 

I informanternas berättelser framkommer vikten av olika typer av stöd från omgivningen under 

sjukskrivningstiden och i samband med återgång i arbete. De allra flesta av informanterna hade fått 

någon typ av professionell samtalskontakt under sjukskrivningen. 

Att känna stöd från närstående har också framkommit som viktigt hos flera. Pernilla beskriver att 

hennes man har varit en trygghet som ställt upp för henne. Hans lugn och stöttning under hennes 

sjukskrivning har varit av stor betydelse. 
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Jag har en fantastisk man! Min kärlek till honom är bara bättre. Hans lugn och trygghet... Han kör 

mig, han stöttar mig, han offrar sig! (Pernilla) 

  

Adam har liknande upplevelse. Han upplever också att han haft mycket stöd av sin partner under 

sjukskrivningstiden. Hans fru har bland annat varit med på möten och haft kontakt med arbetsgivaren, 

då Adam själv upplevde att arbetsgivare och kollegor motarbetade honom. 

  

när jag var som mest utsatt var det hon [frun] som höll ställningarna. (Adam) 

  

Här framkommer att det stöd Pernilla fått upplevs av henne ha varit oersättligt. I enlighet med Illeris 

(2015) syn på samspelsdimensionen har hon i samspel och dialog med maken lärt sig att utveckla ett 

lugn, och också påverkats av hans lugn. Detsamma gäller Adam. Adam uttrycker i exemplet att han 

varit utsatt vilket handlar om att inte känna stöd från sina kollegor på arbetsplatsen. Ett sådant exempel 

redovisas lite längre ner under rubriken bristande stöd. 

Nästa exempel visar på stöd från arbetsgivare, kollegor eller samtal via psykolog. Att känna att man 

har bra kollegor som stöttar en, har flera berättat om. Det har gått till på lite olika vis beroende på hur 

informanternas arbete sett ut. 

Cliff upplevde att hans arbetsgivare stöttade honom. Det var hans chef som uppmärksammat Cliffs 

tillstånd, att han var trött, och initierade att han skulle träffa företagshälsovården. Och Maud upplever 

att hon haft mycket bra stöd från sina arbetskollegor, de har skyddat henne, berättar hon, och hon 

känner att det har hjälpt henne. Terapi har hon också testat vilket fungerade stöttande för henne. 

  

Vi har nån sorts form av företagshälsovård, nån sorts försäkring, dom hade bokat in, min chef hade 

hört av sig till dom och tyckte jag behövde, jag hade väl klagat lite, att jag var trött, och så, att jag 

behövde, så hon hade bokat in då att de skulle kontakta mig, och dom i sin tur bokade in typ en 

psykolog man fick gå till och hon ja till mig att du borde vara sjukskriven/…/Jag kände att jag hade 

fullt stöd hos arbetsgivaren, det var inget alls, jag hade kunnat gå mer till psykologen om jag velat, det 

var inget märkligt. (Cliff) 

jag känner att folk här har försökt skydda mig, jag har haft väldigt bra kollegor, det måste jag säga, 

som har hjälpt mig och den formella hjälpen - företagshälsovård, där har man ju ett visst antal 

timmar...så jag har fått stöd. (Maud) 

  

Cliff har en chef som tog tag i saken och rådde honom att reda ut hur han mådde. Maud upplever att 

hennes kollegor har varit omhändertagande och till hjälp. Illeris (2015) menar att individens samspel 

med den sociala omgivningen, såsom exempelvis i en arbetsgrupp, är mycket betydelsefull för att 

individen ska ha förmågan att engagera sig och fungera adekvat i sin yrkessituation. I Mauds fall har 

hennes kollegor varit ett stort stöd för att hon lättare ska komma tillbaka. Terapin, som innebär samtal 

och stöd inför hur individen ska handla för att känna trygghet och delaktighet igen, har också varit en 

väsentlig upplevelse för Maud i vad som bland annat ingår i samspelsdimensionen; förbindelsen 

mellan den individuella och det sociala. Och vad beträffar Cliff kan man se förtroendet han har för sin 

chef och förtroendet och omsorgen som chefen har för Cliff, som en indikation på ett samspel dem 

emellan. Cliff kände stort stöd från sin arbetsgivare vilket underlättade återgången i arbete. 

Här följer exempel på hur bristande stöd kan upplevas.  
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Att känna att man har stöd av kollegorna i det vardagliga arbetet beskriver även Mats som viktigt. Att 

det finns utrymme och möjlighet till samtal med kollegorna. Mats minns när den möjligheten inte 

fanns, innan han blev sjukskriven. Han saknade både det yrkesmässiga samtalet men främst den 

vardagliga interaktionen med kollegorna. När han upplevde att han hade tid med kollegorna hade de 

redan gått för dagen. 

  

För just sån här debriefing är ju viktigt. Och i synnerhet är det viktigt när man har ett sånt där stressigt 

jobb. Och det är väl också en insikt att den där sitsen som jag satt i, som ensamjobbare, det i sig 

bygger ju på stressen. I och med att jag kände att jag var på ett sluttande plan och satt och duckade i 

ett hörn så innebar det också att.. jag vet att innan jag krascha’, jag hade veckor där jag knappt pratade 

med en enda person på jobbet, för alla var ju upptagna med sitt, och jag i synnerhet. Och när jag 

äntligen var färdig med mitt och hade chans att prata med nån, då hade alla stuckit, då var alla färdiga 

för dan. Att just den där debriefingen, den mellanmänskliga debriefingen, vardagssamtalen är väldigt 

viktigt. (Mats) 

  

Den sociala kontexten där man strävar efter att integrera med andra och samtidigt utvecklas men också 

utveckla sin socialitet (Illeris, 2015), var något Mats saknade. Inom samspelsdimensionen talar Illeris 

om att individen ses som både mottagare och givare i en upplevelse, Mats tydliggör detta när han säger 

att han saknade kontakten med kollegorna; de hade gått hem när han hade tid för samtal.    

Studien har alltså bland annat visat exempel på bristande stöd. Illeris (2015) menar att samspelet 

ibland kan vara av konfliktfylld karaktär och det är bland annat vad det bristande stödet kan bero på, 

som i följande exempel. 

Adam besvär uppstod efter en omorganisation med nytt ledarskap och där förutsättningarna ändrades 

och stödet uteblev. Han sjukskrevs en period och kom sen åter. I följande citat återger Adam vad han 

upplevde på arbetsplatsen; han blev utskälld utan att förstå varför, från en person i ledningen. 

  

vi kom tillbaka och jag började arbeta. Det första som hände när jag kom in var att min nya enhetschef 

skällde ut mig, som jag inte ens förstod varför. (Adam) 

  

Efter ytterligare en sjukskrivningsperiod, efter en panikattack, berättar han att ytterligare en 

utskällning ägde rum i ett rum där det bara var de två närvarande. Adam uttrycker obehag kring 

händelsen och han får sedan även en utskällning från en kollega som bad honom att inte sticka ut, utan 

istället göra som alla andra. Han kände sig mobbad. 

  

Sen åkte vi på semester och jag kom tillbaka i slutat av augusti och då kallade [enhetschefen] in mig 

på sitt rum, hen sa inte hej eller nånting, utan sa att jag inte skulle gå runt där och skylta med mina 

problem. Alltså, jag väljer inte var och när jag får en panikattack, jag skulle skippa det helt och hållet. 

Jag blev så pulveriserad jag orkade inte, det här är illvilja, och hen gör det enskilt så att ingen hör/…/ 

En kollega som fortfarande jobbar där på [kontoret] kom in och slängde igen dörren och tornade upp 

sig vid mitt skrivbord och sa ”stick inte ut, gör inte som du vill, du gör som alla oss. (Adam) 

  

Exemplen ovan visar hur den återvändande medarbetaren efter omorganiseringen inte alls stöttades av 

andra på arbetsplatsen. De sociala relationerna som finns där bröt ner Adam och hans tillbakagång 
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försvårades rejält. Adam råkade ut för ett konfliktfyllt samspel (Illeris, 2015) och hur mycket han än 

socialiserade bland medarbetarna hjälpte det inte honom att fungera adekvat. 

Tillbaka helt i jobbet till sist, känner han att han inte fått något avslut och menar att han behöver det 

för att kunna gå vidare, han hade ju sin långa yrkeserfarenhet men den verkar inte vara något värd. 

  

den här sista pusselbiten, ett avslut av vilket slag som helst och inte låtsas “jamen det händer”/…/för 

jag var så ledsen dom tog t.o.m. bort den här erfarenheten att ha gått igenom så mycket och det är 

ingenting. ”Jamen det har gått 4 år, släpp det” Fine, det är lätt att säga. (Adam) 

  

Dessa exempel från informanten ovan visar att det är helt klart att Adam känner sig förminskad. Adam 

har inte fått möjlighet att aktivt medverka, reflektera kritiskt till olika skeenden på arbetsplatsen och 

framför allt inte fått ta ett socialt ansvar, delar av det som Illeris (2015) menar är betydande inom 

samspelsdimensionen. I det sociala samspelet är det viktigt att känna sig sedd och hörd för att på bästa 

sätt kunna samarbeta och för att kunna utvecklas. Man kan säga att Adam inte bjudits in av sina 

medarbetare till ett kollektivt lärande i dess positiva mening utan han lämnas snarare helt ensam, 

utanför. Man kan också se det som om han tvingas in i ett kollaborativt lärande (ibid.) eftersom de 

säger åt honom att göra som dem. Ett kollaborativt lärande är oftast av godo eftersom det innebär att 

man arbetar för ett gemensamt mål med Adam har inte här fått vara mer och bestämma.   

 

4.4.2 Anpassningar 

Att återvända till arbetet sker ofta stegvis efter en sjukskrivning. Nästan alla informanter beskriver 

återgången med 25%, 50% och 75% i upptrappning av tid. Alla var inte uppe i heltid vid 

intervjutillfället och flera valde att ha kortare arbetstid. Att känna att man har möjlighet att påverka sin 

situation, vara delaktig i planeringen av arbetet och av sin rehabilitering samt att få möjlighet till en 

anpassad återgång i arbetet upplevs som viktigt. Detta kan se olika ut vad gällande arbetsuppgifter och 

anpassningar på arbetsplatsen. 

När Anna återgick till arbetet efter åtta månader fick hon börja med helt andra arbetsuppgifter än sina 

ordinarie och även ha mindre ansvar. Bland annat jobbade hon med administrativa sysslor. Efter ett 

tag återgick hon till sina ordinarie uppgifter men utan speciellt ansvar. Anna beskriver att det som 

underlättade hennes återgång till arbetet var just att hon hade möjlighet att påverka vad hon skulle 

komma tillbaka till. 

  

Jag tror att det var det där att jag fick bestämma själv vad det var jag skulle komma tillbaka till i 

början, att jag verkligen fick anpassade uppgifter, första tiden hade vi sagt att jag bara skulle göra 

administrativa saker. Att jag inte bara skulle gå in och göra samma sak som jag gjorde innan. (Anna) 

  

Mats beskriver hur han i samråd med sin chef kom tillbaka till anpassade arbetsuppgifter och de 

jobbade sen tillsammans för att hitta alternativa och nya möjligheter inom företaget. Mats bytte sedan 

till en annan avdelning inom företaget där han fortfarande kunde använda sin kompetens men också 

där förutsättningarna till återhämtning var större. 
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Och sen kom jag överens med min chef att jag skulle komma in på halvtid och då bara sitta och 

redigera. Sitta inomhus och jobba med datorn. På halvtid ett tag, samtidigt som vi skulle försöka hitta 

några lösningar på det här/…/det var nån gång på hösten som jag bytte avdelning...sen har jag haft tur 

som har hamnat på ett jobb där jag får så pass mycket återhämtning emellanåt. (Mats) 

  

Det informanterna ger uttryck för ovan är två exempel på att det ses som värdefullt att känna att man 

kan påverka sin arbetssituation. Illeris (2015) menar att det är viktigt för lärandet att det finns 

möjlighet till aktiv medverkan och medbestämmande. Informanterna upplever att de blivit lyssnade på 

och hjälpta på ett adekvat vis för att komma åter in i sysslorna. Det stöd som det indirekt betyder när 

man får anpassad yrkesuppgift eller anpassad arbetstid, springer ur det som inom 

samspelsdimensionen handlar om kommunikation och handling och i detta fall från kollegor och 

chefer på en arbetsplats.      

Maud beskriver att möjligheten att arbeta hemifrån och att själv kunna planera sin tid, underlättar för 

hennes arbetssituation, speciellt eftersom hon inte upplever att hon helt läkt klart.  

 

Jag kan ju jobba hemifrån också och där är det lugnare/.../ Min läkning är inte klar... så detta känns 

bäst som det är nu. Det är också nåt som gör att jag är kvar här, man styr sin egen tid. (Maud) 

  

Cliff återgick till sin arbetsplats stegvis med 25%, 50% 0ch 75%. Han återkom till sina ordinarie 

arbetsuppgifter men fick en mindre mängd att utföra. 

  

det var det väl nån form av anpassning man fick, liksom, det var inte exakt. Det var ju samma 

arbetsuppgifter och inga anpassningar så, men det var ju inte samma mängd som man behövde göra. 

(Cliff) 

  

Informanterna beskriver att det har varit viktigt att känna att man har stöd från omgivningen och 

möjlighet till stegvis invänjning till rutinerna. Maud fick möjligheten att bestämma det helt själv, Cliff 

fick hjälp. Att anpassa arbetet till sin hälsa är ett stöd i sig. Illeris (2015) skriver att samspelets olika 

former kan ta sig oändligt många uttryck men ett är i form av upplevelser. Informanterna i exemplen 

ovan upplever, och är då inte bara mottagare av upplevelsen utan de gör också något själva för att 

samspelet ska bli meningsfullt, det är då lärande sker. I samarbete med arbetsgivaren erbjuds de att 

fritt och med medbestämmande, kunna minska på mängden arbete eller kanske ta längre raster, som 

Maud till exempel fick möjlighet till, hon kunde bestämma sin arbetstid i hemmet. I enlighet med 

Illeris syn på samspelet som kan ta sig uttrycket upplevelse, kan man alltså se informanternas 

upplevelser över att få medbestämmande och då samtidigt hjälp i sitt tillfrisknande som en del av ett 

lärande. 
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4.5 Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om personer efter en sjukskrivning upplever att de gjort 

någon form av lärande. Vi har nu redovisat vårt resultat och analyserat detta med hjälp av lärandets tre 

dimensioner som utarbetats av Illeris (2015) samt till viss del av det Mezirov (2009) menar med 

transformativt lärande. Vi kommer nu att sammanfatta dessa resultat genom att svara på våra 

forskningsfrågor. 

  

1. Vilka slags lärdomar upplever personerna att de tillägnat sig efter att ha varit sjukskrivna? 

Studien visar utifrån Illeris (2015) tankar om innehållsdimensionen att informanterna fått en större 

förståelse för sig själva. De har skapat ny mening och reflekterat över medgångar och motgångar 

vilket har fått dem att omvärdera saker och hittat strategier för att lättare bemästra tillvaron. De 

upplever att de tar hand om sig själva bättre, lyssnar på kroppen och släpper på prestationskraven.      

 

2. Hur kan drivkrafter identifieras i personernas berättelser? 

Utifrån Illeris (2015) tankar om drivkraftsdimensionen visar studien att informanterna uttrycker en 

vilja att komma tillbaka, att åter vara del av ett sammanhang, både i arbetslivet och med familjen. Man 

vill inte stå utanför. Framträdande i informanternas berättelser är att motivation går tydligt hand i hand 

med vilja och/eller känsla och att ett intresse för förändring driver på, antingen förr eller senare.  

  

3. Vilka betydelser har samspelet med omgivningen haft för personerna vid återgång i arbete? 

Studien visar slutligen att utifrån Illeris (2015) tankar om samspelsdimensionen och studieförfattarnas 

tillägg om stöd, så är omgivningens stöd och möjligheter till anpassningar i arbetet, av stor betydelse. 

Informanterna menar att omgivningens förståelse i form av visad omsorg och inbjudan till delaktighet 

hjälper dem att komma tillbaka efter sjukskrivning. Men studien visar också att brist på stöd kan ge 

känslan av att inte bli sedd och hörd och därmed svårigheter i att komma tillbaka till arbetet och den 

sociala samvaron.    
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5. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat och även dess metod samt slutsatser och tankar om 

vidare forskning inom studiens valda problemområde.  

5.1 Resultatdiskussion 

Denna studie har använt sig av Illeris (2015) teori om lärandets tre dimensioner samt delvis av 

Mezirovs (2009) tankar om det transformativa lärandet. De tre dimensionerna ingår i två processer; 

tillägnelseprocessen som är den individuella processen mellan innehåll och drivkraft, samt 

samspelsprocessen som är processen mellan individen och omgivningen (Illeris, 2015). Dessa 

processer sker vanligtvis samtidigt och är en förutsättning för lärandet (ibid.). De tre dimensionerna 

innehåll, drivkraft och samspel ska alltså ses som en helhet där alla dimensionerna samspelar för att ett 

lärande ska ske. De lärdomar informanterna gjort har i resultatet presenterats genom att titta på de tre 

olika dimensionerna. Resultat kommer i detta avsnitt diskuteras som en helhet vilket även kan ses som 

ett svar på studiens syfte och kommer här att kopplas tidigare forskning. 

 

Trots att sjukskrivningsperioden och det som orsakade denna varit en svår tid för informanterna, 

upplever de att något gott kommit ur sjukskrivningen; en ny självinsikt. Informanterna i studien 

utvecklar vidare att lärandet efter sjukskrivning inneburit en ökad självkänsla och insikter om sina 

egna behov. Dessa lärdomar är positiva lärdomar och har gett informanterna en ny syn på livet. I 

kapitlet om tidigare forskning fann vi exempel på negativa konsekvenser från nutida arbetsliv med 

resultat av sjukskrivningar på grund av stress och ohälsa där bakomliggande orsaker bland annat varit 

organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Därför är det tänkvärt att en större del av våra 

informanter kan se på sin sjukskrivning som något positivt. Detta visar på det Berglund (2011) ser i sin 

forskning; att sådana förändringar i livet kan resultera i att individen utvecklar självmedvetande och en 

förmåga att försöka utmana sig själv till förändring. Vi ser i vår studie att sjukskrivningen kan ses som 

en tid för reflektion där ett transformativt lärande sker. Man tvingas omvärdera sina tidigare 

antaganden om sig själv och världen, en förändring av personens mentala scheman sker (Mezirov, 

2009, Illeris, 2015). Men måste man hamna i en sjukskrivning för att detta ska ske? Kan man skapa 

möjligheter till reflektion i, det Rosa (2014) kallar, vårt accelererande individuella livstempo i ett 

alltmer accelererande samhälle? Om det skulle vara möjligt kan ett ackommodativt lärande istället ske 

vilket också innebär att man helt eller delvis förändrar redan etablerade mentala scheman, men där 

lärandet blir ett aktivt val (Illeris, 2015). Illeris menar att den moderna människan ofta är så psykiskt 

överbelastad att hon gärna undviker ackommodationen och därför väntar tills att ett transformativt 

lärande blir oundvikligt, vilket sker när det är den enda utvägen ur en problematisk situation. 

Möjlighet till reflektion i arbetet har det forskats på, där kollegiala samtalsgrupper visat sig kunna 

förebygga och förhindra utveckling av stress och utbrändhet (Peterson, 2011) Deltagarna i Petersons 

studie upplever att samtalsgrupper gett dem möjlighet att “sätta ord på problemen”, att de fått en större 

självkännedom och lärt sig hantera olika situationer. Detta lärande återkommer även hos studiens 

informanter där ökad kunskapen om sig själv och omvärdering av krav och prioriteringar beskrivs.  

Försäkringskassan (2017) ser att chansen att komma tillbaka i arbetslivet minskar med längden på 

sjukskrivningen. En av informanterna i studien motiverade sig själv till att återgå till arbetet utifrån sin 
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kunskap om att “man ska inte vara borta för länge”. Viljan att vara en del av ett sammanhang kan ses 

som en drivkraft och hör nära samman med det samspel som den sjukskrivne personen möter hos 

omgivningen. Det rör sig om hur man blir bemött och tas emot, vilket stöd och eventuella 

anpassningar som erbjuds. Här framträder alla tre dimensioner; kunskap (innehållsdimensionen), vilja 

och motivation (drivkraftsdimensionen) samt bemötande, stöd och anpassning (samspelsdimensionen).  

Informanterna berättade i intervjuerna om neddragningar och slimmade organisationer som något som 

medfört påfrestningar för flera av dem. På samma sätt som i Thunmans (2011) studie ledde detta till 

splittrade arbetsgrupper, ökad arbetsbelastning, ökade och nya krav, oklara och motsägelsefulla 

förväntningar och oklar ansvarsfördelning. Detta ledde tillslut till sjukskrivning. När informanterna i 

denna studie sedan kommit åter i arbete har anpassningsmöjligheterna på arbetsplatserna sett olika ut. 

Forskning visar att ju fler anpassningsmöjligheter det finns på arbetsplatsen desto större är chansen att 

komma tillbaka för en person som varit sjukskriven till följd av ohälsa (Johansson, 2009). 

Anpassningsmöjligheter, som att kunna styra över sin arbetstid och sina arbetsuppgifter, kan göra att 

personer med arbetsrelaterad psykisk ohälsa kanske inte behöver bli sjukskrivna utan skulle i stället 

själva kunna anpassa sitt arbete efter sitt mående (Johansson, 2009). Detta ser vi exempel på i vår 

studie där en informant, som beskriver att “min läkning är inte klar” ändå arbetar och att just 

möjligheten att arbeta hemifrån underlättar för henne. Johansson beskriver en annan typ av anpassning 

i form av modifierat arbete, då personen som kommer tillbaka från en sjukskrivning får andra 

arbetsuppgifter än sina ordinarie eller byter arbetsplats. Exempel på modifierat arbete ser vi hos två 

andra informanter som först fick andra arbetsuppgifter och sedan bytte avdelningar på sina respektive 

arbetsplatser. Johansson menar att modifierat arbete förhoppningsvis ska leda till fler anpassnings 

möjligheter, något som en av informanterna uttrycker då han är glad att det nu finns möjlighet till 

återhämtning i hans nya arbetssituation. Johanssons studie visar att bemötandet och attityder på 

arbetsplatsen har stor betydelse för om personer erbjuds anpassningar. Detta är något som en 

informant har erfarenheter av då han till en början blev bemött av chef och kollegor på ett sätt som 

förvärrade hans hälsa. Den psykosociala arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar för att se till att igen 

hamnar i arbetsrelaterad ohälsa, något som Arbetsmiljöverkets nya föreskrift (AFS 2015:4) handlar 

om.  

I Mårtenssons (2011) studie framkommer fyra faktorer som stärker de sjukskrivna. Det är bland annat; 

att se sig själv som en kapabel person, något som flera av informanterna upplever ha hjälpt dem 

tillbaka i arbete. En annan faktor Mårtensson nämner; att förvissa sig, kan sägas vara den förkunskap 

om sjukskrivning som en informant hade och som motiverade honom att komma åter. Att vara en 

värderad del av ett sammanhang samt en stöttande omgivning är de två sista faktorerna som likt 

Johanssons (2009) studie framkommer som viktiga och som flera av denna studiens informanter även 

vittnar om. De stärkande faktorerna som Mårtenson (2011) talar om relaterar alla till varandra och kan 

även ses utifrån de tre lärandedimensionerna.  

I Thunmans (2011) studie visade det sig att intervjupersonerna i flera fall börjat ifrågasätta sitt 

förhållningssätt till arbetet och att det i sin tur påverkade återgången. Bland informanterna i denna 

studie kan detta ses genom att några personer väljer att byta arbete eller ställer sig tveksamma till att 

fortsätta i sitt yrke. Med nya insikter om sig själv och sina behov, efter att ifrågasatt sitt gamla sätt att 

vara och agera, sker ett lärande som kan få positiv effekt för individen och leda livet in i en “ny 

riktning”. 
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5.2 Metoddiskussion 

Avsikten med denna studie har inte varit att söka efter någon sanning. I och med valet av en kvalitativ 

och hermeneutisk ansats har avsikten snarare varit att få svar på frågor om vad ett antal olika 

upplevelser och betydelser av dessa, inneburit för informanterna, alltså en fråga om att vilja förstå och 

om tolkning. Därför har valet av intervju som metod för insamlande av empirin, varit den för studien 

rätta metoden (Kvale & Brinkmann, 2014). Lika uttömmande och personliga svar på frågorna hade 

inte gått att få om en enkät istället genomförts, det vill säga om valet fallit på en kvantitativ ansats 

(Bryman, 2011). Styrkan med intervjumaterial är att man lätt får en enorm mängd data, men detta kan 

även ses som en svaghet; mycket att strukturera upp och ta del av. Den data som framkommit och som 

sedan valts att ta med i analysen, har dock svarat väl mot både syftet med studien men också 

frågeställningarna, även om frågeställningarna formulerats om något under arbetets gång, vilket är ett 

ganska vanligt förfaringssätt inom kvalitativa studier. Beträffande problemområdets studerbarhet 

diskuterades den eventuella svårigheten att få tag på informanter villiga att berätta om svåra 

upplevelser efter en sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Tack vare ett kedjeurval som 

urvalsmetod, hittades det fram till sådana individer. Författarna kom, i och med detta urval, att 

intervjua bekantas bekanta. Detta upplevdes inte som något anmärkningsvärt. Snarare gjorde det 

situationen lättare att intervjua sådana individer då ämnet i fråga är känsligt. Oro fanns dock initialt 

inför detta, då båda författarna var ovana intervjuare. 

Analysen genomfördes med hjälp av Illeris (2015) tre dimensioner av lärandet och denna och den 

tidigare forskning författarna tagit del av och refererar till i resultatdiskussionen, upplevdes som 

adekvata val. Studiens utgångspunkt var att utgå från svenska arbets- och samhällsförhållanden. Detta 

gjorde att tidigare forskning som inledningsvis söktes baserades på svenska förhållanden. I efterhand 

kan det dock konstateras att även internationell forskning skulle varit intressant för studien. Illeris och 

hans teori om lärandets tre dimensioner är frekvent refererad i många kandidatuppsatser. Dodillet 

(2015) är kritisk till att Illeris bok “Lärande” (2015) ofta används som ett recept och inte läses kritiskt. 

Dodillets kritik är något som författarna tar till sig då det kan tolkas som det är på ovan nämnda vis 

som Illeris teori tillämpats i denna studie. Dock anser författarna, liksom Dodillet att Illeris 

helhetsperspektiv på lärande är okontroversiellt. Författarna har haft stor behållning av teorin vid 

tolkningen och den har bidragit till en större förståelse för lärandeprocessen. 

Författarnas respektive förförståelser har i denna studie givetvis influerat och format studiens 

tolkningar. Dock har det ständigt, under arbetets gång, förts reflektioner över detta. Författarna har 

bland annat strävat efter att ha en öppen attityd gentemot studiens data (Rennstam & Wästerfors, 

2015) och sett till att se på materialet på olika sätt. Studiens insamlade empiri innehöll mycket 

värdefullt data vilket naturligtvis måste reduceras. Detta upplevdes till en början som en svårighet men 

med användandet av Braun och Clarke’s (2006) metod att i tur och ordning identifiera, analysera och 

hitta mönster i datan som kodas och tematiseras kom resultatet att till sist kunna skrivas fram. Vad 

gäller kvalitetsvärdering menar Bryman (2011) med överförbarhet hur detaljrikt och väl datan är 

framskriven, ju mer detaljrikt desto mer trovärdigt. Författarnas förhoppning är att detta har uppfyllts. 
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5.3 Slutsatser  

Den här studien har tittat på sjukskrivning utifrån ett pedagogiskt perspektiv i syfte att se om personer 

som varit sjukskrivna, till följd av arbetsrelaterad psykisk ohälsa, upplever något lärande. Den slutsats 

som kan dras från studien och dess resultat är följande: det sker ett lärande efter en sjukskrivning. Det 

är ett lärande där innehållet främst kan ses som en ökad kunskap om sig själv och där man omvärderat 

sin syn på sig själv och sin omvärld. Denna lärdom har i sin tur lett till nya sätt att förhålla sig till sina 

egna och omvärldens krav. Det är också ett lärande där drivkraften varit att åter komma in i ett 

sammanhang, att känna sig behövd och uppskattad. Dessutom är det ett lärande där samspelet har en 

stor betydelse genom omgivningens bemötande och stöd samt möjligheter till anpassningar.   

Sjukskrivningsperioden kan ses som en tid för reflektion, en tid för eftertanke. Ett lärande som kan ge 

positiva effekter för individen i form av nya vägval och möjligheter. 

5.4 Vidare forskning 

Den här studien har valt att undersöka hur lärandet ser ut hos personer som varit sjukskrivna på grund 

av arbetsrelaterad psykisk ohälsa men nu är åter i arbete.  

Intressant vore att vid vidare forskning undersöka om personer som inte kommit tillbaka i arbete 

upplever något lärande, alltså personer som fortfarande är sjukskrivna. Hur ser då sjukskrivna 

personers berättelser ut utifrån lärandets tre dimensioner (Illeris, 2015)? Hur representeras de tre 

dimensionerna i de sjukskrivnas berättelser? Om någon av dimensionerna är svagare eller saknas, kan 

det i så fall säga något om vad personen behöver för att komma vidare, ur sitt tillstånd, så att ett 

lärande sker?  

En annan intressant utgångspunkt för vidare forskning skulle vara att se om det finns skillnader mellan 

olika yrkesgrupper när det gäller lärande efter en sjukskrivning och om det finns faktorer som gör det 

lättare eller svårare att komma tillbaka i arbete inom de olika yrkesområdena. En tanke som dök upp 

under studiens gång var huruvida yrken med intern konkurrens skiljer sig från yrken som innebär mer 

teamkänsla, i avseendet lärande efter en sjukskrivning. För en sådan studie skulle en kvantitativ ansats 

vara lämplig där en enkätundersökning hos olika yrkesgrupper ligga som grund för datainsamlingen. 
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7. Bilagor 

7.1 Missivbrev 

 

Vi heter Christine Edgren och Viveca Hallgrim och har flera års yrkesverksamhet bakom oss. Nu läser 

vi Pedagogik III på Stockholms Universitet och ska tillsammans skriva ett examensarbete på 15 hp 

inför en fil kand. 

  

Arbetslivet idag ställer många nya krav som påverkar människor vilket kan leda till sjukskrivning och 

psykisk ohälsa. Vi är intresserade av människors erfarenheter av arbetsrelaterad sjukskrivning och 

deras upplevelser kring det.   

  

Vi vill intervjua ett antal personer som har olika yrken och som varit sjukskrivna och borta från arbete 

i minst tre månader men nu är åter i arbete. Intervjuerna kommer vi att ljudbanda för att sedan kunna 

skriva ner dem inför analysarbetet. Vi har skyldighet att informera dig om de etiska forskningskraven 

som vi följer. Alla intervjuer är konfidentiella och ska anonymiseras så att ingen person eller plats kan 

pekas ut. Du kan när som helst välja att avbryta deltagandet om så skulle vara fallet, utan att behöva 

uppge varför. Det material vi samlar in under intervjun ska enbart användas till forskning och 

resultatet kommer enbart att redovisas i vetenskapligt syfte. 

 

Om du vill delta i vår studie, mejla gärna Christine på christine_edgren@hotmail.com 

eller Viveca på vivehallgrim@gmail.com senast den 26 oktober 2017. 

Och är det något du vidare undrar över, hör givetvis av dig till oss via våra mailadresser. 

 

  

Vänliga hälsningar 

  

Christine Edgren, student   Viveca Hallgrim, student 

Stockholms universitet                                                     Stockholms universitet 

christine_edgren@hotmail.com                                      vivehallgrim@gmail.com 
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7.2 Intervjuguide 

  

Bakgrund (baka gärna in i samtal) 

Ålder 

(Kön) 

Befattning 

Utbildning 

  

Arbetet innan sjukskrivning 

Berätta lite om vad du arbetade med innan sjukskrivningen. Hur länge hade du arbetat med det/haft de 

arbetsuppgifterna? 

Trivdes du med ditt jobb? 

Vad var det som fick dig att söka dig dit (den branschen)? 

Hade din arbetssituation/arbetsplats förändrats under den tiden du arbetade där? På vilket sätt? 

Hur var din arbetssituation innan du blev sjukskriven? 

Vad var det som hände, så att du blev sjukskriven? Kan du berätta? 

Upplever du att anledningen till att du blev sjukskriven hör ihop med din arbetssituation? 

  

Syn på sjukskrivning 

Har du tidigare erfarenhet av sjukskrivning? Berätta. 

Har någon i din omgivning varit sjukskriven (familj/vänner/kollegor)? 

Hur såg du själv på sjukskrivning innan? Tankar kring personer som var sjukskrivna? 

Hur såg omgivningen (familj/vänner/kollegor) på att du var sjukskriven? 

  

Under sjukskrivning 

Hur länge var du borta från arbetet/sjukskriven? 

Minns du hur tankarna gick när du tänkte på arbetet under den perioden? 

Hur gick tankarna om dig själv? 

Fick du något stöd under den perioden (arbetsgivare, kollegor, familj, vänner, vård)? Hur såg stödet 

ut? Hur upplevde du det? 

Vad avgjorde att du började arbeta igen? Hur delaktig var du i det beslutet? 

Hur såg upptrappningen ut? 
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Tillbaka i arbete 

Hur upplevde du att det var att börja arbeta igen? 

Återgick du till samma arbete/ arbetsuppgifter? 

Hur såg stödet ut när du började arbeta (arbetsgivare, kollegor, anpassningar)? 

Var det något som bidrog/främjade/underlättade återgången till arbete? 

Har något hindrat/försvårat för dig? 

  

Syn på sig själv 

Upplever du att du är samma person nu som innan din sjukskrivningstid? 

Har något förändrats? På vilket sätt? 

Har du fått några verktyg/strategier som kan vara till hjälp i framtiden? Vad/vilka? 

Har du gjort några förändringar i ditt liv efter sjukskrivningen? (börjat/slutat med något: jobb, studier, 

hobby, relationer, träning) 

Har din syn på (ditt) arbete förändrats? 
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