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abstract 

The aim of the study was to examine the knowledge and experience women, 
who participants in the project Steget vidare, have to health, quality of life and 
empowerment and how long-term sickness absence has affected these 
components. A further aim of this study was to examine whether and if so, how 
the project's rehabilitative efforts targeted to health may be related to increased 
opportunities to return to work. The methods for generating data were 
qualitative interviews based on seven long-term sick individuals who participated 
in the project Steget vidares health group. The result indicates that the 
interviewees have a clear picture of what health and quality of life are, while the 
concept of empowerment is not as obvious. Further, long-term sickness seemed 
to affect the individual’s health, quality of life and empowerment in various 
ways, usually in a negative sense. Before their participation in the project, 
several of the interviewees experienced being caught in an area of nowhere 
between different social agencies.  However, the result indicates that since they 
started in the project they have received a more individual approach tailored to 
their specific situation. Due to the result, the social interaction between the 
health group participators has contributed to an improved life situation for 
several of them which have strengthened their potential to become competitive 
on the labor market. Finally, we can conclude that despite of the interviewees’ 
positive experiences of the project and the process which it includes it is difficult 
to locate and explain how and to what extent health interventions contribute to 
participants’ ability to return to work. 
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Det är svårt att undgå den pågående och ibland uppblossade debatten om höga 

sjukskrivningstal, utsatta yrkesgrupper och politiska grepp för att komma till rätta med röda 

siffror och en blödande samhällsekonomi. De senaste åren har det tongivande samtalet 

framförallt i media handlat om hur de nya reglerna förändrat livssituationen för många 

sjukskrivna samt om antalet sjukskrivna ökar eller minskar inom olika samhällssektorer. 

“Högre krav på långtidssjukskrivna” (Svenska Dagbladet, 2009) och “Tusentals fler har blivit 

sjukskrivna” (Dagens Nyheter, 2012) är bara två i raden av otaliga tidningsrubriker som 

behandlar frågan. Hälsa och livssituation är starkt kopplat till sjukskrivning, både uppkomsten 

till och konsekvenserna av en längre period sjukfrånvaro (Hogstedt et al., 2004). Det finns 

även en dokumenterad problematik för långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet. 

De är inte lika attraktiva på arbetsmarknaden (TCO, 2011), vilket i många fall leder till 

utanförskap. 

Det är otvivelaktigt viktigt för individen att ha ett arbete, en arbetsgemenskap och en 

möjlighet att försörja sig. En oroväckande hög andel av Sveriges befolkning hamnar utanför 

arbetslivet eller ligger på gränsen till det och får sin försörjning från sociala myndigheter 

(Hogstedt et al., 2004). Sjukfrånvaron i Sverige började stiga år 1997 och kostnaderna för 

sjukfrånvaro och förtidspensioneringar har varit av sådan storlek att den sjukrelaterade 

arbetsfrånvaron och utslagningen tidigare betecknades som landets kanske största 

samhällsproblem (Allvin, 2006). Detta avser sjukvårdskostnader, socialförsäkringskostnader 

samt kostnader för arbetsgivare, men även de kostnader och lidande som medborgaren utsätts 

för. Antalet långtidssjukskrivna är alltså ett stort problem för såväl samhället som för de 

personer som drabbas (Försäkringskassan, 2010a). 

Under millennieskiftets början var antalet sjukskrivningar som högst i Sverige. Efter år 2002 

vände trenden och antalet långtidssjukskrivna minskade kontinuerligt. År 2009 bestod de 

långtidssjukskrivna av totalt 96 000, varav 60 000 var kvinnor och 36 000 var män. Det var 

lägre siffror än på många år som till viss del kan vara ett resultat av de regeländringar som för 

sjukskrivna tillkom i åtgärder mot de tidigare skyhöga siffrorna (Försäkringskassan, 2010). 

Dock visar studier på att tidigare regeländringar haft relativt begränsad betydelse för 

utvecklingen av antalet långtidssjukskrivna (Lidwall, & Marklund, 2011). Nu ser dessvärre 

den positiva trenden ut att ha avtagit och gått tillbaka en del. Media, däribland Dagens 

Nyheter (2012), skildrar att antalet sjukskrivna och längden på sjukskrivningarna har ökat 

under år 2011. Sjukskrivningarna förutspås fortsätta att öka under 2012, för att därefter 

minska igen (Sveriges kommuner och landsting, 2011). 
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Kraven på effektiva och presterande samhällsmedborgare har ökat, vilket till viss utsträckning 

har en negativ påverkan på individens hälsa och övergripande även på utvecklingen av 

folkhälsan (Socialstyrelsen, 2009; Allvin, 2006; Lidwall & Marklund, 2011). Sjukskrivning är 

en vanlig hälsovårdsåtgärd i Sverige som är tänkt att underlätta för återhämtning och 

återvunnen arbetsförmåga. Dock kan sjukfrånvaro leda till oavsiktliga eller oväntade fysiska, 

psykiska eller sociala effekter som är negativa. Långtidssjukskrivna innefattar de personer 

som varit sjukskrivna i 60 dagar eller längre. En lång sjukfrånvaro från arbetet kan dessutom 

påverka individens ekonomiska förutsättningar som i sin tur kan medföra sekundära effekter i 

form av psykologiska reaktioner, exempelvis på grund av ekonomisk stress eller en förändrad 

livssituation (Floderus et al., 2005). De som är långtidssjukskrivna och arbetslösa har 

genomsnittligt en sämre hälsa i flera avseenden i jämförelse med den övriga befolkningen 

(Statens folkhälsoinstitut, 2005). Risken idag är att många långtidssjukskrivna hamnar mellan 

olika myndigheter då ingen tycks vilja ta huvudansvaret. Det är därmed viktigt med ett 

samspel mellan systemen, att se till individens hela livssituation och tillsammans verka för att 

lösa alla de delar som behövs i arbetet mot minskade sjukskrivningar (Landstinget i 

Östergötland, 2002). Att återgå till arbete efter en långtidssjukskrivning är en komplex 

process. Där har arbetsgivaren tillsammans med den enskilde arbetstagaren ett stort ansvar att 

sammanfoga åtgärder och resurser till en hållbar och långsiktig plan. Dessa två parter har, 

med inverkan av den enskilde arbetstagarens personliga, sociala och ekonomiska faktorer, det 

slutliga avgörandet till om de kan återgå till arbete (Brouwer et al., 2010). 

1.1 Projektet Steget vidare 

Västerbottens läns landsting var ett av de landsting som år 2008 hade högst antal sjukdagar i 

Sverige (Sveriges kommuner och landsting, 2008). Under perioden 2007-2013 satsar 

Europeiska Socialfonden (ESF) över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och män att 

stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete efter sjukskrivning och arbetslöshet. 

Steget vidare är ett projekt i samarbete mellan Umeå kommun, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och Landstinget i Västerbotten som får ekonomiskt stöd från denna fond. 

Satsningen har pågått i drygt ett år, från första mars 2011, och beräknas pågå till sista 

december 2013. Deltagarna i projektet erbjuds aktiviteter som berör sociala, medicinska och 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Utifrån områdena hälsa, vardagsliv, arbetsliv samt 

studier har de tagit fram ett fem veckor långt basprogram som ska väcka nyfikenhet och 

motivation hos deltagaren. Deltagaren varvar gruppuppgifter, enskilt arbete och hemuppgifter. 
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Programmet är avsett att anpassas efter individens behov och det är därmed möjligt att ta del 

av basprogrammet på individuell basis (Steget vidare, 2011). 

Avsikten med projektet Steget vidare är att möta upp de behov som finns hos kvinnor och 

män med sammansatt problematik för att göra den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

lyckosam. Vidare syftar rehabiliteringen till att de medverkande kommer ur sitt utanförskap 

och får ett arbete, når egen försörjning samt blir en deltagande part i samhället. Viljan är även 

att mellan de involverade organisationerna i projektet utveckla samverkan inom detta område. 

En av projektets målsättningar är att öka deltagarnas upplevda hälsa, livskvalitet samt 

egenmakt (Svenska ESF-rådet, 2011), vilket bör ställas i relation till vetskapen om sambandet 

mellan sämre hälsa och sjukskrivning (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

1.1.1 Gemensamma taget vuxna 

Projektet Steget vidare har vuxit fram ur ett tidigare samverkansprojekt vid namn 

Gemensamma taget vuxna (GT vuxna) mellan Umeå kommun, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Psykiatrin samt samordningsförbundet och kan ses som ett pilotprojekt till 

Steget vidare. Projektet GT vuxna uppkom efter att anställda inom de sociala myndigheterna 

upplevde en problematik i hur sjukskrivna behandlades och skickades mellan myndigheter. 

Efter projektet såg de en möjlighet till utveckling och de upplevde ett starkt hälsobehov hos 

målgruppen. Många i den dåvarande målgruppen visades ha bristande rutiner i sin vardag, 

vilket påverkade hälsan negativt, och de ansåg att hälsa och sjukskrivning har ett samband på 

många olika sätt. Under projektet GT vuxna bestod de anställda endast av personal från Umeå 

kommun och Arbetsförmedlingen. I följande projekt, Steget vidare, anställdes också personal 

från några av de andra samverkansmyndigheterna samt i och med det uppdämda behovet av 

en hälsosatsning tillsattes även en hälsocoach. Tidigare projekt har inte innehållit någon 

hälsosatsning varpå deltagarnas hälsoförbättringar och dess samband till arbetsåtergång inte 

har utvärderats (Jonas Lundh, personlig kommunikation, 15 maj, 2012). 

1.1.2 Hälsogruppen 

Det uppmärksammade hälsobehovet resulterade i Steget vidares så kallade hälsogrupp. 

Projektets intention med hälsogruppen är att deltagarna ska få kunskaper och insikter om hur 

de tar hand om sin hälsa samt ge dem verktyg som de själva ska kunna använda i 

processarbetet. Området behandlar fysisk aktivitet, kost, sömn, vila och återhämtning, mål, 

balans i livet, förhållningssätt samt en meningsfull fritid. Att delta i den så kallade 

hälsogruppen är frivilligt. De har cirka 8-10 träffar där de under tre timmar har föreläsning, 
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diskussion och ett lättare inslag av fysisk aktivitet. Innehållet kan variera något utifrån 

gruppens behov och önskemål. Deltagarna utgörs av de som är intresserade av hälsa och 

livsstilsfrågor, de som vill eller är i behov av att göra en livsstilsförändring samt de som 

behöver upprätthålla sin aktivitetsnivå (Christina Wincent, personlig kommunikation, 4 april, 

2012). 

 

Som tidigare nämnts existerade inte en hälsosatsning i det tidigare projektet GT vuxna. Med 

avstamp från detta, nu när en hälsosatsning tillkommit, finns ett behov av uppföljning kring 

hälsogruppen och därmed tros denna studie kunna ge värdefulla insikter för fortsatt utveckling 

av projektet. Vår studie avser att närmare granska och analysera projektets mål som innefattar 

att öka deltagarnas upplevda hälsa, livskvalitet och egenmakt med syfte att återgå till 

arbetslivet. I projektet Steget vidare är det av värde att ta reda på vilka kunskaper och 

erfarenheter deltagarna har kring området hälsa. Det är relevant att se om de tror att denna del 

i rehabiliteringsprogrammet ökar deras möjligheter att återgå till arbetslivet. Intressant hade 

varit att inkludera både män och kvinnor i studien, men på grund av både teoretiska och 

praktiska motiv har fokus valts att riktas mot kvinnliga projektdeltagare. Det finns få manliga 

projektdeltagare i hälsogruppen och forskning pekar på att kvinnor är en större utsatt grupp 

gällande långtidssjukskrivning (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen & Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). Nedan följer en mer preciserad beskrivning av föreliggande studies 

syfte. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka vilka kunskaper och erfarenheter kvinnliga deltagare i 

projektet Steget vidares hälsogrupp har till hälsa, livskvalitet och egenmakt samt hur de 

upplever det att vara långtidssjukskriven. Vidare är syftet med studien att undersöka om och i 

så fall hur projektets rehabiliterande insatser inriktade mot hälsa går att relatera till ökade 

möjligheter att återgå till arbetslivet. Detta genom att besvara följande frågeställningar; 

 Vilken innebörd ger deltagarna begreppen hälsa, livskvalitet och egenmakt? 

 Hur uppfattar och förstår de ovanstående begrepp i relation till sina egna liv? 

 Vilken betydelse har projektets hälsogrupp för individens livskontext? 

 Vilka möjliggörande respektive begränsande faktorer att återgå till arbetslivet ser 

deltagarna i relation till den egna livskontexten och dess villkor? 
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2. Begreppsdefinitioner 

I följande avsnitt är vår avsikt att beskriva några centrala begrepp. Dessa begrepp 

kompletterar varandra och utgör sammantaget en för studien viktig förståelseram. 

2.1 Hälsa 

Det är svårt att definiera vad hälsa är då uppfattningen varierar från person till person, men 

också mellan olika mer övergripande och vedertagna definitioner av begreppet. Begreppet har 

utvecklats efter att från en början präglats av ett medicinskt och fysiskt perspektiv (Eriksson, 

1996). Världshälsoorganisationens (WHO) definition som uppkom år 1946 benämner hälsa 

som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart 

avsaknad av sjukdom eller funktionshinder (WHO, 1998). Definitionen innebär att hälsa är ett 

komplext begrepp där både fysiska, psykiska och sociala aspekter spelar in. Tones och Green 

(2010) framhäver att ingen del utesluter den andra. Vidare illustrerar definitionen att hälsa 

inte nödvändigtvis är synonymt med att vara frisk. Därefter har synen på hälsa utvecklats och 

benämns numera utav WHO även som en resurs (WHO, 1998). 

Begreppet hälsa kan betraktas ur flera perspektiv. Enligt Blaxter (2010) samt Medin och 

Alexandersson (2000) kan hälsa ses utifrån olika synsätt och beskriver att det finns två 

övergripande inriktningar för hälsa, den biomedicinska och den humanistiska. I den 

biomedicinska inriktningen ses hälsa som frånvaro av sjukdom och bygger på ett patogent, 

sjukdomsinriktat, synsätt. Den fokuserar på mätbara variabler som kan avgöra graden av 

hälsa. Medan den humanistiska ser hälsa och sjukdom som två helt olika dimensioner där 

hälsa är något mer än frånvaro av sjukdom, och där utgångspunkten ofta är ett salutogent 

synsätt som ser till vad som främjar hälsa. Hälsa i den humanistiska hälsosynen återfinns när 

människan känner en känsla av mening med livet och när det finns en balans mellan kropp, 

själ och ett tryggt socialt närverk. Fysisk, psykisk och social hälsa står i fokus i denna 

helhetsbild (Blaxter, 2010; Medin & Alexanderson, 2000). Härifrån finns det två ansatser 

vilka framställs som överordnat på området, en holistisk och en salutogen. 

2.1.1 Holistisk ansats 

Förutom WHO (1998) talar även filosofen Lennart Nordenfelt om hälsa som en resurs i 

vardagen (Nordenfelt, 1996). Han förespråkar den holistiska ansatsen vilken utgår från att 

människan med egen vilja har möjlighet att uppnå sina egna mål. Människan ses som en 

helhet och det är viktigt att individen upplever sin omgivning hanterbar. Hälsa ökar i 

förhållande till hur individen anses uppnå sina vitala mål, utifrån livssituation och 
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förutsättningar, genom sin egen handlingsförmåga. För att nå dessa mål krävs ett samarbete 

mellan tre faktorer, vilka är den handlande personen, personens mål samt omständigheterna 

under vilka personen handlar i. Det bör föreligga en stabil balans mellan handlingsförmågan 

och målen. Individen har en grad av ohälsa om det är något eller några vitala mål som hon 

inte kan realisera fullständigt. Vidare beskrivs det i den holistiska ansatsen att sjukdom inte är 

ohälsa såvida inte individen själv bedömer det som så (Nordenfelt, 1996; Medin och 

Alexandersson, 2000). 

2.1.2 Salutogen ansats 

Förespråkaren för den salutogena ansatsen, Aaron Antonovsky, menar att ett patogent synsätt 

inte ska förbises, utan att dessa två inriktningar ska ses som ett kontinuum med ohälsa i den 

ena änden och hälsa i den andra (Medin & Alexandersson, 2000; Rydqvist & Winroth, 2003). 

De påverkar varandra och alla befinner sig någonstans på detta kontinuum. Sjukdom i den 

salutogena ansatsen ses som något naturligt i människans liv. Vidare är det, enligt det 

salutogena synsättet, viktigt för individen att uppleva en känsla av sammanhang (KASAM) 

och att känna att den är en del av någonting, det är då hälsa skapas. Det som är betydande är 

att identifiera hur god hälsa kan uppnås, trots att vi lever i närvaro av kaos och stress i livet 

(Antonovsky, 2005). Individens generella motståndsresurser (GMR) är ett begrepp som 

diskuteras i förhållande till detta och innefattar “fysiska, psykosociala och materiella faktorer, 

som underlättar för individen att se sin omvärld som strukturerad och begriplig samt möjlig 

att hantera” (Medin & Alexandersson, 2000, s. 64). Exempel på generella motståndsresurser 

är kunskap, motivation, pengar och arbetskollegor (Broberg & Winroth, 2004). KASAM är 

enligt Antonovsky (2005) ett verktyg som används individuellt för att bemästra de olika 

påfrestningarna och på så sätt skapa hälsa. En hög känsla av sammanhang leder till att 

individen bättre kan hantera dessa påfrestningar än vad de som har en lägre känsla av 

sammanhang kan göra. De generella motståndsresurserna verkar främjande för KASAM där 

livserfarenheter hjälper människan att få ett starkare GMR och det leder i sin tur till ett starkt 

KASAM.  Vidare består en känsla av sammanhang av tre komponenter som har betydelse för 

individens bemästringsstrategier. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om att tro sig förstå och kunna förklara det som händer. Att ha redskap 

för att klara av en viss situation benämns som hanterbarhet och meningsfullhet innefattar vilja 

och motivation att handskas med en situation (Antonovsky, 2005; Medin & Alexandersson, 

2000). 
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2.2 Livskvalitet 

En individs hälsa är av betydelse för hennes livskvalitet. Enligt Brülde (2003) benämns 

livskvalitet benämns som en värdering av en individs fysiska och psykiska hälsa samt 

tillfredsställelse med sin sociala situation. Definitionen som WHO har tagit fram lyder: “en 

individs syn på sitt liv utifrån kulturen och de värderingar individen har och lever efter och i 

förhållande till individens mål, förväntningar och normer” (WHOQOL Group, 1995, s. 1405). 

Detta arbete utgår från att en god hälsa bidrar till en ökad livskvalitet, alltså att hälsan är en 

viktig faktor att tänka på då livskvalitet diskuteras. Dock bör nämnas att en dålig hälsa inte 

betyder att en person har sämre livskvalitet, även om ohälsa kan tänkas påverka den. 

Exempelvis en person som röker dagligen behöver inte ha en dålig livskvalitet. Många 

faktorer har påverkan på livskvalitet, så som sociala relationer, en realistisk 

verklighetsuppfattning, fysisk och mental balans samt möjlighet till självförverkligande. 

Verksamheter, relationer, frihet och hur individen fungerar som person är faktorer som har 

positivt finalt värde för människan (Brülde, 2003). 

2.3 Egenmakt 

Ökad egenmakt som är en av målsättningarna i projektet Steget vidare tillskrivs i litteratur 

ofta som begreppet empowerment. Empowerment kan både ses som ett mål och som en 

process (Medin & Alexandersson, 2000). Begreppet inrymmer tre huvudkomponenter: 

kontroll, makt samt självtillit. Ett aktivt deltagande ligger till grund för inflytande av makt, 

och begrepp som delaktighet och egenmakt ligger nära tillhands (Forsberg & Starrin, 1997). 

Denna studie har valt att endast använda begreppet egenmakt, som ges samma innebörd, för 

att inte skapa förvirring. WHO (1998) definierar egenmakt i termer av att det är en process 

som ökar människors kontroll över beslut och åtgärder som påverkar deras hälsa. Egenmakt 

avser främst individens förmåga att fatta beslut och ha kontroll över sitt personliga liv (Tones 

& Green, 2010). 

Egenmakt är enligt Tones och Green (2010) en huvudkomponent för ett hälsosamt liv. Det 

som är viktigt att nämna är att omgivningen har en viktig roll för att öka individens egenmakt. 

Trots att individen innehar en stark drivkraft är det problematiskt att fatta hälsosamma beslut 

ifall stöd från omgivningen inte existerar. För att kunna ta kontroll över sitt liv krävs 

information och möjlighet att kunna vidta åtgärder samt att besluten kan omsättas från ord till 

handling (Tones & Green, 2010). Människan bör ha möjlighet och en känsla av att kunna 

påverka omgivningen utefter de potentialer som finns (Medin & Alexandersson, 2000). 
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Utgångspunkten är individen där målet är att öka den enskilda människans kontroll över sitt 

liv och sin egen hälsa. I brist på egenmakt samt om saknaden att kunna förverkliga sina mål 

finns, kan det leda till negativa effekter på människans hälsa (Tones & Green, 2010). 

2.4 Self-efficacy 

Begreppet self-efficacy anses användbart för att kunna beskriva delar av en individs psykiska 

hälsa. Self-efficacy beskrivs som tilltron till den egna förmågan i en specifik situation 

(Bandura, 1997). Denna tilltro är viktig då den påverkar individens upplevda möjlighet att 

påverka sin livssituation. En individ med god psykisk hälsa, antas utifrån detta, även uppnå en 

högre livskvalitet. Detta för att möjligheten att påverka sin livssituation tillsammans med 

känslan av frihet är positivt för livskvaliteten (Brülde, 2003). En känsla av hopplöshet som 

kan infinna sig i olika livssituationer, kan beskrivas utifrån self-efficacy. Om personen har en 

låg self-efficacy tenderar han eller hon i större utsträckning att ge upp. Personen kan ha 

färdigheter att utföra något men inte tilltro till sin egen förmåga att klara av det. Den grad av 

self-efficacy en person har till en viss aktivitet har ett samband med om personen har utfört 

aktiviteten tidigare (Bandura, 1997). 

3. Bakgrund 

Bakgrunden kommer ge en förförståelse till sjukskrivnas situation samt en fördjupning kring 

regeländringar och hälsoläge. 

3.1 Hälsoläge 

Påtryckningar i både arbetslivet och familjelivet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 

det dubbla (Allvin, 2006). Idag visar ändå folkhälsoläget i Sverige huvudsakligen på en 

positiv utveckling, där risken för fysisk ohälsa i form av hjärt- och kärlsjukdomar har minskat 

de senaste åren. En viss förbättring kan även ses i det psykiska välbefinnandet det senaste 

decenniet som innan har ökat oroväckande (Socialstyrelsen 2009). Problematiken kvarstår i 

att psykisk ohälsa är en viktig bidragande orsak till utvecklingen av fysiologiska problem som 

idag inte minskar trots förbättringar i den fysiska arbetsmiljön. Detta omfattas av muskel- och 

ledbesvär, värk i rygg, axlar och nacke (Allvin, 2006). Det som överlag påvisas ligga bakom 

långtidssjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga är en blandning av medicinska, 

psykologiska, sociala och arbetsrelaterade problem (Svenska ESF-rådet, 2011). 

Sammanställningar visar att de psykologiska orsakerna överlag är de mest tongivande i 

dagens samhälle (Socialstyrelsen, 2009). Bland långtidssjukskrivningar är dessa vanligast och 
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motsvarar 27 procent. Problem i rörelseorganen följer tätt efter och utgör 26 procent av de 

som är långtidssjukskrivna (Försäkringskassan, 2010a). 

Hela samhällets uppbyggnad inverkar på människors hälsa och många delar har en mer eller 

mindre betydelse för våra liv. Arbetet utgör oftast en stor del av livet, därutmed arbetslivets 

stora påverkan på folkhälsan (Statens folkhälsoinstitut, 2011). I studien Vilja och villkor 

framkommer det att tredjedelen av de som är långtidssjukskrivna nämner arbetet som den 

enda orsaken till deras sjukfrånvaro. Ytterligare lika många tycker att arbetet är en av de 

faktorer som lett till sjukdom (Göransson, Aronsson & Melin, 2002). Men en psykisk ohälsa 

orsakas inte endast av arbetslivet utan påverkas även av hur miljö och förutsättningar utanför 

arbetet ter sig, till exempel familjeliv och fritidssysselsättningar (Socialstyrelsen, 2009). 

Lidwall (2011) beskriver att den psykosociala arbetsmiljön i kombination med 

samverkanseffekter, som till exempel en åldrande arbetskraft, dåliga kostvanor och övervikt, 

är andra förklaringar till ökningen av långtidssjukskrivningar i slutet på 1990-talet. Att det 

inte bara är arbetsrelaterade orsaker som påverkar långtidssjukskrivningar utan även 

hälsorelaterade orsaker, som har att göra med individens hela livskontext, stödjer vikten av att 

i en arbetslivsrehabilitering inkludera hälsa (Lidwall et al., 2009). 

3.2 Sjukförsäkring 

År 2008, till följd av regeringsskiftet år 2006, ändrades reglerna för sjukförsäkring, vilket 

medförde att rätten till att få sjukpenning begränsades. Idag kan en försäkrad få sjukpenning i 

maximalt 364 dagar, därefter kan individen ansöka om förlängd sjukpenning med ytterligare 

ersättning maximalt 550 dagar. Det finns dock en möjlighet att vid långvarig sjukskrivning få 

ett stöd på obestämd tid. År 2010 kom en förändring som rör de som haft sjukpenning i 

maximal tid, där de efter den perioden nu erbjuds en arbetslivsintroduktion via 

Arbetsförmedlingen. Ett aktivitetsstöd betalas ut till den som deltar i introduktionen. 

Förändringar har även skett i den så kallade rehabiliteringskedjan som infördes år 2008, 

vilken ska bedöma arbetsförmågan hos individerna vid olika tidpunkter. Efter den första 

perioden, det vill säga de första 90 dagarna av sjukskrivningen, gjordes detta förr endast mot 

det tidigare arbetet eller mot ett annat lämpligt arbete som arbetsgivaren kan erbjuda och 

därefter eftersöktes andra möjliga arbetsplatser. Även där har det skett en förändring år 2010 

som innebär att arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden redan efter första 

sjukskrivningsperioden (Försäkringskassan, 2011). Målet med regeländringarna var att 

effektivisera sjukskrivningsprocessen samt att minska de långtidssjukskrivnas utanförskap 

gentemot arbetslivet. Genom ökade möjligheter att delta i arbetslivsinriktade rehabiliteringar 
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ska det främja den egna försörjningen och stärka en återgång till arbetslivet (Regeringens 

proposition 2007/08:136). Regelförändringarna i sjukförsäkringen kommer att tvinga en del 

individer som tidigare erhållit ersättning från Försäkringskassan att söka försörjningsstöd. 

Antalet sjukskrivna med försörjningsstöd antas därför komma att öka (Svenska ESF-rådet, 

2011). En negativ följd blir att många människor utförsäkras trots att de inte innehar den 

arbetsförmåga som krävs (Melén, 2008). 

3.3 Rehabilitering 

Enligt Försäkringskassan (2010b) kan ersättning erhållas under rehabiliteringstiden, en 

rehabiliteringspenning, motsvarande sjukpenning, samt ett bidrag för extra 

rehabiliteringskostnader som exempelvis kursavgifter, läromedel och resor. Oavsett om den 

sjukskrivne har en anställning eller är arbetslös har denne rätt till rehabilitering om det är vad 

som krävs för att återfå arbetsförmågan. Begreppet rehabilitering är ett samlingsnamn för de 

sociala, psykologiska, medicinska samt arbetslivsinriktade insatser som ska resultera i att den 

sjukskrivne återfår arbetsförmågan. Myndigheterna ansvarar för olika rehabiliteringsområden. 

Sjukvården för den medicinska, Arbetsförmedlingen eller arbetsgivaren för de 

arbetslivsinriktade insatserna samt kommunen för de sociala. Försäkringskassans ansvar är att 

i samverkan med alla inblandade anpassa insatserna efter den sjukskrivnes 

rehabiliteringsbehov och den sjukskrivne har som skyldighet att aktivt medverka i 

rehabiliteringen (Försäkringskassan, 2010b). 

3.4 Kön och socioekonomisk betydelse 

Kvinnor är genomgående mer sjukskrivna än män (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen & 

Statens folkhälsoinstitut, 2012) och detta gäller i alla yrkesgrupper (Statistiska centralbyrån, 

2011). Detta tros bero på kvinnans villkor i stort både på och utanför arbetet, medan männens 

besvär kopplas direkt till arbetssituationen (Starrin & Janson, 2005). I Sverige, liksom i andra 

länder, har ofta kvinnor av kulturella och historiska skäl fått en mer omhändertagande roll vad 

gäller hushållsarbete samt att ordna särskilda händelser som jul, födelsedagsfirande och 

familjesemestrar för familjen eller andra släktingar. En stor del av kvinnors fritid går åt till 

arbete som andra tar för givet. Kvinnor bär oftast huvudansvaret för barn och de utför i 

genomsnitt mer hushållsarbete än män i motsvarande familjesituationer (Thomsson, 1999; 

Lidwall, 2011). Hälsan skiljer sig också nämnvärt mellan olika socioekonomiska grupper i 

samhället. Ekonomi, kön, utbildning, härkomst och kultur har betydelse för individers hälsa 

där till exempel befolkningsgrupper med kort utbildningsbakgrund, låg inkomst och lägre 
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kulturellt kapital har en sämre hälsa (Socialstyrelsen, 2009; Engström, 2010; Lindström, Ali 

& Rosvall, 2012). 

4. Tidigare forskning 

Nedan redogörs en sammanfattning av tidigare forskning på de områden som studien berör. 

Forskning rörande främst hälsa, livskvalitet och egenmakt kopplat till långtidssjukskrivningar 

utgör huvuddelen samt kunskap kring arbetslivsrehabilitering. 

4.1 Arbetslivsrehabilitering och långtidssjukskrivnas hälsa 

Med en samverkan mellan alla inblandade myndigheter ska projektet Steget vidare tillgodose 

de långtidssjukskrivnas rehabiliteringsbehov. En dålig samverkan resulterar ofta i att 

åtgärderna drar ut på tiden. Myndigheterna har olika arbetssätt, kulturer samt mål med sina 

åtgärder. Det leder i sin tur till att långtidssjukskrivna ofta hamnar i en gråzon mellan olika 

myndigheter och åtgärder (Svenska ESF-rådet, 2011). En ökad kommunikation samt ett 

utökat samarbete mellan alla involverade myndigheter har visat sig förbättra möjligheterna för 

de långtidssjukskrivna att återgå till arbetslivet (Heijbel et al., 2005). 

Sammantaget ger en långtidssjukskrivning fler negativa konsekvenser än positiva i form av 

smärta, minskad välfärd, försämrad självbild och karriärmöjlighet, isolering och inaktivitet. 

Begränsade fritidsaktiviteter, sämre sömn och psykiskt välbefinnande är exempel på utfall av 

dessa konsekvenser. Yngre personer är överlag mer benägna än äldre personer att uppge 

negativa effekter berörande relationer och självbild utav en långtidssjukskrivning. Vidare 

rapporterar kvinnor positiva följder oftare än män i form av bättre relation med barn och 

partner och i en del fall även bättre sömn och psykologiskt välbefinnande (Floderus et al., 

2005). Lindström, Ali och Rosvall (2012) säger i sin studie att långtidssjukskrivna har en stor 

risk att utsättas för psykisk ohälsa, vilket gäller både män och kvinnor. Den ekonomiska 

stressen och individens generella tillit till andra människor har störst inverkan på detta. 

Långtidssjukskrivning leder till lägre intäkter, även där välfärden i samhället generellt är hög. 

Det associeras också till lägre nivåer av socialt kapital, som tillit, beroende på färre sociala 

kontaktytor med människor. I och med detta kan de sägas vara en viktig målgrupp att arbeta 

med för att förbättra folkhälsan och även för att öka deras möjliga återgång till arbetslivet. 

Uppfattningar om hälsa och rehabilitering hos kvinnor som är långtidssjukskrivna påverkas av 

ett led olika faktorer, exempelvis vad de tror ger dem hälsa, varför de blir sjuka och vad som 

möjliggör deras tillfrisknande när de är sjuka. Bland kvinnor antas det förekomma en mängd 
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perspektiv på dessa frågor. I ett rehabiliteringsprogram är detta nödvändigt att ta hänsyn till 

för att kunna möta och förstå alla individer på ett framgångsrikt sätt (Ockander & Timpka, 

2005). Åsikter behandlande hälsa och välmående belyses av Blaxter (1995). Kvinnor är mer 

benägna, i förhållande till männen, att definiera hälsan i termer av relationer med andra 

människor. I medelåldern beskrivs ofta familjestruktur, sociala relationer och psykologiska 

faktorer som viktiga beståndsdelar till bra eller dålig hälsa. Enligt Blaxter (1995) tycks 

kvinnor med en positiv syn på sin egen hälsa vara mer benägna att beskriva hälsa i termer 

kring psykosocialt välbefinnande. De som anger sig ha sämre hälsa anger ingen beskrivning 

alls av vad hälsa är. 

4.1.1 KASAM i arbetslivsrehabilitering 

Rehabiliterande insatser bygger på att yttre faktorer tillsammans med inre faktorer ska öka 

personens handlingsförmåga, exempelvis med hjälp av att öka känslan av sammanhang hos 

personen. Känsla av sammanhang bygger, som tidigare nämnts, på tre komponenter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Deltagare i arbetslivsrehabiliterande insatser 

har behov av att veta syfte och målsättning med åtgärderna samt hur dessa kommer att se ut. 

Om inte ovanstående behov efterföljs kommer deltagarna uppfatta åtgärderna som obegripliga 

samt ohanterliga, vilket resulterar i en minskad känsla av sammanhang (Försäkringskassan, 

2012). För att leva upp till den tredje komponenten meningsfullhet bör de rehabiliterande 

åtgärderna fungera som en utmaning för den sjukskrivne. Känslan och tron på att de 

rehabiliterande åtgärderna kommer resultera i den sjukskrivnes målsättning, exempelvis att 

återgå till arbetslivet, är den primära faktorn i deras motivation till förändring. Om åtgärderna 

utgör en för liten respektive en för stor utmaning övergår motivationen istället till stress. 

Därutmed är det av stor vikt att projektet ger möjlighet att se denna koppling. Om inte 

kommer åtgärderna uppfattas som meningslösa (Langeland et al., 2007). 

4.2 Centrala aspekter relaterade till en förbättrad livssituation 

Som tidigare nämnts beskrivs hälsa utifrån att individen har tillräckliga resurser för att klara 

av de krav som ställs i vardagen (Nordenfelt, 1996; WHO, 1998). Resurser i den här 

kontexten innefattar bland annat att ha kunskaper (Broberg & Winroth, 2004). I en studie som 

presenteras i boken Hälsosam motion (Hassmén & Hassmén, 2005) framkommer det att 

majoriteten vill förbättra sin hälsa, men kunskapen och verktygen finns inte tillhanda. För att 

öka de långtidssjukskrivnas egenmakt bör de involverade aktörerna ge individen verktyg i 

syfte att stärka dennes självständighet. Här har de sociala myndigheterna och även projektet 

Steget vidare en viktig roll. Ovanstående resonemang kring resurser baseras på tankegångar 
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kring generella motståndsresurser (GMR), som tidigare nämnts. Dessa resurser tillsammans är 

viktiga för att klara av livets krav samt påfrestningar (Broberg & Winroth, 2004), i det här 

sammanhanget för att övervinna de hinder som finns för att kunna ta steget vidare till arbete 

respektive studier. 

4.3 Möjliggörande och begränsande faktorer till arbetsåtergång 

Det är en rad fysiologiska, psykologiska samt ekonomiska omständigheter som påverkar 

återgången till arbetslivet. Oberoende av den bakomliggande orsaken till sjukskrivningen är 

faktorer i privatlivet tillsammans med personlig status, arbetsmiljö samt arbetsförmåga bundet 

till arbetsåtergången och förhållanden vilka inverkar på om individen faller tillbaka till 

sjukskrivning eller inte (Sandmark, 2011). Begränsande faktorer som minskar möjligheterna 

att börja arbeta eller studera är inte alltid självklara för den sjukskrivne själv, exempelvis kan 

det vara sociala eller psykosociala hinder som individen genom stöd kan identifiera (Svenska 

ESF-rådet, 2011). Betydelsefulla skillnader i rehabiliteringsperioden kan ses mellan de som 

har fysiska och psykiska hälsoproblem, både vad gäller vilka omständigheter som påverkar 

mest samt hur mycket stöd de behöver för att återgå till arbetslivet (Brouwer et al., 2010; 

Sampere et al., 2012). 

4.3.1 Inre påverkande faktorer 

En bristande tro på att kunna komma tillbaka till samma arbete framhävs ha stor betydelse för 

om individen får en långvarig sjukskrivning (Sampere et al., 2012). Tre faktorer som påverkar 

sjukskrivningens varaktighet vid alla typer av problematik, fysisk som psykisk ohälsa, kan 

vara den upplevda attityden till arbete, personens self-efficacy samt vilket socialt stöd de 

upplever. Här framhävs det också att det upplevda stödet är av större vikt än det faktiska 

stödet. Upplever personen stödet som negativt blir resultatet sämre i förhållande till om stödet 

upplevs positivt. Detta trots att stödet är av liknande art (Brouwer et al., 2010). Det egna 

inflytandet över rehabiliteringen, kontroll över sin rehabilitering och över sitt eget liv är fler 

avgörande faktorer för att förklara om individen kommer att återgå till arbetslivet eller inte 

efter en långtidssjukskrivning (Landstad, Wendelborg & Hedlund, 2009). Litteraturen 

beskriver att det i en förändringsprocess eller ett projekt är viktigt med delaktighet för att 

människor ska känna att de har kontroll över sin situation och att de har möjlighet att påverka, 

vilket benämns som egenmakt (Tones & Green, 2010).  En av de viktigaste förutsättningar för 

att komma tillbaka till arbetslivet, som Larsson (2007) identifierade i sin avhandling, var att 

återta kontrollen över sitt liv och få en ökad egenmakt. 
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Rörlighet i arbetslivet, förbättrad sömn och kontroll över sitt eget liv, vilket kopplas till 

egenmakt, lyfter (Sandmark, 2011) fram som viktiga faktorer för att förbättra psykiskt 

välbefinnande, exempelvis i form av stress, och i sin tur förhindra sjukfrånvaro. Sandmarks 

(2011) studie gjord på långtidssjukskrivna kvinnor visar att när de kommit tillbaka till 

arbetslivet upplevde de en ökad kontroll över sina liv. Med andra ord upplevde deltagarna en 

ökad egenmakt när de arbetade. En sjukskrivning leder till minskad kontroll och i 

rehabiliteringssyfte är det viktigt att öka individernas kontroll och egenmakt. Nämnvärt från 

studiens resultat var att nästan hälften av deltagarna bytte arbetsplats och mer än en tredjedel 

bytte yrkesinriktning när de genomgått arbetslivsrehabilitering och så småningom återgått till 

arbetslivet. 

4.3.2 Yttre påverkande faktorer 

Förutom individens egen inverkan på hur lång sjukskrivningen blir har många andra faktorer i 

omgivningen ett inflytande. Landstad, Wendelborg och Hedlund (2009) uppger i sin studie 

arbetslivserfarenhet, ålder och hushållstyp som bidragande faktorer till sjukskrivningens 

längd. Ytterligare uppger en studie att allmänna hinder och möjligheter för återgång till 

arbetslivet kan vara positiva och negativa möten med sjukvård och sociala myndigheter 

(Klanghed, Svensson & Alexanderson, 2004). Det positiva anges bland annat kunna vara att 

bli betrodd, att tas på allvar och känna att de får stöd, uppmuntran, förtroende och personligt 

engagemang från yrkespersoner de integrerar med i rehabiliteringsprocessen. Som negativa 

faktorer anges dess motsatser, det vill säga att de positiva komponenterna till viss del inte 

uppfylls. Interaktionen tycks utifrån studiens resultat framkalla både positiva och negativa 

känslor hos individen som kan ha avgörande påverkan på dennes hälsa samt rehabilitering 

(Klanghed, Svensson & Alexanderson, 2004). I Larssons (2007) avhandling visar hon att 

projekt för arbetslivsrehabilitering ger många resurser för att individen lättare ska komma 

tillbaka till arbetslivet. Detta bland annat genom ökade sociala resurser och stöd, främst i form 

av att få dela sin situation med andra “likasinnade” i samma situation. 

Landstad, Wendelborg och Hedlund (2009) lyfter vidare att stöd i form av kontakt med 

Försäkringskassan kan minska möjligheterna att komma tillbaka till arbetslivet beroende på 

att en känsla av att inkomsten säkras infinner sig. Det skapar problem och leder till ett liv 

utanför arbetsmarknaden. Vidare har Handisam, en myndighet som samordnar 

funktionshinderspolitiken, tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) 

på uppdrag från Regeringen startat ett projekt med namnet Hjärnkoll. Ökade kunskaper om, 

samt minskade negativa attityder till individer med psykisk ohälsa är målet med detta 
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samarbete. Resultatet från en av Hjärnkolls senaste undersökningar Diskriminering av 

personer med psykisk ohälsa visar att många av respondenterna upplevde diskriminering i sin 

vardag. I den privata kretsen var det i första hand vänner samt familj som upplevdes ha 

diskriminerat. Vanligt förekommande, 69 procent av respondenterna, är att personer med 

psykisk ohälsa väljer att inte tala om detta för omgivningen. Den psykiska ohälsan 

hemlighålls även i individens arbetssökande och i samband med nya relationer (Hjärnkoll, 

2011). Ytterligare en begränsande faktor till arbetsåtergång, som står utanför individens makt, 

är arbetsgivarnas negativa attityd till långtidssjukskrivna. En undersökning gjord av 

Statistiska centralbyrån visar att 65 procent av de tillfrågade arbetsgivarna ställer sig negativa 

till att nyanställa sjukskrivna, vilket resulterar i att många hamnar utanför arbetslivet (TCO, 

2011). 

Vidare så har arbetsgivaren betydelse och ansvarar för individens hälsa. Där är det viktigt att 

individen i sitt arbete upplever att denne kan påverka genom delaktighet, inflytande och egen 

kontroll, vilka kan kopplas till att ha egenmakt. Socialt stöd är en skyddsfaktor mot 

upplevelser av stress och otillräckligt socialt stöd kan bidra till en stressad arbetssituation och 

ohälsa. Avkoppling och återhämtning anges som en viktig hälsofrämjande åtgärd, vilket 

minskar med de höga kraven (Socialstyrelsen, 2009). 

4.4 Arbetslös och sjukskriven 

Precis som titeln på Meléns (2008) studie antyder; Sjukskrivningssystemet: sjuka som blir 

arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna, är arbetslöshet i sig också en bidragande orsak 

till sjukskrivning. Projektet Steget vidare tar emot både personer som till följd av sjukdom är 

arbetslösa, men även de som aldrig tidigare haft ett arbete och är sjukskrivna till följd av sin 

arbetslöshet (Christina Wincent, personlig kommunikation, 22 februari, 2012). 

De som är arbetslösa visas vara sjukskrivna längre än andra som har en anställning eller ett 

eget företag. Frånvaron av arbete och arbetsgivare kan vara en orsak till de arbetslösas längd 

på sjukskrivningarna, där de inte har något tydligt att förhålla sig till eller sträva mot. De 

arbetslösas hälsa påverkas av arbetslöshet, men också av att de sjukskrivna arbetslösa i större 

utsträckning utgörs av personer med från början mer ohälsa. Det kan vara så att de som initialt 

har en sämre hälsa är de som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed har 

lättare att hamna i arbetslöshet (Hogstedt et al., 2004). Långtidssjukskrivna arbetslösa 

utgjordes år 2009 av 6,5 procent. Det nya regelverket som infördes i juli år 2008 innebär 

också att arbetsförmågan hos sjukskrivna arbetslösa prövas mot hela arbetsmarknaden från 
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och med efter den första sjukskrivningsperioden, 91:a dagen (Försäkringskassan, 2010a). 

Efter en långtidsarbetslöshet kan psykisk ohälsa i form av nedstämdhet och depression, ett 

minskat självförtroende samt känslor av att vara mindre värd infinna sig (Hogstedt et al., 

2004). Enligt Bandura (1997) genererar känslor av hopplöshet i en låg self-efficacy, det vill 

säga låg tilltro till sin egen förmåga som dessa personer får genom denna psykiska ohälsa, 

vilket resulterar i att personen ger upp i större utsträckning. 

5. Metod 

5.1 Metodval 

För att undersöka vilka tankar och upplevelser deltagarna i projektet Steget vidare har kring 

hälsa, livskvalitet, egenmakt och långtidssjukskrivning användes intervju som metod med en 

kvalitativ inriktning. Intervjun var av semi-strukturerad karaktär, där fördelen är att den utgår 

från teman som underlättar för att kunna se om respondenten har svarat på frågan. 

Missförstånd i samband med frågorna kan korrigeras och svaren med hjälp av följdfrågor går 

att vidareutveckla, vilket medför att mer uttömmande svar kan erhållas jämfört med en enbart 

strukturerad intervju (Bell, 2006). Kvalitativa intervjuer är en mycket subjektiv teknik, vilket 

kan vara till fördel då intervjun skildrar nyanser och ger en djup förståelse i ämnet, som i 

denna studie är önskvärt. Nackdelar med denna typ av arbetsmetod är att den är mer tids- och 

resurskrävande (Gratton & Jones, 2010). Vidare ställs stora krav på personen som genomför 

intervjuerna då denne själv fungerar som en del av instrumentet genom analys av 

forskningsmaterialet både under intervjusituationen och under bearbetningen av den 

insamlade empirin (Fejes & Thornberg, 2009). Den subjektiva tekniken innebär en större risk 

för skevheter, även kallad bias. Personen som intervjuar kan påverka respondenten utan att det 

behöver vara medvetet. Detta kan bidra till att respondenten ger svar som inte är 

sanningsenliga, utan svar som respondenten tror förväntas. Även förutfattade meningar hos 

forskaren är exempel på faktorer som kan bidra till skevheter i resultatet (Bell, 2006). Bell 

(2006) menar att det är svårt att se hur skevhet helt och hållet kan undvikas i en kvalitativ 

studie. Genom att vara medveten om detta kan en större objektivitet uppnås, däremot är det i 

en kvalitativ studie som denna inte helt syftet. 

5.2 Sökmetod 

Grunden i arbetet utgörs av en litteraturgranskning som enligt Backman (2008) består utav 

insamling och analys av litteratur och texter inom området. I detta fall vetenskapliga källor 
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rörande långtidssjukskrivningar, hälsa och rehabilitering. Till hjälp att hitta relevanta artiklar 

har databaserna Academic Search Elite, CHINAL, ERIC och SocINDEX använts som finns i 

samlingsdatabasen EBSCO genom Umeå universitetsbibliotek. Sökord som har använts i 

kombination med varandra är; “long-term sick leave”, “long-term sick absense”, “health”, 

“long-term sick leave situation”, “quality of life” och “empowerment”, vilka har resulterat i 

ett antal nationella och internationella artiklar. Vidare har fördjupningar gjorts på olika 

myndigheters och organisationers hemsidor, framförallt på Socialstyrelsen, 

Försäkringskassan, Statens folkhälsoinstitut, Arbetsmiljöverket och Sveriges kommuner och 

landsting. Det har gett studien dess statistik, förståelse och kunskap som handlar om 

långtidssjukskrivning och gett en överblick hur det ser ut i Sverige. En god personlig 

kommunikation med projektet Steget vidare har varit till stöd under hela undersökningen där 

en inblick och förståelse för projektet erhållits. 

5.3 Urval 

Urvalet av intervjupersonerna har gjorts bland deltagarna som är inskrivna i projektet Steget 

vidare. Kriterierna som sattes upp för urvalet var att personerna skulle vara inskrivna 

deltagare i projektet samt att de aktivt deltagit under de arbetslivsrehabiliterande aktiviteterna 

som berör området hälsa, i den så kallade hälsogruppen. Vidare har urvalet endast skett bland 

kvinnor på grund av att de utgör majoriteten av sjukskrivningsstatistiken samt har ett högre 

deltagarantal i projektet. Urvalet var även baserat på etiska skäl, vilket beskrivs närmare under 

rubriken Etik. Steget vidare har följande kriterier för att få delta i deras projekt; en ålder på 

25-64 år, utförsäkrade från sjukförsäkringen med sammansatt problematik, sjukskrivna utan 

sjukpenningsgrundande inkomst (SGI), arbetssökande med sammansatt problematik, 

arbetssökande som tidigare varit sjukskrivna eller arbetssökande med stadigvarande 

sjukersättning på deltid (Steget vidare, 2011). 

Studien bygger på totalt sju intervjuer, och dessa individer har kommit olika långt i 

rehabiliteringsprocessen, några har återgått till arbetet till viss del medans några fortfarande är 

helt sjukskriven. Intervjupersonerna är i åldrarna 31-53 år. De gemensamma nämnarna för 

individerna är att de är kvinnor som någon gång har varit långtidssjukskriven, det vill säga 

längre än sex månader, samt medverkat i projektet Steget vidares ”hälsogrupp”. I övrigt 

skiljer sig respondenterna åt vad gäller nuvarande situation, om de är kvar i sin sjukskrivning 

eller inte, utbildnings- och arbetsbakgrund, kulturell bakgrund samt sjukskrivningsorsak som 

är både av psykisk och av fysisk karaktär. Sjukskrivningens varaktighet varierar markant 

bland dem, allt ifrån ett år upp till tio år. Vidare har inte alla respondenter deltagit i en och 
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samma hälsogrupp, utan de har medverkat i olika omgångar. Hur de kommit i kontakt med 

projektet ser också olika ut och har skett genom vården, Försäkringskassan eller 

Arbetsförmedlingen. 

5.4 Utformning av intervju 

Till förberedelse för intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1) relaterad till studiens 

syfte och frågeställningar. Intervjuguiden, som var av semi-strukturerad karaktär, bestod av 

ett antal förutbestämda teman med tillhörande frågor till varje tema. Frågornas ordningsföljd 

samt följdfrågor varierade en del mellan intervjutillfällena beroende på hur samtalet 

utvecklades. Fördelarna med vald struktur är att den som blir intervjuad inte behöver bli 

avbruten om denne skulle komma in på kringliggande teman, samtidigt som de teman som 

finns är till verktyg för att styra samtalet i rätt riktning (Kvale, 1997). Bell (2006) menar att 

ordningen på frågorna är viktigt för att etablera kontakt med intervjupersonen, vilket 

beaktades vid framtagningen av intervjuguiden. Intervjun inleddes med lättsamma 

bakgrundsfrågor, där intervjupersonen fick berätta kort om sig själv, mycket för att skapa en 

trygg stämning under intervjun. Detta rekommenderas av Gratton och Jones (2010) vilket 

medför ökat förtroendet hos respondenten till den som intervjuar och kan på så vis ge ett mer 

tillförlitligt resultat. Genom intervjuguidens utformning försökte Ja- och Nej-frågor undvikas. 

Detta för att samtalet skulle bli innehållsrikt och ge utrymme åt beskrivande svar, 

innehållande intervjupersonens tankar och upplevelser. För att behålla fokus på vad som sades 

under intervjutillfället och därefter kunna återge intervjupersonens berättelse ordagrant 

spelades intervjun in med en diktafon, för att därefter transkriberas till textfiler (Bell, 2006, 

Gratton & Jones, 2010). 

5.5 Genomförande 

Inför intervjuerna skickades ett missivbrev (se bilaga 2) ut via post till deltagarna som ingick i 

urvalet. Där betonades deras medverkan som viktig för att få ett verklighetstroget resultat. 

Den första intervjun som genomfördes användes som en pilotintervju. Den syftade till att 

utvärdera frågornas funktionalitet, prova på situationen som intervjuare och anpassa lämpligt 

röstläge (Bell, 2006). Det betyder mycket för utgången av intervjun om forskaren har förberett 

sig (Kvale, 1997). Under pilotintervjun upptäcktes att vissa frågor kunde plockas bort, dels för 

att de återkom i olika skepnader och dels för att längden på intervjuerna inte skulle överstiga 

den avsatta tiden. I övrigt erhöll frågorna en god kvalitet, vilket medförde att pilotintervjun 

kunde inkluderas i studiens resultat. 
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Samma intervjuguide användes för varje enskild intervju, som var och en varade mellan 35-65 

minuter. De sju intervjuerna genomfördes i en miljö där den intervjuade kunde känna sig 

trygg nog för att tala fritt om sina upplevelser och erfarenheter. Intervjupersonerna fick 

information om studiens syfte och etiska riktlinjer som gäller för deltagande i vetenskapliga 

studier så som denna (Vetenskapsrådet, 2002). Avsikten var att ge så pass mycket information 

om studien att intervjupersonen visste på ett ungefär vad som skulle frågas om, men inte så 

detaljerat att det skulle begränsa deras möjligheter att tala fritt utifrån frågeområdena (Kvale, 

1997). Under intervjutillfället strävade vi efter ett relativt neutralt förhållningssätt, men med 

intresse till det som intervjupersonen uttryckte. Som Patel och Davidson (2003) beskriver är 

det allt för lätt att bidra till att en försvarsattityd uppkommer hos intervjupersonen om den 

upplever en dömande och kritiserande atmosfär. 

5.6 Bearbetning och analys av data 

Transkriberingen genomfördes av båda författarna till rapporten, tre respektive fyra intervjuer 

vardera. För att säkerställa en hög kvalitet har stor vikt lagts vid att tillvägagångssättet av 

transkriberingarna samstämmer med varandra. Med transkribering menas att det som sagts 

under intervjuerna överförs ordagrant till text, för att det sedan ska underlätta dataanalysen 

(Kvale, 1997). 

Meningskoncentrering valdes som metod för att analysera materialet. Enligt Fejes och 

Thornberg (2009) innebär meningskoncentrering att ett större textstycke fokuseras till en mer 

innehållsrik text, som innefattar det mest betydelsefulla i texten. Det tongivande i det 

transkriberade materialet framhävs, med hänsyn till rapportens syfte och frågeställningar 

(Fejes & Thornberg, 2009). Kvale (1997) menar att denna metod är lämplig vid en studie 

innefattande stora mängder data i form av flera intervjuer och frågeställningar. 

5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Sohlberg och Sohlberg (2009) nämner att studiens validitet ökar med hjälp av intervju som 

metod, vilken i detta fall undersöker det som är relevant i sammanhanget. Validiteten 

säkerställs om svaren på frågorna kan kopplas till syftet och frågeställningarna. Vidare 

påverkas validiteten av intervjuaren och dess skicklighet att intervjua. Till detta krävs det 

kunskap om ämnet i fråga, tydligt ställda frågor, ett aktivt lyssnande där man också tillåter 

tystnader och en förmåga att även lägga märke till det som inte sägs (Kvale, 1997). 

Pilotintervjun genomfördes för att upptäcka eventuella svagheter med intervjuguidens 
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utformning, för att sedan kunna justera dessa och därmed höja validiteten. Den gav även 

möjlighet att bekanta sig med rollen som intervjuare. 

I en kvalitativ studie finns alltid en risk att reliabiliteten får stå tillbaka för flexibiliteten. Med 

intervjuguiden som grund kan ordning samt följdfrågor skiljas mellan intervjuerna. 

Reliabiliteten avser att mäta hur väl forskaren mäter det studien syftar till, om det är 

tillförlitligt, och kan ställas mot hur materialet har samlats in, om intervjuerna varierat från 

gång till gång, om frågorna har täckt in frågeställningarna och om frågorna var rätt 

formulerade. I och med att alla intervjuer genomfördes i samma miljö och att intervjuguiden 

såg till att alla intervjuer följde samma mall, även om ordningen anpassades efter 

respondenternas svar, anser studien ha förhållit sig till reliabilitetens ramar. Reliabiliteten 

stärks om intervjuerna spelas in, vilket de gjordes (Kvale, 1997). Samtidigt poängterar Kvale 

(1997) att om intervjuaren följer en för strikt mall för att öka reliabiliteten finns det en risk att 

fördelarna med en kvalitativ intervju, så som kreativitet och variationsmöjlighet, försummas. 

Båda författarna närvarade under genomförandet av intervjuerna. Sedan fördelades materialet 

lika sinsemellan författarna för att transkriberas. Detta för att ytterligare öka tillförlitligheten 

med studien genom att se om samma uppfattningar delades av det som framkom under 

respektive intervjutillfälle. 

Enligt Kvale (1997) är det svårt att generalisera i en kvalitativ studie. Medvetenheten finns att 

det inte går att göra några säkra slutsatser i anseende på det låga antalet tillfrågade. De vill 

säga att studien inte syftar till att generalisera resultatet till samtliga deltagare i Steget vidare 

samt i övrigt. 

5.8 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) har satt upp fyra huvudkrav gällande riktlinjer för etik inom 

forskning, vilka i denna studie har beaktats. De riktlinjer som respondenterna fick ta del av 

innan intervjuerna behandlar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Respondenterna i studien upplystes om uppgiften och deras rättigheter, att de 

när som helst kan avbryta deras medverkan. De informerades om syftet med undersökningen 

och vad informationen kommer att användas till samt att deras medverkan kommer behandlas 

konfidentiellt. Med det menas att de hela tiden kommer att vara anonyma samt att deras 

personuppgifter inte kommer att kunna utläsas från de svar de ger. Detta var en anledning till 

att män inte inkluderades i studien. Det hade medfört svårigheter i att uppfylla 

konfidentialitetskravet i och med för få manliga deltagare. I samband med våra intervjuer togs 
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respondenterna emot av projektanställda, vilket kan av deltagarna ha upplevts som att deras 

anonymitet minskade. Även med anledning av att intervjudeltagarna ingår i en begränsad 

grupp kan det finnas en risk för ett internt igenkännande. Till sist tillgodosågs nyttjandekravet 

där deras svar och insamlade materialet endast kommer användas till föreliggande studie. 

6. Resultat och analys 

I följande avsnitt har vi för avsikt att beskriva studiens resultat och den bakomliggande 

process och tågordning som vi har följt för att bearbeta och analysera data. 

En noggrann och upprepad genomläsning av textfilerna resulterade i följande sex teman; 

Synen på hälsa och livskvalitet, Upplevelsen av att vara sjukskriven, Individens 

handlingsförmåga, Omgivningens bemötande, Projektets betydelse och Drivkrafter till 

arbetsåtergång. Det mest tongivande under respektive tema förtydligas med citat från 

intervjumaterialet. Detta för att få mer liv i texten och ge en mer övergripande bild av 

resultatet (Kvale, 1997). Om fem eller fler av respondenterna delar en åsikt nämns det i 

rapporten som de flesta eller majoriteten, samtidigt som det förtydligas om enbart en 

respondent anser något. Det har genomgående strävats efter att ge rättvisa till 

intervjupersonernas berättelser. Därför har alla framkomna tankar, upplevelser och 

erfarenheter som intervjupersonerna gett uttryck för granskats och analyserats med största 

omsorg. För att leva upp till Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav och skydda 

intervjupersonernas identitet samt ge mer liv till rapporten, har respondenterna tilldelats 

följande fingerade namn; Stina, Ida, Jenny, Karin, Lisa, Lina och Josefin. 

6.1 Synen på hälsa och livskvalitet 

Temat beskriver respondenternas svar på frågor som framhäver synen på hälsa och 

livskvalitet. 

Hälsa 

Majoriteten av respondenterna uttryckte hälsa både som något fysiskt, psykiskt och socialt. 

När de däremot gavs möjlighet att utveckla sina tankar kring vad de gjorde för att upprätthålla 

och förbättra sin hälsa samt hur de upplevde sin hälsostatus i dagsläget låg fokus 

huvudsakligen på fysiska aspekter. Till de fysiska aspekterna nämnde de träning, kost, vikt 

och sjukdom som viktiga komponenter i relation till hälsa. 

Min tanke runt hälsa det är ju då som sagt jag ska aldrig bli sjuk mer och jag ska 

röra på mig mer och så tänka på vad man äter. (Lisa) 
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Förutom Lisa beskrev de övriga även den psykiska och sociala hälsan, där de betonade att det 

i en god hälsa är viktigt med en balans och ett samspel mellan alla delar. Av respondenterna 

uttrycktes detta som att vara ute i naturen, försöka göra saker man mår gott i själen av, göra 

roliga saker, trivas med sitt liv, vårda sociala kontakter och komma igång med att arbeta. 

Hälsa är ganska enkelt. Det är balans på allt egentligen, både fysiskt och psykiskt. 

(Jenny) 

Jag tänker hälsa är avsaknad av sjukdom, men samtidigt så du kan ju leva relativt 

bra och ha en sjukdom om du tar hand om dig och kanske kan se litegrann vilka 

begränsningar du har. (Karin) 

 

Josefin framhöll dessutom att den egna tiden är viktig. 

Viktigt att jag ger mig tid att hinna reflektera över livet. Vad vill jag, och att jag 

gör mig stark och att jag mår bra. (Josefin) 

 

Lina skiljde sig något från övriga och angav hälsa som allt som får henne att må bra, i hennes 

fall handlade det om de psykiska och sociala aspekterna. Hon var medveten om att det fysiska 

har en påverkan på hälsan, men framhävde det inte som centralt. 

Umgås med vänner och familj, göra sådant som man tycker är roligt [...] äta gott, 

dricka gott, spela teater, sticka, lyssna på musik. Det kan vara vad som helst, påta i 

trädgården, så det är lite allt möjligt. (Lina) 

 

Livskvalitet 

Livskvalitet benämndes av många som det som får dem att må bra och relaterades mer till det 

psykiska och sociala välbefinnandet. Där hamnade den fysiska faktorn i underläge och endast 

Jenny nämnde att vara fysiskt aktiv som en del av livskvaliteten. Vara ute i naturen, befinna 

sig i en positiv miljö, ha tid till att göra det som de tycker om och veta att de i sin närmaste 

omgivning mår bra är viktiga områden som tillskrevs livskvalitet. 

Jag mår bra när, men jag tänker när man umgås med vänner, när man tycker att 

man håller på med något meningsfullt arbete, när man lär sig saker. (Karin) 

Sola, fjällen, fiska, skotrar [...]. Hänga med kompisar tycker jag är mest 

avslappnande och skönaste, det mår man jättebra av. (Stina) 

När jag ser min dotter må bra, då mår jag bra och sen, jag gillar när andra mår 

bra. (Ida) 
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Ja, men att vara fysiskt aktiv och försöka ta in goda ting och omge mig med folk 

som betyder något och att göra saker som är värt något på något vis. (Jenny) 

 

Lisa gav uttryck för att hälsa endast är något fysiskt och att livskvalitet står för det psyksiska 

välmående.   

Jag menar på somrarna, jag tror jag nästan är ute mer än jag är inne och det är 

ju väldigt mycket tack vare trädgården och då får jag ju frisk luft, jag får ju lite 

motion och så, jag menar det är ju även hälsoaspekter i det rent fysiska förutom 

att jag känner att jag mår bra psykiskt av att hålla på. (Lisa) 

 

Upplevd hälsa och livskvalitet 

Vilken hälsa och livskvalitet individerna tyckte att de hade i dagsläget varierar stort. Hur nära 

individerna var att ta sig ur sin sjukskrivning hade en stor betydelse på detta. Övergripande 

var det vissa bitar i deras vardag som intervjupersonerna tyckte att de saknade för att de ska 

uppleva sin hälsa och livskvalitet som de önskar. Exempel på det är fysiska begränsningar och 

låg frihetskänsla. Stina, Lina och Jenny tyckte sig ha kommit en bra bit på vägen gällande 

hälsa. Däremot livskvaliteten upplever Ida och Karin bli begränsad på grund av sin sjukdom. 

På frågan om den nuvarande hälsan svarade de: 

Jättebra. (Stina) 

Jag är ju på G, vikten är ju på väg åt rätt håll och även i och för sig det psykiska 

nu när man har varit här och man har ja så att, men det är ju jag är på god väg 

men jag är inte riktigt där men på god väg. (Jenny) 

[...] men halvdåligt eller halvbra, vilket man väljer. (Lisa) 

 

På samma fråga fast om livskvaliteten var svaren: 

Den är bra, men inte fullt ut bra. (Stina) 

Den är inte riktigt bra, det är nästan, om man säger noll till tio, det är nästan två 

kan man säga. För att jag vill göra saker, men jag kan inte. (Ida) 

Jag tycker att den är relativt okej, men jag skulle gärna vilja vara lite piggare. 

(Karin) 



24 

 

6.1.1 Analys 

Av resultatet ovan kan det utläsas att majoriteten av respondenterna uppfattade och förstod 

hälsa som en helhet i ett samspel mellan fysiska, psykiska och sociala faktorer. Det var Lisa 

och Lina som uttryckte diametrala uppfattningar. Lisa menade att hälsa till största del var 

något fysiskt och Lina det motsatta, det vill säga att hälsa i första hand handlar om psykiska 

och sociala aspekter. Med utgångspunkt från Blaxters (2010) och Medin och Alexanderssons 

(2000) beskrivningar uppfattade och förstod ändå de flesta av respondenterna hälsa ur ett 

humanistiskt perspektiv, där hälsa betraktas som något mer än frånvaro av sjukdom. Bland 

samtliga respondenter fanns en medvetenhet om vad de kan göra för att främja sin hälsa 

genom både fysiska, psykiska och sociala tillvägagångssätt. Samtliga intervjupersoner hade 

vid intervjutillfället en viss grad av fysisk eller psykisk sjukdom, men de flesta uppgav ändå 

att de hade god hälsa. Helhetssynen är något som även Världshälsoorganisationen (1998) 

tillskriver hälsa i sin definition. Den som tenderade att ha ett biomedicinskt perspektiv var 

Lisa som fokuserade mycket på frånvaro av sjukdom, som hon ansåg uppnås genom fysiska 

förfaranden. Ur ett biomedicinskt perspektiv är det de fysiska delarna som är mätbara och kan 

tala om ifall individen har hälsa eller inte (Medin och Alexandersson, 2000). 

Majoriteten av individerna beskrev livskvalitet endast som något som är psykiskt och socialt 

betingat. Samtliga av respondenterna beskrev livskvalitet, och även hälsa, i termer av social 

kontakt, att omges av vänner och familj, vilket Blaxters (1995) studie stödjer. Han visar där 

att detta är vanligare bland kvinnor. Brülde (2003) däremot beskriver bland annat livskvalitet 

som en värdering av en individs fysiska hälsa, vilket de flesta av respondenterna inte 

definierade med livskvalitet. Den fysiska situationen förknippades i första hand med hälsan, 

som verkar ses som en egen del utöver livskvaliteten. 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2005) har långtidssjukskrivna individer överlag sämre hälsa 

än den övriga befolkningen. Den upplevda hälsan och hur nära de var att ta sig ur sin 

sjukskrivning har ett samband. De som var närmare arbetslivet ansåg sig idag ha en bättre 

hälsa än de som hade längre kvar på sin rehabilitering. Skillnader ses vidare i den upplevda 

hälsan beroende på sjukdomsorsak. Till skillnad från hälsan kan ett samband mellan upplevd 

livskvalitet och närhet till arbetslivet inte urskiljas. Flera individer upplevde sig ha fler 

begränsningar till en god livskvalitet än till en god hälsa. Det kan bero på att ohälsan för 

många ligger på ett psykiskt plan. 
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Två av respondenterna var sjukskrivna på grund av en psykisk orsak, vilket enligt 

Försäkringskassan (2010a) är den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland långtidssjukskrivna. 

Vidare upplevde flera av individerna att det idag har en form av psykisk ohälsa oavsett om det 

var den ursprungliga orsaken till sjukfrånvaron eller inte. Nämnvärt är också att en av 

respondenterna till en början endast var arbetslös och utvecklade på grund av detta en 

depression som därefter har varit ett hinder till att söka ett nytt arbete. Det är detta Melén 

(2008) tar upp i sin studie, att arbetslöshet i sig kan medföra en sjukskrivning. Enligt Hogstedt 

et al. (2004) visar resultat en antydan på att de sjukskrivna arbetslösa i större utsträckning 

utgörs av personer med från början mer ohälsa. Påståendet bekräftades av personen i fråga 

som uppfattade sin hälsa som dålig när hon blev arbetslös. De som har en psykisk 

sjukskrivningsorsak kan utveckla andra former av psykisk ohälsa under sin sjukskrivning, 

även om den första formen, som till exempel kan bero på stress i arbetslivet, har försvunnit. 

Även de som endast har haft en fysisk åkomma som orsak till sin sjukskrivning, har under 

sjukskrivningens gång utvecklat någon form av psykisk ohälsa, det både som en konsekvens 

av sin sjukdom och som en konsekvens av sjukskrivningsperioden i sig. Floderus et al. (2005) 

nämner att det är vanligt förekommande med tillkommande åkommor utav en 

långtidssjukskrivning, fysiska, psykiska eller sociala. Det kan tänkas bero på hur situationen 

som sjukskriven har påverkat individen. Att intervjupersonerna har tillskrivit den psykiska 

hälsan som livskvalitet, kan som tidigare nämnts vara en förklaring till att de upplever 

livskvaliteten sämre än hälsan. 

Denna studie stödjer därutöver forskning som visar att individer med kort 

utbildningsbakgrund, låg inkomst och lägre kulturellt kapital har en sämre hälsa 

(Socialstyrelsen, 2009; Engström, 2010; Lindström, Ali & Rosvall, 2012). Majoriteten av 

respondenterna hade en kortare utbildning bakom sig. 

6.2 Upplevelsen av att vara sjukskriven 

Med följande tema beskrivs individernas upplevelser av att vara sjukskriven, positiva som 

negativa. Isolering, ekonomi, känsla av sammanhang och återhämtning är ämnen som 

behandlades under intervjuerna. 

Att vara sjukskriven är ett tillstånd som ingen av respondenterna tyckte var bra att befinna sig 

i en längre tid. Alla var medvetna om vilka konsekvenser det kan medföra och större delen av 

dem uttryckte det mentala som det mest påfrestande i deras sjukskrivning. 
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Det är litegrann, nästan att stå och trampa vatten inför nånting som ska komma. 

Det är som ett projekt. Det är som en kortare tid förhoppningsvis. (Jenny) 

Ja, mentalt framförallt, det har ju varit jättejobbigt. (Stina) 

Inte rolig alls. (Ida) 

 

Däremot att sjukskrivning behövdes i rehabiliteringssyfte, men Karin var ensam om att bara 

ha bra upplevelser av sin sjukskrivning. Det som kan poängteras är att hon var en av 

respondenterna som inte har erfarenhet av en längre tids långtidssjukskrivning. 

Jag tycker nog att för mig så har det nog varit bra, för att jag behövde vara 

sjukskriven och få vara ifred den perioden ungefär, så att för mig så tror jag att 

det var bra. Men jag tror samtidigt inte att det hade varit bra om jag bara hade 

fortsatt gå sjukskriven i kanske ett år och inte fått något stöd, det tror jag inte 

hade varit bra. (Karin) 

 

Genom sin sjukskrivning talade majoriteten av individerna om sjukskrivningens negativa 

sidor i form av att i första hand sakna ett sammanhang i tillvaron, att inte ha någonstans att gå, 

att känna sig isolerad och ensam i många fall. De saknade den sociala kontakten som alla 

tyckte var viktigt att ha i livet. Brist på social kontakt resulterar inte i att individerna försöker 

upprätthålla den, utan leder istället till en ökad isolering och skygghet som i sin tur leder till 

en negativ spiral. 

Socialt umgänge är viktigt för mig. Och sen blir det ju depression och det 

påverkar ju det att komma ut och träffa folk. Ett tag var det väldigt dåligt, det är 

det, man vill inte gå ut, och inte göra nånting. (Ida) 

Man blir isolerad, för jag menar varje normal människa är ju rimligen på ett jobb 

så att det är ju ingen som är hemma då på dagarna. Då blir man ju isolerad. 

(Lisa) 

 

Ida, Lina och Lisa tog upp den ekonomiska biten som en jobbig del av sjukskrivningen. De 

har svårare att försörja sig och deras familj och det medför ytterligare begränsningar i 

vardagen och har en negativ psykisk påverkan. 

Och sedan har man ju så himla dåligt med pengar så att man kanske inte alltid 

fixar att handla det som man skulle behöva och jag menar det är klart det sliter på 

en, att man blir ju nästan lite deppad av det. (Lisa) 
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Det blir lite mer knapert. (Lina) 

 

Stina, Jenny, Lina och Ida kom efter de huvudsakliga negativa delarna av en sjukskrivning in 

på att det även finns det som är positivt. Jenny såg det positivt att få mer tid till att hjälpa 

barnen och Ida tyckte att hon slipper den stress som hon kunde känna när hon jobbade. Flera 

respondenter tyckte att sjukskrivningen ger en chans att vila upp sig, som det ovan har belysts 

att Karin också höll med om. Lina benämnde det som att hon har fått tid att finna sig själv och 

utvecklas som människa. 

Det är klart, man har ingen stress. När jag jobbade, jobbade jag ackord klockan 

sju till fyra och man ja. Att jobba ackord var enformigt och jobbigt, men samtidigt 

gjorde man något och jag trivdes då. (Ida) 

Ja, det positiva med att vara sjukskriven är väl att man har mer tid att tänka över 

sig själv. [...] Ja det var ju en lärdom. Nu vet jag att det kan hända och jag tror 

det är bra att veta faktiskt. (Stina) 

 

6.2.1 Analys 

De flesta hade erfarenheter av och alla respondenter var medveten om att en 

långtidssjukskrivning kan medföra konsekvenser, positiva som negativa. Sjukskrivning finns 

till som en hälsovårdsåtgärd där personen ska ha möjlighet att återhämta sig och återfå sin 

arbetsförmåga (Floderus et al., 2005). Återhämtning var något som några av individerna i 

studien framhävde som ett positivt utfall av sin sjukskrivning. Ida tyckte också att det var 

skönt att undkomma stressen som hennes tidigare arbete medförde. Stress är som tidigare 

beskrivits en faktor till orsakad ohälsa (Socialstyrelsen, 2009; Allvin, 2006; Lidwall & 

Marklund, 2011). Jenny var en av få som nämnde att hon tycker det är positivt att hon under 

sin sjukskrivning kan tillbringa mer tid till att hjälpa barnen. Studien som Floderus et al. 

(2005) gjort visar att det är just kvinnor som tillskriver sjukskrivningen denna positiva följd. 

Däremot uppgav ingen av denna studies respondenter ett ökat välbefinnande under sin 

sjukskrivning som den nyligen nämnda studiens resultat visade. 

Överlag var det negativa konsekvenser som respondenterna tog upp. Som resultatet visar är 

det framförallt mentalt påfrestande att vara långtidssjukskriven och att inte ha ett arbete, vilket 

alla utom en hade haft dessförinnan. Långtidssjukskrivning leder enligt bland annat Floderus 

et al. (2005) till minskad välfärd, försämrad självbild och karriärmöjlighet, isolering och 
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inaktivitet, vilket många av respondenterna i den här studien stärkte i deras resonemang om 

hur det är att vara sjukskriven. 

I första hand är det frånvaron av ett sammanhang som majoriteten upplevde jobbigt. Att ha en 

känsla av sammanhang är viktigt i människans liv för att hon ska må bra och uppleva god 

hälsa, individerna behöver känna att de är en del av någonting (Antonovsky, 2005; Medin och 

Alexandersson, 2000). Det blir tydligt i tillståndet som långtidssjukskriven då många av 

individerna tappar sociala kontakter och meningsfullhet i vardagen när de inte har ett arbete 

att gå till. En brist på ett socialt nätverk leder i sin tur till isolering där många av 

respondenterna i liten utsträckning förmår att aktivera sig. Det kan därutöver tydas ha att göra 

med den påfrestande ekonomisk situation som samtliga befinner sig i. Den psykiska ohälsan 

påverkas enligt Socialstyrelsen (2009) av hur miljön och förutsättningar runt om individen ter 

sig. I en sjukskrivning påverkar alla delar varandra och det ena leder till det andra. 

6.3 Individens handlingsförmåga 

Detta tema inriktas på begreppen egenmakt och self-efficacy och respondenternas uttryck 

relaterat till dessa. 

Under sjukskrivningsperioden när individerna har en låg sysselsättning kan det leda till att de 

börjar tvivla på sig själva och deras egen förmåga. Lisa, Josefin och Ida ansåg sig få ett sämre 

självförtroende av att inte arbeta och beskrev en osäkerhet inför att komma tillbaka till 

arbetslivet. Ida som varit sjukskriven länge kände en rädsla i och med detta. Lina har även 

hon kämpat med tron på sig själv och framhävde den biten som kanske den viktigaste att 

arbeta med i en arbetslivsrehabilitering. Dock är detta inget som nämndes av övriga 

respondenter. 

Ja, men man blir ju lite dum i huvudet. Det går ju fort att man är lite osäker på 

sitt jobb att man ingenting kan och ingenting vet, och ja, man kan inget 

egentligen, är känslan. (Jenny) 

Jag är rädd. Jag har jobbat, jag var inte hemma förut men nu har jag varit 

sjukskriven länge. Och då blir det att man tappar den där kontrollen över sig själv 

och sen är det självförtroendet som blir mindre och mindre. För det är inte bra 

om man drar in och in och till sist blir man som en låda. (Ida) 

 

Vem har då störst inflytande på hur deras situation ser ut och om de ska komma tillbaka till 

arbete? Majoriteten svarade snabbt att det var de själva som har det. Det är deras egna initiativ 
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som framförallt avgör hur deras hälsa och livskvalitet påverkas och även hur deras framtid 

kommer att se ut relaterat till arbetslivet. Några av respondenterna nämnde att närstående 

personer kan ha viss inverkan på deras hälsa och livskvalitet. Jenny, Josefin och Lina 

uttryckte detta, men att endast de själva kan avgöra återgången till arbete. 

Det är väl barnen och sen vänner som man har nära, men eller egentligen största 

boven det är väl en själv som hindrar. (Jenny) 

Störst inflytande har ju jag själv, på att komma tillbaka till ett arbete. (Jenny) 

Jag har makt över min situation i livet. Känns bra att jag är den som ansvarar för 

mig själv. (Josefin) 

 

Personer i omgivningen kan ha mer eller mindre inflytande. Även så projektet Steget vidare, 

som enligt alla hade ett positivt inflytande. I slutändan är det dock individerna själva som 

sitter på avgörandet, samtidigt som de upplevde att det finns vissa saker som de själva inte 

kan påverka och får finna sig i. 

Det är ju ändå jag som måste göra jobbet och det är ju ändå jag som kommer må 

bra eller dåligt av det. (Lisa) 

Det är jag som ror skutan, även om kanske andra pekar ut någon form av 

riktning, men det är jag som bestämmer om jag ska dit, ungefär det. (Lisa) 

Det finns ju vissa saker som jag inte kan göra så himla mycket åt och det är ju 

bara konstatera att jaha okej så är det, så just dem parametrarna kan jag ju inte 

göra så mycket åt. Men sedan så tycker jag i det här programmet så har jag ju 

haft relativt stort utrymme att påverka vad jag vill arbeta med själv. (Karin) 

 

6.3.1 Analys 

Lisa, Ida och Jenny tyckte att sjukfrånvaron har medfört tvivel på sig själv, sämre 

självförtroende, osäkerhet, rädsla och en tappad kontroll. Tron till den egna förmågan går till 

viss del förlorad efter en längre tids sjukskrivning, vilket enligt Bandura (1997) har påverkan 

på huruvida individen känner att denne har möjlighet att förändra sin situation. En låg tilltro 

till den egna förmågan kan resultera i att denne ger upp (Bandura, 1997) och tilltron verkar 

även ha betydelse för hur lång sjukskrivningsperioden blir (Brouwer et al., 2010). 

De flesta yttrade att det är de själva som har avgörandet i sina händer när det gäller att komma 

tillbaka efter en långtidssjukskrivning, förändra sin situation och förbättra sin hälsa och 
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livskvalitet. Känslan av att kunna förändra sin situation samt att få möjligheter till detta 

benämns i detta fall som egenmakt (WHO, 1998; Medin & Alexandersson, 2000). Att 

individerna ges möjlighet att ta tillbaka den tappade kontrollen som Ida tidigare beskrivit är 

av stor vikt för individens hälsa (Tones & Green, 2010), och även för återgången till arbete 

(Larsson, 2007). Ett positivt stöd i dessa avgöranden framhävdes av några respondenter fås 

från somliga personer i deras omgivning. Detta tillskrivs av Tones och Green (2010) vara 

väldigt viktigt, att inte fatta hälsosamma beslut utan stöd från omgivningen, som därför har en 

roll i individens egenmakt. 

6.4 Omgivningens bemötande 

Temat avser beskriva hur individerna upplever omgivningens bemötande under deras 

långtidssjukskrivning. 

Att säga att de är sjukskriven till omgivningen kan ibland upplevas som jobbigt. Vissa har fått 

bra förståelse och acceptans till deras situation, samtidigt som andra har erfarenheter från att 

ha blivit ifrågasatt. Det som bland annat Ida, Stina och Lisa tyckte var jobbigt är att det inte 

syns att de är sjuka och att folk därför inte heller tror på dem, är någon sjuk ska denne helst 

ligga hemma i sängen. De menade att det inte är någonting som behöver synas utanpå, och de 

har fått kommentarer så som “Du ser ju inte sjuk ut”. 

Ja, det är ju lite grann det här att man inte är sjuk om man inte ser sjuk ut. [...] 

Det som finns inuti och kanske inte syns kan ju vara precis lika allvarligt. Jag 

tycker att dom har svårt att förstå det. (Lisa) 

Det är ingen som tror att jag är sjuk, men man ser ju inte. Ibland vill jag inte säga 

att jag är sjuk, jag skäms ju. (Ida) 

 

Det kan vara jobbigt som sjukskriven att träffa andra människor som frågar vad de jobbar med 

och en del respondenter upplevde det skamligt att säga att de är sjukskriven. De upplevde att 

det ses som negativt att vara eller ha varit sjukskriven, vilket gör att det är svårt för dem att 

veta hur de ska förhålla sig till omgivningen. Josefin kände att många undviker henne som 

sjukskriven, att det finns en rädsla att möta livets tråkigheter. Karin nämnde att andras 

uppfattningar kan vara att hon har det så bra när hon är sjukskriven och får vara hemma, men 

att så inte är fallet. Hon mår inte bra av att bara vara hemma, utan vill känna att hon kan göra 

något meningsfullt för att få glädje tillbaka. Lina uppfattade det som att omgivningen tycker 

att hon är lat och att det är den stämpeln hon har fått när hon inte har arbetat sedan många år. 
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Ja, många som ”pluttinutta” med en och ja men ”lilla stackaren”. (Stina) 

Ja, det som jag tycker är jättejobbigt nu när jag känner att jag börjar komma 

igång och allt sådant där det är ju att man vågar ju inte säga till potentiella 

arbetsgivare att man har varit sjukskriven länge. (Lisa) 

Man får en stämpel på sig, vare sig du vill eller inte, du är lat. (Lina) 

 

Myndigheternas bemötande 

Några respondenter har också erfarenheter från att inte ha fått det bemötande som de önskat 

av involverade myndigheter. Innan Stina började på projektet fungerade ingenting i hennes 

kontakt med Försäkringskassan. Hon har velat ha ett bättre bemötande och en bättre hjälp när 

hon bland annat skulle gå igenom alla papper som de är tvungen att fylla i som sjukskriven. 

Stina framhöll en förbättring i och med projektet Steget vidare, där alla myndigheter finns 

samlade under ett och samma tak. Lisa och Josefin uttryckte att de genom felbehandling av 

myndigheter har blivit mänskligt förnedrade och saknat respekt i situationen de befunnit sig i. 

Ja, innan jag började på Steget vidare så var det inte bra alls. Då blev jag väldigt 

irriterad. Det fungerade ju inte, ingenting fungerade. (Stina) 

Jag är så otroligt besviken på myndigheterna [...] vad många gånger jag blivit 

förskräckt över dåligt bemötande, hot och okunskap. [...] Betyg på myndigheterna 

blir det sämsta. (Josefin) 

I övrigt upplevde respondenterna bara något enstaka missöde, exempelvis med någon enstaka 

person som de inte har fungerat tillsammans med. Karin och Lina hade en känsla av att alltid 

vara lite ifrågasatt hos vissa sociala myndigheter de har varit i kontakt med. Karin såg det som 

oundvikligt med tanke på deras position, men tyckte att de kanske kan sträva mot ett lugnare 

bemötande. Jenny tyckte att det har varit helt okej och att de gör så gott de kan. Hon menade 

på att de har också regler att följa och att det inte går att kräva så mycket mer. Ida berättade 

detta: 

Det är det som är dåligt, att dom skickar en hit och dit, man lär sig inte mycket 

men. Det är något genom deras, jag kan inte skälla och prata dåligt om dom som 

jobbar där, för det kommer högre upp ifrån, det är inte dom som bestämmer. Jag 

tycker synd om dom som jobbar där. Det är dom som får klagomålen. (Ida) 
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Åsikter kring regelsystemet 

Samtliga var medvetna om de förändringar som skett de senaste åren för långtidssjukskrivna. 

Det har för några av respondenterna resulterat i utförsäkring. Stina tyckte att det är bra att 

sjukskrivna kan komma ut i arbetslivet så fort som möjligt, men att det kanske inte gäller för 

alla. Många var eniga om att det behövdes förändringar, men att det fortfarande inte är ett bra 

system. Som det ser ut nu anses det vara positivt för en del, som snabbare kommer tillbaka till 

arbete. Dock är det många som fortfarande inte är tillräckligt friska när de blir utförsäkrade 

och blir tvingade att återvända till arbetslivet, vilket var något som några varit med om. Lisa, 

Ida, Lina och Karin ville se ett mer individanpassat system och uttryckte att det inte går att dra 

alla individer över en kam. 

Det beror på hur mycket personen behöver, det är ju lite svårt, men gärna komma 

ut i arbetslivet så fort som möjligt igen. (Stina) 

[...] samtidigt finns det vissa personer som utnyttjar systemet det vet jag, men det 

är fel, men man kan inte dra alla över en kam, det är individuellt, det måste de 

tänka på. (Ida) 

Jag menar jag har ju fått strida för min rätt att vara sjukskriven. (Lisa) 

Men samtidigt så tror jag att det behövdes en regeländring, för att just den här, 

när man träffar människor här som har gått sjukskrivna i tio år, det är liksom inte 

riktigt. (Karin) 

 

6.4.1 Analys 

Intressant och noterbart var att mer än hälften av respondenterna har stött på människor i 

deras omgivning som ifrågasatt deras sjukskrivning och arbetslöshet. Samtliga respondenter 

har någon gång under sin sjukskrivningsperiod upplevt psykisk ohälsa och menar på att 

omgivningen inte är lika förstående när det gäller den psykiska ohälsan som vid en fysisk 

ohälsa. Respondenterna gav i första hand uttryck åt diskriminering från sociala myndigheter, 

medan Hjärnkoll (2011) främst uttrycker diskriminering från närstående som familj och 

vänner samt psykiatrin som i denna studie stod i fokus. Detta var inget som respondenterna 

uppgav. Syns ohälsan inte finns den inte, för att hårddra det, vilket är vad som har upplevts 

bland intervjupersonerna. Känslan av att känna sig skamsen infinner sig och till och med en 

stämpel av att vara lat tilldelas i några fall de som står utanför arbetslivet. I och med detta 

väljer en del av intervjupersonerna att hemlighålla deras situation som sjukskriven. I enighet 
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med Hjärnkolls (2011) studieresultat uttryckte Lisa att hon hemlighåller att hon är sjukskriven 

för potentiella arbetsgivare. 

De sociala myndigheternas bemötande hade respondenterna delade åsikter om. De som 

tidigare inte upplevt några problem med myndigheterna hade inga åsikter. De som däremot 

har haft negativa upplevelser eller kontakter, däribland Stina, poängterade att de blivit bättre i 

och med samverkan i detta projekt. Heijbel et al. (2005) lyfter fram vikten av att samarbeta 

och kommunicera mellan myndigheterna, samt dess påverkan på de långtidssjukskrivnas 

möjligheter till arbetsåtergång. Ida belyste det negativa, att hon som sjukskriven skickades 

fram och tillbaka mellan myndigheterna. Följderna av ett dåligt samarbete blir att insatserna 

förskjuts tidsmässigt. I slutändan leder det till att de sjukskrivna hamnar någonstans 

mittemellan alla myndigheter och insatser. De sociala aktörerna arbetar på olika sätt och har 

olika mål som ligger till grund för deras insatser (Svenska ESF-rådet, 2011), vilket troligtvis 

kan förbättras med alla myndigheter under ett och samma tak som exempelvis projektet Steget 

vidare. 

Syftet med regeländringarna var att påskynda sjukskrivningsprocessen och i sin tur motverka 

det utanförskap som finns hos de långtidssjukskrivna i förhållande till arbetslivet (Proposition 

2007/08:136). De flesta av intervjupersonerna verkade vara överens om att grundtanken med 

regeländringarna var bra, men att det sätt förändringarna skett på inte är optimala för att 

hjälpa så många människor som möjligt. Reglerna uppfattades av Lisa, Ida, Lina och Karin 

som om de generaliseras på alla långtidssjukskrivna, och intervjupersonerna trodde inte att det 

är den rätta vägen mot ett friskare samhälle med mindre långtidssjukskrivna människor. Några 

respondenter har utförsäkrats trots att de inte har återfunnit deras fulla arbetsförmåga, vilket 

Melén (2008) säger ha drabbat många. 

6.5 Projektets betydelse 

Följande tema belyser respondenternas upplevelser efter att ha deltagit i projektet Steget 

vidares hälsogrupp. 

Alla respondenter hade positiva erfarenheter från att ha deltagit i Steget vidares hälsogrupp. 

De har diskuterat mycket om hälsa och friskvård, skrattat och haft det roligt tillsammans. Det 

har inte varit någon stress och alla har fått tagit plats. Detta var något som alla har haft ett 

uppdämt behov av i och med mer isolerad livsstil på grund av sjukskrivningen. De första 

reflexionerna som de flesta yttrade sig om var av liknande karaktär som nedan. 
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Det var väldigt roligt, vi skrattade hela tiden, nästan. Ääh, det var väldigt bra. 

(Karin) 

Jag tyckte att det var jättebra, superbra. Jag, vi var ju ett väldigt blandat sällskap, 

både åldersmässigt och alltså de flesta i princip alla har ju varit sjuka länge. 

(Lisa) 

 

Första känslan 

Dock var Karin, Lisa och Jenny skeptiska från början när de rekommenderades att delta i 

projektet. De var rädda för att det inte skulle ge något, utan att det var ännu en 

rehabiliteringsinsats som myndigheterna hittat på för att det utåt sett skulle se bra ut. Lina 

ställde sig likgiltig till att delta i projektet. Samtidigt ansåg alla att de inte hade något att 

förlora på att delta och kunde lika gärna ge det en chans, vilket ingen i efterhand ångrar. 

Nä, alltså jag var väl, såhär alltså först var jag väl lite sur, när jag skulle liksom. 

Jävla arbetsmarknadshelvete, jävla skit, tänkte jag först men sen tänkte jag att, nä 

jag ska faktiskt se till att jag får så mycket hjälp som möjligt ut av det här, liksom 

ta ut det bästa av det. (Karin) 

 

Gemenskap 

Det som framhävdes mest från alla personer var den gemenskap som de kände i hälsogruppen. 

Att det var ett sätt att komma ut och träffa andra som sitter i samma sits. De kände att de fick 

tillbaka lite av det sammanhang som de tidigare nämnt varit en del som de förlorat genom sin 

sjukskrivning. För Ida var det i första hand detta som gjorde att hon tyckte om att komma dit 

varje gång och nästintill den enda anledningen. Enligt Lisa var det bra att se att hon inte är 

ensam om att ha det jobbigt och vara sjukskriven. Hon sade att det var lätt att tycka synd om 

sig själv och det därför var bra att veta om att andra personer faktiskt kan ha det värre. 

Det var jättekul, just gemenskapen och att alla ja men du, jag provade det här och 

man får hjälp av andra som också har suttit i samma situation. (Stina) 

Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om, vi skrattade mest. [...] Men den lilla 

stunden man var här, gjorde det mycket. Så det är viktigt för min del och så att 

träffa andra. Därför kom jag, för att träffa folk. (Ida) 
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Kunskaper och verktyg 

Samtliga personer tyckte att innehållet gällande vad de har gått igenom är bra att höra, både 

som påminnelse vad som är mer eller mindre hälsosamt och som nya värdefulla kunskaper 

kring ämnet. Stina och Karin var de två som i högst utsträckning upplevde att de har fått 

verktyg som de kan använda i sin vardag och som medfört positiva förändringar i deras hälsa. 

Jenny poängterade vikten av att de tagit upp helheten, att inget utesluter det andra och att 

kunskaperna framförs på en mänsklig och genomförbar nivå. De tas ner på en begriplig nivå 

anpassat efter hela gruppen. Att vissa saker som tagits upp har varit upprepning och självklara 

saker som de redan vetat om såg inte Karin som någon nackdel. Det var Ida som upplevde att 

hon inte har fått så många nya kunskaper med sig som hon kan ha nytta av i sin tillvaro, 

däremot var det ett positivt minne att ha fått deltagit. 

Alla vet väl vad som är bra och inte bra på ett ungefär, men här går man ju lite 

mer på djupet och såhär är det egentligen och det tycker jag faktiskt var betydligt 

mycket bättre för då får du upp ögonen. (Stina) 

Det har tagit upp alla bitar. Det är inte bara den här vikten och maten och motion 

och utan att det har varit så mycket annat också. Ja, men hur själen också 

nånstans har ju sin bit. (Jenny) 

Man vet ju det själv intellektuellt, men det kan vara jätteskönt att någon annan 

säger de också så att man blir lite peppad. Ja, det är ju lite det här att man börjar 

ja, även fast man vet saker så tar man sig inte för, det kan var nyttigt att höra. 

(Lisa) 

 

Stöd 

Stina, Jenny, Lina och Karin upplevde att de har fått ett större stöd på Steget vidare än 

tidigare. Att ledarna lyssnar och ger tillfredsställelse av individuella behov gör att motivation 

och vilja att komma någonstans ökar ytterligare. Josefin framförde att det viktigaste i en 

rehabilitering är att hon får rätt stöd i form av någon som ger henne mod att möta arbetslivet 

och våga sig ut. 

Resultat 

Alla upplevde stora förändringar i sin hälsa, även livskvaliteten hade till stor del blivit bättre 

och de alla lät väldigt positiva över detta. Stina vill aldrig mer vara sjukskriven och har fått 

förståelse för vikten av att främja sin hälsa och livskvalitet, att göra det bästa utifrån 

situationen hon befinner sig i. Hon har stärkt tron på sig själv och vet vad hon vill. 
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Men nu så känner jag att får jag en tanke så vill jag det här eller vill jag inte det 

här. Nej, men då behöver jag inte fundera något mer. Raka puckar. (Stina) 

 

Sjukdomen i sig kan vara ett problem som gör att inga förbättringar i hälsan sker hos 

deltagarna, samtidigt som det sociala och ett stärkt självförtroende höjer livskvaliteten. Jenny 

och Karin nämnde sammanhanget som ett stort motiv till förbättrad hälsa och livskvalitet. 

Men det handlar väl någonstans också om att hamna i ett sammanhang, att 

komma någonstans och att man går på någonting som faktiskt berör mig. Det är 

inte någon datakurs som Arbetsförmedlingen har anordnat där man ska sitta och 

göra saker som man redan kan, men man ska göra det för man ska göra det på 

något vis. (Jenny) 

 

Det har inte blivit någon radikal skillnad på kontrollen över sin egen situation, men alltid en 

bit på vägen tyckte bland annat Jenny. Lisa och Lina ansåg att de har fått en stärkt kontroll, 

börjat ta sig för mer saker och även sökt jobb, vilket gör att tillvaron är mycket ljusare. 

Ja, det är ju det här att jag har fått mer insikt om mig själv och att jag har fått 

pushning och coachning och sådant. (Lisa) 

Just att, tron på mig själv. Man har insett att jag faktiskt kan. Jag klarar av att 

göra saker, det är saker som är jobbiga, svår. (Lina) 

 

Livskvaliteten hade enligt Lina förbättrats för henne genom att Steget vidare har sett individen 

och att de låter det få ta tid. Flera har förstått vikten av att inte ta för stora steg i taget utan att 

skynda långsamt för en hållbar förändring. Karin har genom den bättre rutinen och strukturen 

i vardagen som Steget vidare gett henne, fått en bättre hälsa och livskvalitet. Hon upplevde 

också att hon till viss del har fått ökad makt över sin situation. 

[...] det handlar om att jag har fått vila upp mig, jag har fått bättre rutin och 

struktur i vardagen och, ett sammanhang. (Karin) 

 

Önskemål om vidare utveckling av projektet 

Som helhet verkar Steget vidare vara ett bra initiativ, då alla överlag har varit nöjda med 

projektet. En del önskemål om förbättringar av hälsogruppen och Steget vidare kom upp i 

tankar kring ett optimerat resultat. Ida och Karin hade önskat att de fick komma ut på fler 
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aktiviteter och få in fler praktiska inslag, men har förståelse för att det är svårt att anpassa 

efter samtliga deltagare i hälsogruppen. De hade också gärna gått mycket längre, eller haft 

någon form av uppföljning på hälsotemat, vilket även Lisa tyckte. Just uppföljningen i stort 

efter Steget vidare upplevde Lisa vara mindre bra. Efter avslutad kurs känner hon att de tappat 

stödet och ska klara sig själva, vilket hon ansåg att många inte är i rätt tillstånd för. En möjlig 

förklaring till detta trodde Karin kunna vara att resurserna inte är tillräckliga för det behov 

som idag finns hos de långtidssjukskrivna, det är många som behöver hjälp och de behöver 

mycket stöd. 

Det är viktigt, inte bara sitta och prata bara, det är bra och komma ut och prova 

någonting. (Ida) 

Jag skulle ju ha velat ha in mera fysisk träning och mer att man gick ut och deltog 

i olika aktiviteter å såhär. Det hade jag velat. (Karin) 

Människor som kommer in här behöver väldigt mycket hjälp. (Karin) 

 

6.5.1 Analys 

Framförallt Karin, Lisa och Jenny var från början skeptiska till projektet. Många av 

respondenterna har tidigare erfarenheter från arbetslivsrehabilitering som anordnats av 

Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Som benämnts i tidigare problematik finns det 

svårigheter i att de berörda myndigheterna inte samverkar i en arbetslivsrehabilitering 

(Svenska ESF-rådet, 2011). För att kunna komma tillbaka till arbetslivet är det ett flertal delar 

som ska sammanfalla, vilket kan förklara att de tidigare aktiviteter de deltagit i inte har gett 

resultat som önskats. Så här i efterhand har Steget vidare överträffat allas förväntningar. 

Steget vidare och framförallt hälsogruppen har gett deltagarna stöd och en del av det 

sammanhang som de tidigare saknat. Uppfyllelse av behovet att vara en del av någonting och 

att inte känna sig ensam i det tillstånd de befinner sig i har majoriteten av respondenterna känt 

varit mycket positivt. Att befinna sig i ett socialt nätverk i form av “likasinnade” är något som 

visas vara betydelsefullt för långtidssjukskrivna i Larssons (2007) studie. Att ha en högre grad 

känsla av sammanhang leder enligt Antonovskys (2005) teori till att individen lättare kan 

hantera de påfrestningar som den utsätts för i livet, i detta fall som långtidssjukskriven. 

Rehabiliterande insatser ska enligt Försäkringskassan (2012) bygga på bland annat detta. 

Projektet har bidragit till en gemenskap, samt till att dessa respondenter har blivit mindre 

isolerade än innan. Lindstöm, Ali och Rosvall (2012) visar att brist på ett socialt kontaktnät är 
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något som leder till psykisk ohälsa, så endast att deltagarna kommer och umgås med de andra 

i hälsogruppen kan tillföra bättre hälsa och livskvalitet hos individerna. Alla befinner sig i 

samma situation, vilket möjligtvis kan skapa en tillit till varandra. Även tillit är något som 

långtidssjukskrivna känner i mindre utsträckning och som bristfälligt skapar ohälsa 

(Lindstöm, Ali & Rosvall, 2012). Medarbetarna på Steget vidare uttrycktes också skapa denna 

tillit enligt respondenterna, där de kände att de blir betrodda och accepterade i deras situation. 

För en mer framgångsrik rehabiliteringsprocess mot arbetslivet anger även Klanghed, 

Svensson och Alexanderson (2004) i deras studie att främjande faktorer är att bli betrodd, att 

tas på allvar och känna att de får stöd, uppmuntran, förtroende och personligt engagemang 

från de yrkespersoner som de integrerar med. 

Enligt respondenterna var innehållet i hälsogruppen mestadels anpassat efter gruppens behov, 

vilket de flesta hade full förståelse för. Många tyckte också att möjligheten för mer individuell 

hjälp har funnits att tillgå när de själva behöver. Några, bland annat Karin, uttryckte sig till 

viss del ha blivit begränsad i sin utveckling när innehållet anpassats efter gruppens status och 

hon önskade mer fysisk aktivitet. Som en studie framhäver är det i ett rehabiliteringsprogram 

nödvändigt att ta hänsyn till varje individs situation för att kunna möta och förstå alla 

individer på ett framgångsrikt sätt (Ockander & Timpka, 2005). Ett gruppanpassat tema, som 

detta rörande hälsa, medför en del begränsningar, men överlag är samtliga som intervjuats 

positiva med hälsogruppens design och menar ändå på att det var det optimala sättet för att 

passa alla. 

Vilka kunskaper de har fått med sig varierade en del. De upplevde att innehållet gav 

värdefulla kunskaper och tyckte inte att det gjorde något att det var sådant som de redan vetat 

om. Kunskapsnivån har varit lagom och de upplevde ha kunnat ta det till sig. Alla hade inte 

fått användbara verktyg för att i fortsättningen förbättra sin hälsa, men majoriteten nämnde 

något som de faktiskt blir påminda om i vardagen. Det är just verktygen som presenteras som 

en förutsättning för att öka möjligheten till att förändra livsstilen i studien gjord av Hassmén 

och Hassmén (2005). Ofta är det dessa som saknas för att individen ska förbättra sin hälsa. Ida 

kände att hälsogruppen för stunden har varit ett positivt inslag i hennes liv, men inget som i 

fortsättningen kommer att påverka hennes livssituation. Det kan bero på, som Langelands et 

al. (2007) studie antyder, att Ida inte såg sambandet mellan projektets hälsoåtgärder och 

hennes återgång till arbetslivet. Majoriteten kännde att de har stärkt sitt självförtroende samt 

kontrollen över sin egen situation, vilka kan benämnas som en del i begreppen self-efficacy 

och egenmakt (Bandura, 1997; WHO, 1998). Genom detta får individerna lättare att förbättra 
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sin situation. För att kunna använda kunskaperna och verktygen de får med sig krävs en 

tillräcklig tilltro till sig själv samt en känsla av egenmakt för att klara förändringar, 

exempelvis en förändring i livsstilen (Tones & Green, 2010; Brouwer et al., 2010). 

Att framhäva är att alla upplevde ha förbättrat sin livsstil i positiv riktning efter deltagande i 

Steget vidare och hälsogruppen. Det har inte för samtliga resulterat i en känsla av bättre hälsa 

rent fysiskt, vilket heller inte alltid är möjligt i allas situationer. Om däremot någon del 

förbättras, i det psykiska eller sociala välbefinnandet, kan resultatet sammantaget ändå leda 

till en förhöjd livskvalitet (Brülde, 2003). 

För att få den hjälp många långtidssjukskrivna behöver är Steget vidare en väldigt bra start. 

För en del respondenter har längden på temat hälsa varit tillräckligt och de har efteråt varit 

redo att söka sig mot arbetsmarknaden. Andra, däribland Lisa, har däremot känt sig behöva 

ytterligare stöd efteråt som de idag inte har blivit erbjudna. Det är individuellt och samtidigt 

behöver de komma vidare för att inte bli trygg i att ha Steget vidare att luta sig mot. Som 

Landstad, Wendelborg och Hedlunds (2009) nämnde i deras studie, så kan en trygghet av 

något, i deras fall en trygghet till ekonomisk inkomst, leda till minskade chanser att komma 

tillbaka till arbetslivet. Individen känner att dennes nuvarande situation blir stabil och kan lätt 

bli bekväm i den. Det vill säga, för lite kontroll och ansvar över sin rehabilitering har 

avgörande värden på sjukskrivningens varaktighet i negativ riktning. 

6.6 Drivkrafter till arbetsåtergång 

I det sista temat framförs tankegångar om hur individerna ser på arbetsåtergång. Vad de ser 

som drivkrafter samt begränsningar till att börja arbeta igen. 

Det märktes att alla respondenter vill ha ett arbete. Även om de har olika stora möjligheter att 

klara av det så var det deras mål. Vad som driver dem skiljer sig åt. Ekonomin är en drivkraft 

till att vilja arbete igen. 

Ja, pengarna det är ju det som är drivet att jag och barnen ska få det bättre 

ekonomiskt, pengar känns nästan viktigast. (Lisa) 

Sen mår man ju psykiskt dåligt då man inte har några pengar [...] (Lina) 

 

För Stina är den sociala kontakten största faktorn till att hon vill ha ett arbete, vilket även Ida 

och Lisa angav som en drivkraft. 
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Du måste ha det här kontaktnätet på nåt vis, det tycker jag är jätteviktigt. För det 

tappade jag och det blev jättejobbigt. Så att det är någonting jag tycker är viktigt, 

att komma ut. (Stina) 

 

För Jenny är det viktigt att just ha någonting att gå till, vilket gör att tillvaron blir mer 

meningsfull. Stina höll med om Jennys åsikt om att när hon bara är hemma är det lätt att inte 

ta sig för att göra någonting överhuvudtaget. 

Saker och ting man blir mer effektiv tror jag när man jobbar. (Jenny) 

[...] att du inte bara blir förslappad och bara är hemma, att du måste ha 

någonstans att gå. (Stina) 

 

Tänkbara begränsningar 

Stress, att allting går för fort och att de inte skulle vara redo för att arbeta, är något som Stina 

och Jenny såg som begränsningar i sin arbetsåtergång. Lisa och Josefin trodde också att med 

en långtidssjukskrivning i bagaget minskar deras chanser väsentligt till att få ett arbete de vill 

ha, då arbetsgivaren inte vill ha någon som har varit sjuk länge. 

[...] jag vet ju att statistiken talar mot mig, [...] långtidssjukskrivning är ingen 

höjdare på arbetsmarknaden. Men jag kämpar på. (Lisa) 

Vem anställer en som varit långtidssjukskriven? (Josefin) 

 

6.6.1 Analys 

Ekonomin är ett återkommande samtalsämne och benämndes av en del respondenter som en 

drivkraft att återgå till arbete. Som det framkommer i Floderus et al. (2005) studie och som 

respondenterna bekräftar, blir följderna av en svår ekonomisk situation att den 

långtidssjukskrivne drabbas av psykisk ohälsa som en reaktion på den förändrande 

livssituationen. Med dålig ekonomi följer ofta en sämre hälsa (Socialstyrelsen, 2009; 

Engström, 2010; Lindström, Ali & Rosvall, 2012). Ett exempel på det är Lina, som ville äta 

mer nyttig mat innehållande grönsaker, men kände sig inte ha råd. Som tidigare nämnts under 

temat Upplevelsen av att vara sjukskriven uttryckte samtliga respondenter brist på social 

kontakt. Tre av respondenterna nämnde den sociala aspekten som en stark drivkraft till att 

vilja återgå till arbete. Meningsfullheten är något som ett par personer strävade efter och som 
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de känner att de får genom att ha ett arbete att sköta. Meningsfullhet beskriver Antonovsky 

(2002) som en förutsättning för att kunna främja hälsa och må bättre i vardagen. 

Deltagarna såg några tänkbara begränsningar som kan försvåra deras möjlighet att få ett 

arbete. Många framhävde att om rehabiliteringen går för fort kan det resultera till en för tidig 

tillbakagång som istället leder till ett bakslag. Som de tidigare nämnt och fått utrymme till i 

Steget vidare är tid, att det får ta den tid det tar. Lisas och Josefins tanke om att arbetsgivaren 

inte vill ha en anställd med en långtidssjukskrivning i bagaget bekräftas av TCO:s (2011) 

undersökning där resultatet visar att många arbetsgivare har en negativ attityd till att 

nyanställa långtidssjukskrivna. Det upplevdes vara en stor begränsning för de personer som 

inte kan eller vill komma tillbaka till samma arbetsgivare. 

7. Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring resultat och metod i den genomförda studien, även förslag 

till vidare forskning presenteras. 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka kunskaper och erfarenheter kvinnliga deltagare i 

projektet Steget vidares hälsogrupp har till hälsa, livskvalitet och egenmakt samt hur de 

upplever det att vara långtidssjukskriven. Vidare var syftet att undersöka om och i så fall hur 

projektets rehabiliterande insatser inriktade mot hälsa går att relatera till ökade möjligheter att 

återgå till arbetslivet. 

Hälsa, livskvalitet och egenmakt 

När respondenterna får frågan om vad hälsa är så svarar de flesta att det är en helhet av 

fysiska, psykiska och sociala aspekter. Bakomliggande orsaker till deras långtidssjukskrivning 

har för samtliga intervjupersoner haft stor betydelse för hur de upplever sin nuvarande 

hälsostatus, framförallt de intervjupersoner som har en fysisk diagnos. Skillnader framträder 

framförallt i hur stor vikt varje intervjuperson lägger vid respektive hälsorelaterad fysisk, 

psykisk och sociala faktor. Majoriteten av respondenterna visar emellertid en medvetenhet om 

att samtliga hälsofaktorer påverkar den egna hälsan som helhet. Det vi har kunnat utläsa från 

intervjusituationerna är att respondenterna omedvetet talar om hälsa i form av fysiska termer. 

En tänkbar slutsats är därmed att deltagarna själva uppger en annan syn på hälsa mot vad de 

upplevs leva efter. Resultatet antyder att hälsogruppen har bidragit till en teoretisk helhetssyn 
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på hälsa hos deltagarna, men att de helt eller delvis saknar en medvetenhet om hur denna 

kunskap ska överföras till praktisk handling. Det tar tid att tillämpa ord och tankar till faktisk 

handling, att förändra en invand tankeprocess. Steget vidare och hälsogruppen väcker en 

bredare hälsosyn, i mening att exempelvis de som har en kronisk åkomma ändå ska kunna 

känna en hög grad av hälsa genom att förbättra de övriga komponenterna. Innehas fysiska 

begränsningar går det fortfarande att påverka hälsan positivt i och med att lägga fokus på det 

psykiska och sociala aspekterna. 

Livskvalitet framhålls främst som ett psykiskt och socialt tillstånd. Det tillskrivs utav 

åtskilliga respondenter som aspekter som gör dem gott. En långtidssjukskrivning har enligt 

dem och forskningen negativ påverkan på framförallt det psykiska och sociala välbefinnandet, 

vilket gör att livskvaliteten upplevs som låg. Isoleringen har till exempel enligt 

respondenterna inverkan på livskvaliteten genom att många förlorar det sociala närverket. En 

kommentar som vi fann intressant var när en av respondenterna benämnde arbetsföra 

människor som ”normala”. Detta kan tolkas som att intervjupersonen uppfattar och förstår 

sjukskrivning som något avvikande och onormalt. Om den sociala normen är att arbeta finns 

det en risk att den som är sjukskriven upplever sig själv som avvikande, vilket i sin tur kan 

leda till ett fiktivt och reellt utanförskap. 

Begreppet egenmakt har inte lika stor innebörd för deltagarna, men benämns av de flesta som 

att det är de själva som ska ta kontroll över sin situation och bestämma över vad som ska ske. 

Egenmakten är för de flesta avgörande i arbetsåtergången, lika så deras self-efficacy. 

Individen bör på egen hand handla så att den förbättrar sina situationer och möjligheter till att 

närma sig arbetslivet, den behöver tro att det är möjligt och tro på sig själv. Med det menas att 

det är individen som ansvarar för att aktivt försöka ändra sin livssituation. Egenmakt ses av en 

del som en styrka, och andra ser det som ett hinder och en osäkerhet att det är de själva som 

behöver ha kontrollen över deras rehabilitering. 

Utfall av hälsogruppen 

Från respondenterna framhävdes hälsogruppen framförallt ha gett dem gemenskap, stöd, ökad 

tilltro till den egna förmågan och mindre isolering, där samtliga av hälsogruppens delmoment 

har resulterat i ett förhöjt psykiskt välbefinnande. Majoriteten tycker att de tre begreppen, 

hälsa, livskvalitet och egenmakt, som behandlas är viktiga i en rehabilitering och hälsan, 

livskvaliteten och egenmakten har för de flesta gått åt ett positivt håll efter närvaro i 

hälsogruppen. Egenmakten är diffusare än de två andra att uppleva förbättringar i, antagligen 
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för att det är ett mer okänt och svårt begrepp att relatera till. Men de flesta intervjupersoner 

upplever ökad kontroll över den egna livssituationen. 

Att Steget vidares hälsogrupp har gett positiva resultat för samtliga respondenter kan vi 

konstatera. Däremot uttrycker ingen respondent sig kunna beskriva hur dessa hälsoinsatser 

konkret bidrar till ett kliv i riktning mot arbetslivet. Vår slutsats är därmed att deltagarna 

behöver se en tydligare koppling hur de hälsorelaterade insatserna kan bidra till att de 

kommer tillbaka till arbetslivet, där exempelvis en förändrad livsstil har positiv inverkan på 

möjligheterna att återgå till arbetslivet. Att utläsa från vår studies resultat är att några av 

deltagarna endast tycker att hälsoinslagen är en “rolig” aktivitet att delta på, samt är där för att 

uppfylla myndigheternas förväntningar på att deltagarna aktivt förväntas att förbättra sina 

framtidsutsikter beträffande arbetslivet. Det måste finnas en egen motivation om det ska ge 

önskade resultat. Genom projektet får individerna en känsla av sammanhang och social 

gemenskap, vilket för stunden får dem att må bra, att uppleva förbättringar i hälsa och 

livskvalitet, men detta relateras inte av respondenterna till att öka deras chanser till 

arbetsåtergång. Steget vidare blir genom detta ett kortsiktigt sätt att må bättre, men resulterar 

nödvändigtvis inte i förändringar av långvarig bemärkelse. Ytterligare upplever flera att de 

behöver mer stöd för att ta steget att exempelvis bli mer fysiskt aktiv, vilket de saknar från att 

ha medverkat i hälsogruppen. Som vi påpekat tidigare är det lätt att ta till sig kunskap 

teoretiskt, men svårare att implementera det i sitt eget liv. Vi kan konstatera att det finns ett 

glapp mellan teori och praktik och en brist i uppföljningen av hälsogruppen och dess 

processarbete, då det verkar vara svårt för individen att utan formellt stöd uppnå 

förändringsmålen som har för avsikt att leda till förbättrad hälsa, livskvalitet och egenmakt. 

Främst i den ofta svåra situation som långtidssjukskrivna befinner sig i och som omfattar 

sviktande självkänsla och tilltro till den egna förmågan att kunna åstadkomma förändring i sitt 

eget liv.  

Eftersom det är komplicerat att mäta hälsa genom de definitioner som tillskrivs begreppet är 

det även svårt att avgöra vad just de hälsorelaterade inslagen som projektet omfattar faktiskt 

gör för individerna och hur stor påverkan de har. Komplexiteten i att mäta hälsa har 

antagligen inverkan på det att hälsorelaterade insatser tidigare inte utvärderas i Steget vidare. 

De projektanställda ser behov av att arbetslivsinriktad rehabilitering innehåller dessa inslag, 

och vet att det ger resultat men kan inte tydligt visa på vilka och hur. Det kan skapa 

osäkerheter bland både deltagare och medarbetare på Steget vidare. 
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Möjligtvis kan det existera omedvetna och outtalade konflikter eller en diskrepans mellan 

individens mål och projektets mål. Individerna som kommer till projektet har inte alltid helt 

klart för sig vad det kommer att innebära, de har en tanke att de ska få hjälp med att förbättra 

sin hälsa och livskvalitet så att de ska kunna återgå till arbetslivet. Samtidigt har Steget vidare 

ett klart syfte som innebär att det endast ska erbjuda ett stöd i individernas 

rehabiliteringsprocess. Samtliga respondenter är medvetna om att det ligger i deras ansvar att 

förbättra sin egen hälsa, livskvalitet och egenmakt. Är dock inte Steget vidare tydlig med 

deras roll i denna process och syftet med projektet, specifikt temat hälsa, finns det en 

övervägande risk att individerna lägger över större ansvar på projektetansvariga. Det kan 

också vara som i Idas fall, att hon redan innan hon kom dit visste att det inte skulle hjälpa. 

Med en sådan inställning i kombination med frånvaro av tydliga mål uteblir sannolikt det 

positiva resultat som projektet avser. Detta är något som vi anser kan förbättras och 

vidareutvecklas i projektet, det vill säga att deltagarna sätter upp tydliga mål och att projektet 

visar på vilken betydelse hälsoinsatser har, för att kunna nå deras uppsatta mål. Vilken 

innebörd begreppen hälsa, livskvalitet och egenmakt har för intervjupersonerna och hur de 

relaterar dessa till projektets mål är något oklart. Många hade ingen vetskap om målet som 

projektet har angående att öka deltagarnas hälsa, livskvalitet och egenmakt, men däremot 

kände de till det övergripande målet som innebär att de ska komma tillbaka till arbetslivet. 

Vår tanke var från början att granska projektets mål i relation till deltagarnas mål. Men 

respondenterna var varken bekant med projektets mål och hade själv inte egna tydliga mål 

med projektet. Därmed har svaren kring dessa frågor blivit ofullständiga och svåra att relatera 

till. Som vi ser det kan det skapa vissa svårigheter i att nå uppsatta mål för båda parterna. 

Steget vidare fungerar idag som en bra start till att förbättra hälsa, livskvalitet och egenmakt. 

De får verktyg och hjälp på vägen under de veckor de deltar, men i slutändan ligger ändå det 

huvudsakliga ansvaret på individen. Önskvärt vore att hitta bättre former att kvalitetssäkra de 

hälsorelaterade insatserna som genomförs. 

Möjliggörande faktorer till arbetsåtergång 

Att återgå till arbetslivet är en komplex process vilket nämnts i tidigare forskning vilket även 

framgår av resultatet i denna studie. Intervjupersonerna uttryckte hinder för att komma 

tillbaka i arbete, men de såg även faktorer som gynnar en arbetsåtergång. Projektet Steget 

vidares stöd var något som de flesta lyfte fram som en möjliggörande faktor till att våga ta 

steget ut i arbetslivet igen. Stödet upplevdes positivt på grund av projektets större anpassning 

till individuella behov, i förhållande till hur det ser ut när de sociala myndigheterna inte 
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arbetar i samma lokaler. Övervägande kände deltagarna att de har haft möjlighet att påverka 

utformningen av hälsogruppen och styra innehållet utefter vad de är i behov av i intention om 

att återgå till arbetslivet. Detta exempelvis genom att själva få välja att medverka i 

hälsogruppen och grupper med andra teman och att individuella tider har kunnat bokas in 

efter den sjukskrivnes behov. 

En tänkbar slutsats är att drivkrafterna till att vilja ha ett arbete kan fungera som 

möjliggörande faktorer för att återgå till arbetslivet. Intervjupersonernas motiv till att börja 

arbeta är främst ekonomiska och sociala, även att få en meningsfull struktur i vardagen och ha 

någonstans att gå till. Om de sjukskrivna, med hjälp av en ökad self-efficacy och egenmakt, 

kan vända de negativa konsekvenserna till en inre motivation för att ta sig ur sin 

sjukskrivning, ser vi att dessa komponenter kan gynna en arbetsåtergång. 

Begränsande faktorer till arbetsåtergång 

Majoriteten av respondenterna berättade att deras sjukskrivning medfört ett minskat 

självförtroende och att det efter en långtidssjukskrivning är lätt att tappa självtilliten. 

Osäkerheten övergår för många till en rädsla att börja arbeta igen, vilket kan verka som ett 

hinder för en arbetsåtergång. Stress nämnde två av respondenterna vara en begränsande faktor 

för att återgå till arbete, utan att därefter falla tillbaka i sin sjukskrivning. Frånvaron av stress 

nämnde några intervjupersoner som positivt under sjukskrivningen och vid medverkan i 

hälsogruppen. En tänkbar slutsats är att det blir svårt för individen att återgå till ett kravfyllt 

arbetsliv när det levt utan stress en längre tid och att projektet därmed bör innehålla inslag 

som hjälper individen att hantera stressfyllda situationer. 

Gemensamt för alla intervjupersonerna är att sjukskrivningens orsak utåt sett är osynlig för 

allmänheten. Det gäller både de som diagnostiserats med en fysisk sjukdom, och för de som 

lever med psykiska besvär. Återkommande i respondenternas berättelser var känslan av att de 

som långtidssjukskrivna inte blivit betrodda och ifrågasatta av omgivningen, vilket resulterat i 

känsla av skam att berätta om sin sjukskrivning. Människor som undviker, har förutfattade 

meningar och fäller nedlåtande kommentarer är exempel på erfarenheter. En del vågar inte 

tala om att de är sjukskrivna, varken för närstående eller möjliga arbetsgivare. Det finns en 

riks att allt det här sammantaget leder till en rädsla att inleda nya relationer och söka arbete. 

Några av respondenterna uttalade sig om känslan att vara oattraktiva på arbetsmarknaden. 

Arbetsgivares negativa attityder verkar troligtvis negativt för individens self-efficacy och 

försvårar därmed en arbetsåtergång. Långtidssjukskrivningar är som vi vet ett stort 
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hälsoproblem i samhället, och vi anser att negativa attityder från arbetsgivare och 

omgivningen i övrigt försvårar för de sjukskrivna att ta steget vidare till arbetslivet. I 

kombination av en fungerande arbetsrehabilitering mellan myndigheter och 

långtidssjukskriven, ser vi även att hela omgivningen har ett ansvar att med en god attityd till 

dessa individer hjälpa istället för att stjälpa. 

7.2 Konklusion 

Respondenterna har en klar bild över vad hälsa och livskvalitet är för dem, samtidigt som 

begreppet egenmakt inte är lika självklart. Att utläsa av studien påverkar en 

långtidssjukskrivning individens hälsa, livskvalitet och egenmakt på olika sätt, oftast i negativ 

bemärkelse. Hälsogruppen i Steget vidare har för samtliga bidragit till mer eller mindre 

positiva resultat i dessa avseenden. Från att många har befunnit sig i en gråzon mellan sociala 

myndigheter innan projektet, så ser vi att de har fått ett mer individuellt bemötande än tidigare 

och detta har anpassats efter deras egen situation. Genom kunskaper har de kunnat förbättra 

sin hälsa, livskvalitet och egenmakt, samtidigt som de tillsammans i hälsogruppen har gett 

varandra gemenskap och sammanhang som bidragit till en förbättrad livssituation. Allt detta i 

samverkan kan ge ökade möjligheter till arbetsåtergång. 

Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att hälsogruppen övergripande har en positiv 

påverkan på arbetsåtergång, men att den inte är tillräckligt synlig för individerna själva för att 

det ska inverka på deras arbetssökande. Tydliga mål och en öppen dialog mellan parterna om 

var ansvaret ligger kan tänkas förbättra detta. De nämner främst faktorer, så som stöd och 

minskad isolering som inte är specifika för hälsogruppen utan är talande för strukturen på 

arbetslivsrehabiliteringen. Det finns en brist i dokumentation och uppföljning av insatser och 

konsekvenser, vilket försvårar möjligheterna att kunna förbättra och effektivisera de 

hälsorehabiliterade insatserna. Former av arbetslivsrehabilitering liknande denna kommer 

troligtvis att öka i vårt samhälle, sammantaget visar det på goda resultat och har många 

utvecklingsmöjligheter. 

7.3 Metoddiskussion 

Efter genomförd studie har tankar väckts kring metodens möjliga styrkor och svagheter. Vår 

kontaktperson, Steget vidares hälsocoach, kontaktade de som deltagit i hälsogruppen med 

hänsyn till vårt urval. Deltagarnas nära relationen till hälsocoachen kan påverka de 

tillfrågades val att delta eller inte delta. Utöver det finns en risk att deltagare som passar in på 

urvalet ändå inte kontaktas om exempelvis hälsocoachen upplever en dålig relation gentemot 
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individen. En annan konsekvens av relationen mellan coach och deltagare kan vara att några 

deltagare i gengäld känner sig skyldiga att ställa upp på en intervju. 

I denna studie deltog ingen deltagare som idag har återgått helt till arbetslivet. Orsaken till det 

kan tänkas vara att intervjuer är tidskrävande och att det i sig är ett hinder när man har ett 

arbete, varför de valt att inte delta. De som står utanför arbetslivet kan uppleva att de har mer 

tid att avsätta för att kunna medverka. Enkäter hade i detta fall kunnat öka deltagandet hos de 

arbetsföra individerna, då det inte är lika tidsomfattande. I och med att samtliga 

intervjupersoner mer eller mindre stod utanför arbetsmarknaden har fokus i denna studie 

bland annat legat på vilka faktorer de tror har betydelse för att återgå till arbetslivet, istället 

för ett kanske intressantare perspektiv, vad de i efterhand känner bidrog till att de kom tillbaka 

till arbetslivet. 

Det faktum att hälsogruppen är ett frivilligt tillval av rehabiliteringsinsatserna i projektet kan 

medföra att de som valt att delta, från början har ett intresse för bland annat hälsa och att det i 

sin tur påverkar resultatets riktning. Fastän många i hälsogruppen har ett intresse av hälsa, så 

fann vi ett brett spektrum av olika personligheter med varierande bakgrund och orsaker till sin 

sjukskrivning. 

7.4 Uppslag på fortsatt forskning 

Majoriteten av deltagarna i hälsogruppen vid projektet Steget vidare är kvinnor, med endast 

ett fåtal män. Som tidigare forskning visat kan en signifikant skillnad ses könen emellan, där 

kvinnor i högre utsträckning än män är sjukskrivna. Vidare handlar övervägande antalet 

artiklar om studier gjorda på kvinnor. Frågan blir då om män är friskare än kvinnor eller om 

de drar sig för att söka hjälp. Är män inte lika hälsointresserade som kvinnor eller anser de sig 

inte ha ett lika stort eller möjligen ett annat behov av hälsorelaterade insatser? Utifrån vår 

egen studie och tidigare forskning drar vi därmed slutsatsen att det sannolikt finns en gråzon 

och en kunskapslucka kring män och sjukskrivningar med koppling till hälsa och livskvalitet. 

Fortsättning på denna studie och liknande samverkansprojekt skulle kunna vara att studera 

upplevelser och erfarenheter hos de som har kommit tillbaka till arbetslivet efter en 

rehabiliteringsinsats liknande Steget vidares hälsogrupp. Ett ytterligare tänkbart uppslag till 

fortsatt forskning skulle kunna vara att följa upp de som erbjuds möjligheten, men väljer att 

avstå från hälsorelaterade insatser. Även studera hälsoinsatser i relation till exempelvis 

etnicitet, klass och andra sociala kategorier. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Information som studiens syfte samt forskningsetiska principer. 

 

Bakgrund 

Hur ser din situation ut i dagsläget? (Sjukskriven/arbete?) 

- Vad innefattar dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du deltagit i projektet Steget vidare? 

Hur länge har du varit sjukskriven? 

Har du tidigare medverkat i någon typ av rehabiliteringsarbete? 

 

Hur gammal är du? 

Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

Skulle du vilja berätta om din sjukskrivning? (Arbetsrelaterande/andra orsaker?) 

Forskning visar att kraven på oss människor har ökat, är det här något du känner av? (På 

vilket sätt?) 

 

Hur blev du deltagare i projektet Steget vidare? 

– Hur kom du i kontakt med projektet? (På vems initiativ?) 

 

Hälsa 

Kan du beskriva vad hälsa är för dig? 

– Hur tycker du själv att din hälsostatus är just nu? 

 

Vad gör du för att upprätthålla god hälsa? 

– Vad anser du att du själv skulle kunna göra för att förbättra din hälsa? 

 

Vilka personer i din omgivning anser du påverkar dina möjligheter att uppnå god hälsa, och 

på vilket sätt? 

 

Livskvalitet 

Vad innebär livskvalitet för dig? 

Livskvalitet kan kännetecknas som det som får dig att må bra. 
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– I vilka situationer mår du bra? 

– Vad brukar du göra för att må bra? 

– Upplever du att du får utrymme för det just nu i ditt liv? 

– I vilka situationer mår du inte bra? 

 

Hur tycker du själv att din livskvalitet är just nu? 

– Vad gör du för att upprätthålla en god livskvalitet? 

 

Vilka personer i din omgivning anser du påverkar dina möjligheter att uppnå god livskvalitet, 

och på vilket sätt? 

 

Egenmakt 

Vad säger begreppet egenmakt dig? Vad betyder det för dig? 

Hur känner du kring din egen möjlighet till att påverka din situation? I 

arbetslivet/privatlivet/under rehabiliteringsarbetet? 

 

Situation som långtidssjukskriven 

Hur är din upplevelse av att vara sjukskriven? 

– Hur upplever/de du skillnaden mellan att vara sjukskriven och att arbeta? (Negativa/positiva 

konsekvenser) 

 

Hur känner du att sjukskrivningsperioden har påverkat dig? (Fysiskt, mentalt, socialt) 

Kan du beskriva de sociala myndigheternas (Arbetsförmedling, Försäkringskassa, sjukvård 

osv.) bemötande i din situation som sjukskriven? 

– Hur skulle du vilja bli bemött? 

– Upplevde du att de berörda myndigheterna varit lyhörda för dina önskemål? 

Vilka av dessa kontakter har varit viktigast för dig under rehabiliteringsarbetet? 

– Vilken/vilka myndigheter har du som sjukskriven haft övervägande kontakt med? 

 

Kan du beskriva omgivningens bemötande vid sjukskrivningen? 

 

Att bli betrodd, tas på allvar, känna att man får stöd, uppmuntran, förtroende samt personligt 

engagemang från yrkespersoner påverkar individens hälsa och rehabilitering (Klanghed, 
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Svensson & Alexandersson, 2004). 

 

Tankar om och tillit till projektet 

Du har deltagit i projektet Steget vidares hälsogrupp. 

– Hur upplevde du det? 

– Kan du beskriva vad du tror du kommer ha mest nytta av från temat hälsa/att ha medverkat i 

hälsogruppen? 

– Hade du önskat att denna del såg ut på något annat sätt? 

– Känner du att du har haft möjlighet att påverka innehållet i temat hälsa? Om, på vilket sätt? 

 

Hur ser du på projektets anpassning efter dina individuella behov i förhållande till gruppens 

behov? 

 

Hur tycker du projektet bidrar till hälsa/dina möjligheter till bättre hälsa? (Kunskaper-

fakta/verktyg) 

- Hur tycker du att din hälsa är nu i jämförelse med när du först började på projektet/blev 

sjukskriven? 

 

Hur tycker du projektet bidrar till livskvalitet/dina möjligheter till bättre livskvalitet? 

– Hur tycker du att din livskvalitet är nu i jämförelse med när du först började på 

projektet/blev sjukskriven? 

 

Anser du att Steget vidare har stärkt din kontroll över ditt liv samt situation, och i sådana fall 

på vilket sätt? 

 

Vad har du själv (haft) för mål med projektet? 

– Hur ser du på dina chanser att förverkliga dessa mål? (I vilken omfattning har dina mål 

uppnåtts?) 

– Har du någon gång kommit i kontakt med projektets mål, både de övergripande och de 

rörande hälsa? 

 

Vad anser du vara den viktigaste/de viktigare delen/delarna i en arbetslivsrehabilitering? 
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Möjliggörande och begränsande faktorer till att arbeta 

Vad har du för nuvarande mål i livet? 

– Hur ser du på möjligheterna att nå dit? 

 

Hur ser du på din framtid avseende arbetslivet? 

– Hur anser du att dina förutsättningar att återgå till din arbetsplats är nu jämfört med före 

rehabiliteringen? 

– Hur tänker du kring att komma tillbaka till samma arbete? (Vill du komma tillbaka till 

samma arbete?) 

 

Vad har du för åsikter kring de nya regeländringar som skett de senaste åren? 

– Är det något du påverkats av? 

– Hur känner du inför att kunna få en ny och utmanande arbetsuppgift? (Self-

efficacy/utmaning). Har du något exempel på vad det skulle kunna vara? 

 

En liten “avrundning” 

- Vad tror du överlag skulle kunna öka dina chanser till en anställning/återgång? 

– Vad tror du överlag kan “minska” dina chanser till en anställning/återgång? 

– Vem tror du har störst inflytande på din (arbetsåtergång)? 

 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Bilaga 2: Missivbrev till intervjupersoner 

 

Hej! 

 

Vi heter Emelie Sandström och Magdalena Mattes och är studenter vid Idrottsvetenskapliga 

programmet med inriktning mot hälsa och friskvård vid Umeå universitet. Under våren 

skriver vi examensarbete i form av en C-uppsats. Vi avser att genomföra en vetenskaplig 

rapport, med anknytning till projektet Steget vidare, genom att intervjua personer som deltagit 

i temat behandlande hälsa “hälsogruppen” i projektet. Fokus i vår studie ligger på frågor kring 

hälsa och livskvalitet, som vi tycker är ett intressant och aktuellt ämne kopplat till 

arbetslivsrehabilitering. Din medverkan i studien är viktig för att bidra till ett verklighetstroget 

resultat. Uppskattad tid för intervjun är 45-60 minuter. Intervjun avser genomföras under 

vecka 17 i Steget vidares lokaler om inget annat önskas. 

 

Dokumentationen av intervjuerna sker genom att dessa spelas in digitalt och sedan skrivs ut. 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska föreskrifter vilket innebär att: 

 Inspelningar och utskrifter avidentifieras och förvaras så att ingen obehörig kan 

lyssna/läsa. 

 Du kan avbryta din medverkan i studien när du vill; före, under och även efter 

genomförd intervju. 

 Studien ska resultera i en vetenskaplig rapport. Vid redovisningen av rapporten 

kommer ditt namn inte att finnas med, dock önskar vi möjligheten att på ett 

övergripande sätt beskriva dina svar – detta innebär i praktiken att du inte är helt 

anonym, anställda i projektet Steget vidare kan eventuellt, om de läser rapporten, 

koppla svaren till dig som person även om det inte är särskilt sannolikt. 

Vi ber dig därför att meddela oss om du vill medverka i en intervju, detta gör du enklast 

genom att vända dig till Christina Wincent: christina.wincent@umea.se. Vid frågor, tveka inte 

att kontakta oss. Vi hoppas att du finner detta intressant! 
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