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ABSTRACT 

The aim of this study was to examine how individuals with disability pension reason about a 
return to work. Action theory, as presented by Berglind, was used as theoretical approach. 
Qualitative interviews were conducted with five individuals who have disability pension due 
to mental illness. The respondents describe how they weigh benefits and disadvantages 
against each other. The main reason for a return to work is economical. The greatest disadvan-
tage is the risk of losing their right to disability pension, which seems to limit their motivation 
to return to work. All respondents stress benefits associated with work but they do not all wish 
to return to work. Work is not described as equal to paid work but as an essential part of life. 
All respondents’ express a belief in their ability to work but are doubtful concerning their 
chances of getting employment, which seems to have a negative impact on their motivation as 
well. Furthermore, the respondents criticize the public authorities in the field of rehabilitation 
for not contributing to a return to work process. However, they give an example of how a non-
governmental organisation has been important for increasing their possibilities of a return to 
work. 
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1. Inledning 
Vad jobbar du med? Att denna fråga, näst efter namn, ofta är den första frågan som ställs vid 
nya bekantskaper vittnar om arbetets centrala betydelse i människors liv. Men vad innebär 
arbete för den som inte har något? En stor del av dem som står utanför arbetsmarknaden i 
Sverige idag utgörs av individer med sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare kallad förtids-
pension). År 2007 var det så många som 550 000 personer som uppbar denna ersättning och 
endast en knapp procent av dem återgår årligen till arbetsmarknaden (Försäkringskassan, 
2007a; Försäkringskassan, 2008a). Att så många personer står utanför arbetsmarknaden med-
för enorma ekonomiska kostnader för samhället, kostnader som förmodligen kommer att fort-
sätta öka då det blivit vanligare att yngre personer beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning 
(Försäkringskassan, 2008a). Vad det innebär för individen att ha sjukersättning är förmodli-
gen inte entydigt, men till negativa aspekter som framhållits i forskning kan räknas ekono-
misk osäkerhet, förlorad social ställning samt lägre självkänsla och livskvalitet (jmf. Edén, 
Brokhöj, Ejlertsson, Leden & Nordbeck, 1998; Waddell, Aylward, & Sawney, 2002).  

Sveriges regering presenterar i sin budgetproposition för 2008 flera förslag på ändringar i 
sjuk- och aktivitetsersättningen för att skapa fler vägar tillbaka till arbete (Socialdepartemen-
tet, 2008). Men kunskaperna om rehabilitering av individer med sjukersättning är mycket 
bristfälliga och få studier har gjorts gällande arbetsåtergång för denna grupp (Edén et al. 2007; 
Magnussen Strand, Skouen & Eriksen, 2007; Riksrevisionen, 2005). För att åtgärder ska kun-
na sättas in på rätt plats och rätt sätt behövs sannolikt mer förståelse för hur dessa individer 
ser på sin situation och uppfattar sina valmöjligheter i fråga om arbetsåtergång. Vilka hinder 
och möjligheter ser de med fortsatt sjukersättning respektive återgång i arbete?  

Syfte 

Syftet är att undersöka hur individer med sjukersättning resonerar kring att återgå i arbete. 

Frågeställningar 
• Vilka preferenser har respondenterna för återgång i arbete jämfört med att fortsätta 

uppbära sjukersättning?  
 

• Hur uppskattar respondenterna sin egen förmåga att klara av att arbeta samt sina möj-
ligheter att få anställning?  

 
• Hur beskriver respondenterna yttre aktörers betydelse för sina möjligheter till arbetså-

tergång?  
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Avgränsningar 
En avgränsning som gjorts är att samtliga av studiens respondenter är hämtade ur en arbets-
livsinriktad verksamhet1 för individer med psykisk ohälsa. Därmed utgör studiens responden-
ter en särskild grupp av individer med sjukersättning varför studiens resultat inte är direkt 
generaliserbara till hela gruppen individer med sjukersättning. Avsikten är dock inte att utvär-
dera den verksamhet som studiens urvalsgrupp är hämtad ur eller att undersöka vilka specifika 
förutsättningar som gäller för individer med psykisk ohälsa. Det som studeras är hur individer 
med sjukersättning uppfattar sina möjligheter att återgå i arbete, oavsett vilken bakomliggan-
de sjukdomsbild de har. 

Avsikten med denna studie är att ta del av individers subjektiva upplevelser och tankar 
och således inte att söka några objektiva eller kausala förklaringar. Studien söker inte förklara 
orsaker till varför individer har sjukersättning eller till den ökning som skett av sjukfrånvaron 
i Sverige.  

 

 

 

                                                 
1 Närmare beskrivning av verksamheten görs under rubriken Urval i metodavsnittet. 
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2. Bakgrund 
Nedan presenteras den information som ansetts vara relevant som bakgrund till studien såsom 
vilka regler som gäller för sjukskrivning och sjukersättning samt viss statistik kring gruppen 
med sjukersättning. Det redogörs också för vilka åtgärder som görs samt vilka regler som 
finns för att underlätta återgång i arbete för denna grupp. Avsnittet avslutas med definitioner 
av centrala begrepp som används i uppsatsen. 

Regler för sjukersättning 

Försäkringskassan är enligt Lag (1962:381) om allmän försäkring (kap 16 AFL) skyldig att 
utreda om sjukersättning eller aktivitetsersättning2 (förkortas hädanefter SA) kan beviljas då 
en sjukskrivning varat max ett år. Denna utredning syftar till att undersöka om personens ar-
betsförmåga är varaktigt nedsatt. Endast när alla möjligheter att återgå i arbete är uttömda 
utan resultat kan Försäkringskassan bevilja SA. Beroende på graden av nedsättning i arbets-
förmågan kan sjukersättning delas ut med hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersätt-
ning.  

Sjukersättning är i regel en varaktig ersättningsform men den kan, om arbetsförmågan av 
Försäkringskassan bedöms vara nedsatt under en begränsad tid, vara tidsbegränsad till minst 
ett år. Aktivitetsersättning är alltid tidsbegränsad och är endast aktuellt för den som är mellan 
19 och 29 år, därefter beviljas sjukersättning (kap 7 AFL). Aktivitetsersättningen beviljas i ett 
år i taget och som längst i tre år.  

Om en individ med sjukersättning avser att börja arbeta eller öka arbetets omfattning ska 
denne först anmäla det till Försäkringskassan. En individ med hel sjukersättning kan dock 
arbeta en åttondel av ett heltidsarbete och följaktligen tjäna en åttondel av en normal heltids-
lön i den sysselsättningen utan att det påverkar rätten till hel sjukersättning (Riksförsäkrings-
verket, 2002).  

Statistik  

Medelåldern bland dem som beviljas SA är 52 år och en stor majoritet av dem kommer direkt 
från en långvarig sjukskrivningsperiod. Rörelsehinder var den vanligaste diagnosgruppen 
bland de som beviljades SA 2005 (Försäkringskassan, 2007b). Vart fjärde fall beviljades er-
sättning på grund av psykiska orsaker vilket gör psykiska diagnoser till den näst vanligaste 
diagnosgruppen. Av den totala gruppen av individer med sjukersättning är det knappt en pro-
cent som återgår till arbetsmarknaden varje år (Försäkringskassan, 2007a). 

                                                 
2 Begreppen förtidspension och sjukbidrag ersattes 1 jan 2003 av sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning 
och aktivitetsersättning. (Riksförsäkringsverket, 2004). 
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Regler med syfte att underlätta arbetsåtergång  

Det är främst genom regelstyrning som Sveriges regering har försökt stimulera individer med 
sjukersättning till arbetsåtergång (Riksrevisionen, 2005). Huvudsyftet med reformen av för-
tidspensionssystemet och de nya reglerna om SA som infördes år 2003 var att ersättningen 
inte skulle betraktas som en permanent ersättning fram till ålderspensionen (Prop. 
2000/01:96). Den nya sjuk- och aktivitetsersättningen blev därför en del i sjukförsäkringen i 
stället för en del av pensionssystemet.  Trots denna lagändring vittnar företrädare för försäk-
ringskassorna om att ärenden med sjukersättning läggs åt sidan för att prioritera sjukskriv-
ningsärenden där sannolikheten för arbetsåtergång anses vara större (Riksrevisionen, 2005). 
Att så få återgår i arbete tyder enligt Riksrevisionen på att handläggare fortfarande uppfattar 
möjligheterna till arbetsåtergång för individer med sjukersättning på samma sätt som före 
lagändringen. Med andra ord tycks sjukersättning fortfarande betraktas som en slutstation. 
Möjligen kan detta bero på att regeringens ekonomiska styrning inte har inriktats mot att sti-
mulera arbetsåtergång för individer med sjukersättning (jmf. ibid.). Försäkringskassan har inte 
heller formulerat något mål för att få individer med SA tillbaka i arbete. Riksrevisionens sam-
lade bedömning är att de regeländringar som genomförts inte har haft någon nämnvärd bety-
delse för arbetsåtergång för individer med sjukersättning och att kunskaperna om rehabiliter-
ing av denna grupp är mycket bristfälliga. Försäkringskassan kan inte med säkerhet lämna 
uppgifter om i vilken utsträckning man har medverkat till rehabilitering av individer med 
sjukersättning (ibid.). 

Vilande sjukersättning 

I januari år 2000 infördes reglerna för vilande förtidspension, numera vilande sjukersättning. 
Dessa är tänkta att stimulera individer till att efter ett år med sjukersättning få stöd i att åtmin-
stone delvis återgå i arbete igen (kap 16 AFL). Grundidén är att motivera till arbetsåtergång 
genom att individen under de tre första månaderna får både ersättning från Försäkringskassan 
och lön från arbetsgivaren. Individen ska också kunna arbeta i upp till två år och fortfarande 
ha rätt att återgå till sjukersättning.  

Det har dock visat sig att möjligheterna till vilande sjukersättning/förtidspension utnyttjas 
av färre personer än väntat, knappt en procent av hela gruppen av individer med sjukersätt-
ning, av dem lämnar 30 procent sin sjukersättning helt (Riksrevisionen, 2005). Riksrevisionen 
skriver att det svaga utnyttjandet kan bero på att personer utan anknytning till arbetsmarkna-
den har svårare att utnyttja möjligheten till vilande sjukersättning. Samarbete mellan Försäk-
ringskassan och Arbetsförmedlingen kring individer med sjukersättning förekommer nämli-
gen sällan. 

Förnyad utredning av arbetsförmågan 

Den 1 januari 2005 infördes regler om att Försäkringskassan ska göra en obligatorisk ny ut-
redning av arbetsförmåga för individer med sjukersättning vart tredje år, med syfte att upp-
märksamma fall där arbetsförmågan eller möjligheterna till rehabilitering har förbättrats (7 
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kap. 3b§  AFL). Arbetet med dessa nya bedömningar inleds år 2008 och gäller för dem som 
beviljats ersättning från och med 2005. För dem som beviljats sjukersättning dessförinnan 
gäller även fortsättningsvis att Försäkringskassan gör efterkontroll om de finner att det finns 
anledning att ta ställning till om arbetsförmåga eller möjligheterna till rehabilitering har för-
bättrats (ibid.). Enligt Riksrevisionen (2005) verkar det dock som att efterkontroller har haft 
låg prioritet i Försäkringskassans arbete. 

Centrala begrepp  

Sjukersättning/förtidspension 

I uppsatsen används i huvudsak begreppet sjukersättning då begreppet förtidspension i och 
med lagändringen år 2003 formellt inte existerar längre. Studiens respondenter omnämns som 
individer med sjukersättning trots att samtliga av dem initialt beviljades förtidspension. Be-
greppet förtidspension används emellertid då det refereras till forskning som är gjord innan 
lagändringen eller utanför Sverige. En del av den forskning som är gjord efter 2003 inkluderar 
även individer med aktivitetsersättning varför begreppet sjuk- eller aktivitetsersättning (SA) 
används i dessa fall.  

Återgång i arbete/arbetsåtergång 

Med återgång i arbete/arbetsåtergång avses i uppsatsen en återgång till förvärvsarbete som 
erbjuds på den öppna arbetsmarknaden i sådan omfattning att det medför en sänkning av indi-
videns sjukersättning med åtminstone en fjärdedel. Således ryms inte övergångsarbete3 eller 
timarbete upp till 20 timmar i månaden i detta begrepp. 

Arbete 

Då arbete nämns i studien avses aktivitet eller verksamhet som bidrar till någon form av nytta, 
men som inte behöver ske inom ramen för en löneanställning på öppna arbetsmarknaden eller 
bidra till individens försörjning. Begreppet används på detta sätt då det är den innebörd som 
respondenterna i studien själva tycks åsyfta då de talar om arbete. Då lönearbete åsyftas be-
nämns detta förvärvsarbete eller arbete på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmåga  

Nedsatt arbetsförmåga regleras i 3 kap. AFL. Det som utgör grunden för nedsatt arbetsförmå-
ga är individens oförmåga att försörja sig själv genom normalt förekommande arbete på ar-
betsmarknaden. Det som bedöms är förmågan att kunna utföra arbete, inte om individen kan 
få ett sådant arbete. Rätten till sjukersättning är medicinskt grundad vilket innebär att den för-

                                                 
3  Närmare beskrivning av övergångsarbete görs under rubriken Urval i metodavsnittet. 
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behålls fall där sjukdom eller jämställt medicinskt tillstånd får konsekvenser för individens 
förmåga att kunna utföra ett arbete. Med normalt förekommande förvärvsarbete avses heltids-
arbete (Prop. 1996/97:28).  

Staaf, Berglind och Ekholm (1995) framhåller att arbetsförmåga är ett problematiskt be-
grepp av flera anledningar. För det första är arbetsförmåga inget absolut begrepp utan förut-
sätter en relation till ett visst arbete. Arbetsoförmåga avser, likt begreppet handikapp, diskre-
pansen mellan individens aktivitetsförmåga och omgivningens krav på individen beträffande 
arbete. För det andra har arbetsförmåga en rad delaspekter, det vill säga för att klara av att 
arbeta måste en rad olika villkor uppfyllas. Främst kan man skilja mellan fysisk och psykisk 
arbetsförmåga. Fysisk arbetsförmåga är förhållandevis väl utforskad, och för denna flertalet 
utarbetade mätredskap. Arbetsförmåga i betydelsen psykisk arbetsförmåga kan vara svårare 
att ta ställning till. En bedömning av den psykiska arbetsförmågan i socialförsäkringens me-
ning avser en helhetsbedömning där psykologiska testförfaranden kan utgöra delmoment. Ut-
över fysiska och psykiska krav skriver Staaf, Berglind och Ekholm att det finns "allmänna 
krav i arbetslivet", som exempelvis att komma i tid, uppträda passande, inte komma ovårdad 
och onykter till jobbet osv. Därtill kommer "yttre situationskrav", en person kan exempelvis 
klara av att utföra sina tidigare arbetsuppgifter men inte att ta sig till och från jobbet.  

Studier tyder på att begreppet arbetsförmåga används med olika innebörd och flera förfat-
tare framhåller att arbetsförmåga ska ses som ett relationsbegrepp (se exempelvis Ludvigsson, 
Svensson & Alexandersson, 2006; Staaf, Berglind & Ekholm, 1995). Att förmågan till att 
arbeta är ställd i relation till vad det finns för arbete att tillgå på arbetsmarknaden blir tydligt 
då en person kan ha tillräcklig arbetsförmåga för ett visst yrke men inte för ett annat (ibid.).   

När det i uppsatsen diskuteras kring respondenternas förmåga, avses deras aktivitetsför-
måga. Då begreppet arbetsförmåga används avses individens aktivitetsförmåga i relation till 
ett arbetes kravprofil.  
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3. Forskning om återgång i arbete 
Det finns förhållandevis lite forskning rörande arbetsåtergång för individer med förtidspen-
sion eller sjukersättning (jmf. Edén et al. 2007; Magnussen, Strand, Skouen & Eriksen, 2007). 
Betydligt mer forskning har gjorts kring sjukskrivnas arbetsåtergång, men enligt Watson, Bo-
oker, Moores och Main (2004) är inte denna direkt applicerbar på förtidspensionärers arbetså-
tergång. Författarna skriver att detta beror på att förtidspensionärer har fler hinder att över-
brygga för att ta sig tillbaka till arbete då de med sannolikhet stått utanför arbetsmarknaden 
under en betydligt längre tid än sjukskrivna som har en anställning. Waddell et al. (2002) 
skriver att förtidspensionärer på grund av lång inaktivitet kan vara i sämre fysisk form, deras 
arbetskunskaper kan ha blivit inaktuella och de kan ha svårt att hitta passande arbete samt att 
fördomar från arbetsgivare ytterligare kan försvåra för dem att få anställning. 

En avgörande skillnad mellan dessa gruppers förutsättningar är sannolikt också att arbets-
förmågan hos individer med sjukersättning/förtidspension har bedömts som varaktigt nedsatt. 
Regelverk och Försäkringskassans handläggning skiljer sig också åt för sjukskrivna och indi-
vider med sjukersättning. För sjukskrivna ansvarar arbetsgivare tillsammans med Försäk-
ringskassan för rehabilitering, medan det enda Försäkringskassan är ålagd att göra för indivi-
der med sjukersättning är en ny bedömning av arbetsförmågan vart tredje år (jmf. kap 7 & 22 
AFL).   

Trots dessa skillnader redovisas nedan en del forskning som studerat långtidssjukskrivnas4 
återgång i arbete. Motiveringen till detta är att det kan finnas vissa likheter mellan dessa 
gruppers upplevelse av sin tillvaro, varför sjukskrivnas erfarenheter i viss mån anses relevanta 
för denna studie. Gemensamt har de att de på grund av sjukdom under en längre tid erhåller 
sin försörjning från Försäkringskassan och därmed inte deltar i arbetslivet. Av samma anled-
ning redogörs för forskning kring återgång i arbete för individer med sjukersättning på grund 
av rörelsehinder. Den mesta forskning som återfunnits kring återgång i arbete behandlar just 
denna grupp, vilken också utgör den största diagnosgruppen av det totala antalet individer 
med SA (Försäkringskassan, 2007b). I vissa fall refereras till forskning gjord i Storbritannien 
då det har bedömts att det trots skillnader i ländernas socialförsäkringssystem borde vara möj-
ligt att jämföra resultat länderna emellan. Dessa resultat rör exempelvis huruvida tid utanför 
arbetsmarknaden kan utgöra ett hinder för arbetsåtergång. 

Nedan redogörs alltså för forskning om återgång i arbete för individer med SA och i viss 
utsträckning även för långtidssjukskrivna. Den forskning som presenteras utgår från ett indi-
vidperspektiv och behandlar inte arbetsåtergång utifrån ett strukturellt perspektiv.  

Tro på återgång och faktisk återgång  

I en studie av Försäkringskassan (2008b) undersöktes hur individer som nyligen beviljats SA 
själva ser på sina möjligheter att återgå i arbete. Respondenterna har i en stor enkätundersök-

                                                 
4 Definitionen av långtidssjukskrivning varierar något i den forskning som refereras till. Den vanligaste defini-
tionen är att sjukskrivningsperioden ska ha varat i minst 90 dagar.  
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ning fått svara på om de tror sig kunna återgå i arbete och vilka insatser som skulle behövas 
för att möjliggöra detta.  Drygt tolv procent uppger att de inom en treårsperiod tror sig kunna 
återgå i arbete, alternativt arbeta i större utsträckning, om de får den hjälp de behöver. Yngre 
personer och individer med psykisk diagnos uppger i större utsträckning att de tror att de ska 
kunna återgå i arbete. Denna grupp skattar också sitt stödbehov som mer omfattande än övriga 
grupper. Vidare uttrycker kvinnor samt individer med högre utbildning en större tro på sina 
framtida möjligheter att återgå i arbete.  

Den insats som de flesta önskar är en stödperson som kan hjälpa till i kontakterna med 
olika instanser samt utbildning till annat yrke. Respondenter i åldern 55 till 64 år önskar dock 
i liten utsträckning stödinsatser för att återgå i arbete och är också en grupp där få säger sig tro 
på arbetsåtergång.  

Det visar sig att de grupper som i störst utsträckning säger sig tro på arbetsåtergång också 
är de grupper som oftast återgår i arbete. I en annan rapport av Försäkringskassan (2007a) 
framgår nämligen att de med lägre ålder, psykiska diagnoser, högre utbildningsnivå samt 
svenskfödda är de som återvänder till arbetsmarknaden i störst utsträckning. Psykiska diagno-
ser utgörs här främst av depressioner samt neurotiska syndrom såsom ångestsyndrom och 
reaktioner på svår stress. Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att de som faktiskt åter-
går till arbetsmarknaden är de som utav det totala antalet individer med SA borde ha störst 
möjlighet att få anställning.  

Individens förhållningssätt till arbetsåtergång 

Ett sätt att försöka förstå vad som möjliggör återgång i arbete är att undersöka vad som ut-
märker individer med sjukersättning som har börjat arbeta igen. Edén et al. (2007) kunde ur-
skilja tre idealtyper i sin respondentgrupp bestående av individer med sjukersättning som tagit 
sig tillbaka till arbetslivet med hjälp av vilande sjukersättning. Författarna benämnde idealty-
perna the Go-getter, the Realist och the Indifferent utefter vilka anpassningsmönster de hade i 
relation till sin arbetsåtergång. 

De flesta i studien ansågs huvudsakligen att tillhöra idealtypen the Go-getter, vilken kort-
fattat karaktäriseras av en stark inre hängivenhet till att arbeta, hög arbetsmoral och positiva 
förväntningar angående sin arbetssatsning. Arbetssatsningen hos the Realist påverkades av ett 
balanserande av flera omständigheter såsom ekonomisk situation och viljan att försöka. The 
Realist förväntar sig inte för mycket av sitt försök att börja arbeta och arbetssatsningen moti-
veras av en redan förbättrad hälsa. Den sista idealtypen, the Indifferent, är i sitt arbetsförsök 
påverkad av utomstående, till exempel handläggaren på Försäkringskassan. The Indifferent är 
pessimistisk till försöket att börja arbeta igen och ekonomisk situation samt skuldkänslor för 
att inte arbeta är det som motiverar arbetssatsningen. Arbetsförsöket ses inte som särskilt vik-
tigt hos denna idealtyp. Anpassningsmönstret hos the Indifferent var ovanligt förekommande 
bland respondenterna, vilket av författarna var förväntat då det antas att personer med sjuker-
sättning som är tveksamma till arbetsåtergång förmodligen inte ansöker om vilande sjuker-
sättning.  

Individer som till största del hade anpassningsmönstret hos the Go-getter, vilka också var 
dominerande i studien, illustrerar en övergång från en sjukroll till en återskapad identitet som 
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arbetande individ, en övergång som innebär större självkänsla, bättre livskvalitet och en ny 
status i samhället. Författarna diskuterar att processen att återgå i arbete kan ses som ett för-
sök att lämna sjukrollen och återskapa en identitet som en arbetande individ. De som lyckades 
hitta ett arbete hade ofta varit tvungna att anpassa sin roll som arbetare efter sina individuella 
symptom. Detta visar enligt författarna på vikten av att uppnå en balans mellan arbetspresta-
tion och självbild.  

Individens eget åtagande framhålls av författarna som en förutsättning för arbetsåtergång i 
det långa loppet. De skriver att det kan därför vara rimligt att försöka stärka självkänsla och 
arbetsmoral hos individer med sjukersättning och ett sådant fokus från sjukvård och Försäk-
ringskassan skulle kunna öka arbetsåtergång för dem. 

Den egna viljan och motivationen har visat sig vara av stor vikt för långtidssjukskrivnas 
återgång i arbete (se exempelvis Eklund & Ossowicki, 2004; Gerner, 1999; Gerner, 2002; 
Östlund, 2002). Man kan följaktligen anta att detta torde gälla även för individer med sjuker-
sättning, då de inte är föremål för någon rehabilitering samt att Försäkringskassans arbete 
kring att få dessa individer i arbete är knapphändig (Riksrevisionen, 2005). Gerner (2002) 
fann att individens vilja att återgå i arbete hänger samman med hur denne uppfattar sina möj-
ligheter beträffande arbetsåtergång. Nästan samtliga av de långtidssjukskrivna som i studien 
uppgav att de inte ville börja arbeta igen svarade också att de inte trodde sig kunna klara av 
eller kunna få ett arbete. Fler studier har visat ett samband mellan långtidssjukskrivnas tro om 
sina möjligheter och faktisk återgång i arbete (se exempelvis Bergendorff, 2001; Hansen 
Falkdal, 2005; Heijbel, Josephson, Jensen, Stark & Vingård, 2006). Heijbel et al. (2006) fann 
även ett starkt negativt samband mellan en negativ inställning till återgång i arbete och faktisk 
arbetsåtergång. I deras studie hade endast sex av de 162 deltagarna med negativ inställning till 
arbetsåtergång återgått i arbete vid uppföljning 18 månader senare.  

Arbetsrelaterade aspekter av betydelse för arbetsåtergång 

Återkommande önskemål från individer med SA är konkreta anpassningsåtgärder på arbets-
platsen, flexibla arbetstider, mindre arbetsstress och lägre ställda förväntningar och presta-
tionskrav från arbetsgivare (Edén et al. 2007; Försäkringskassan, 2008b). Förtidspensionärer 
måste inte vänta tills de är helt symptomfria för att återgå i arbete framhåller Waddell och 
Burton (2005). Arbete i sig självt är terapeutiskt och en essentiell del av rehabiliteringen och 
temporärt anpassat arbete är en av de mest effektiva interventionerna för arbetsåtergång, skri-
ver de.  

Faktorer som enligt individer med SA utgör hinder för arbetsåtergång är tidigare negativa 
erfarenheter på arbetsplatsen, exempelvis i form av stränga produktivitets- och effektivitets-
krav samt låg arbetsförmåga och dåligt självförtroende (Magnussen, Nilsen & Råheim, 2007). 
Att tid utanför arbetsmarknaden kan utgöra ett hinder för arbetsåtergång konstateras också av 
Engström och Janson (2007). Att arbetslöshet har en förlängande effekt på sjukfrånvaron kan 
enligt dem styrka tesen att personer med svaga band till arbetsmarknaden har mindre möjlig-
heter att återgå i arbete. Dock fann Edén et al. (2006) individer som återgått i arbete med hjälp 
av vilande sjukersättning efter att ha haft sjukersättning/förtidspension i nio år eller mer. Detta 
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skriver författarna indikerar att det borde vara meningsfullt att stödja individer med SA till 
arbetsåtergång även efter flera år utanför arbetsmarknaden.  

Watson et al. (2004) skriver att stöd till förtidspensionärer som stått utanför arbetsmark-
naden länge bör integrera såväl hälsoinsatser som arbetslivsinriktade insatser då smärthanter-
ingsprogram som inte behandlar ”arbetsfrågan” enligt dem visat sig mycket mindre effektiva 
om arbetsåtergång är det som eftersträvas. Därför är det är en brist om rehabiliteringsprogram 
inte innehåller yrkesvägledning samt andra interventioner som är direkt inriktade mot att stöd-
ja återinträde på arbetsmarknaden. Waddell och Burton (2005) framhåller att ett rehabiliter-
ingsprogram borde utgå från en modell där såväl hälsorelaterade, som psykologiska och socia-
la eller arbetslivsinriktade dimensioner ingår. I en sådan modell är det avgörande att hinder 
för arbetsåtergång identifieras.  

Försäkringskassan och andra rehabiliteringsaktörer  

I ett flertal studier som undersökt vad som upplevts betydelsefullt för långtidssjukskrivnas 
återgång i arbete framkommer att ett bra personligt stöd och bemötande från, samt samverkan 
mellan, olika rehabiliteringsaktörer5 har varit av vikt (Edlund, 2001; Vidman, 2007; Östlund, 
2002). Att bli erbjuden individualiserade åtgärder kombinerat med att möta en pålitlig person, 
att bli bemött som ett subjekt, att bli lyssnad till samt att uppleva en känsla av delaktighet och 
värdighet i mötet har visat sig vara viktiga komponenter för ett positivt resultat av rehabiliter-
ingen. Rasmussen och Andersen (2005) fann att det som framför allt predicerade ett positivt 
utfall av ett rehabiliteringsprogram för sjukskrivna var att de upplevde att de fått ett bra och 
empatiskt omhändertagande av sjukvården, i synnerhet av sin läkare. Detta är enligt Edén et 
al. (2006) även viktigt för individer med sjukersättning likaväl som samverkan mellan sjuk-
vård, arbetsgivare, Försäkringskassan samt individen själv. Dock är ett återkommande tema i 
forskningen långtidssjukskrivnas kritik mot och besvikelse över Försäkringskassans brist på 
engagemang och aktivitet (Eklund & Ossowicki, 2004; Gerner, 2002; Herrman, 2005). I en 
retrospektiv studie av Gerner (1999) skattade respondenter betydelsen av ”Försäkringskassans 
hjälp” som relativt låg.  

Tillfredställelse med livet  

I flera kvalitativa studier kring före detta långtidssjukskrivnas friskskrivning framhålls att 
upplevelsen av att ha fått ett gott socioemotionellt bemötande och stöd från enskilda personer 
inom sfärerna familj och fritid har varit viktigt (Edlund, 2001; Hovmark & Cederblom, 2004; 
Larsson, 2007; Vidman, 2007). Falkdal (2005) fann att en av de mest predicerande faktorerna 
för återgång i arbete för sjukskrivna var tillfredställelse med livet som helhet. I den internatio-
nella undersökningen av Bloch och Prins (2001) visade sig uppmätt livskvalitet vara den bästa 
prediktorn för arbetsåtergång i Sverige. 

                                                 
5 Till rehabiliteringsaktörer räknas här aktörer som sjukskrivna/individer med sjukersättning på olika sätt kan 
komma i kontakt med, däribland: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården, socialttjänsten och even-
tuellt arbetsgivare. 
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Sammanfattning av tidigare forskning 

Endast en procent av gruppen med SA återgår årligen helt till arbetsmarknaden men betydligt 
fler uppger att de tror att arbetsåtergång skulle vara möjlig med rätt stöd och arbetsplatsan-
passning. Yngre personer, de med psykiska besvär och de med högre utbildningsnivå är de 
som både i störst utsträckning tror på arbetsåtergång och faktiskt visar sig återgå i arbete. En 
stark inre hängivenhet till att arbeta, hög arbetsmoral och positiva förväntningar angående sin 
arbetssatsning är ett anpassningsmönster som återfunnits hos individer med sjukersättning 
som återgår i arbete. Egen vilja och motivation har också visat sig vara betydande och flertalet 
studier kan styrka ett samband mellan individens egen tro om sina möjligheter och återgång i 
arbete.  

Individer med SA framhåller att en anpassad arbetssituation spelar stor roll för deras åter-
gång i arbete. Faktorer som kan utgöra hinder är tidigare negativa erfarenheter på arbetsplat-
sen, låg arbetsförmåga, dåligt självförtroende samt en lång tid utanför arbetsmarknaden. Det 
framhålls därför att stöd till individer med sjukersättning som stått utanför arbetsmarknaden 
länge bör integrera såväl hälsoinsatser som arbetslivsinriktade insatser. Systemet med vilande 
sjukersättning/förtidspension har bara utnyttjats av ett fåtal, men av dessa har nästan en tred-
jedel helt lämnat sin ersättning. Bland dem återfinns fall som återgått i arbete efter mycket 
lång tid utanför arbetsmarknaden.  

Ett bra personligt stöd och socioemotionellt bemötande både från rehabiliteringsaktörer 
har också visat sig vara betydelsefullt, liksom samverkan mellan dem. Ett återkommande 
tema i forskningen är dock sjukskrivnas kritik mot och besvikelse över Försäkringskassans 
brist på engagemang och aktivitet.  
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4. Teori  
För att undersöka hur individer med sjukersättning upplever sina möjligheter att återgå i arbe-
te används i denna uppsats ett handlingsteoretiskt perspektiv som presenterats av Berglind 
(1995). Perspektivet är influerat av von Wright, Nordenfelt och Heider6 och utgår från ett 
hermeneutiskt synsätt som eftersträvar intentionella förklaringar till en handling snarare än 
orsaksförklaringar. Berglind skriver att detta innebär att försöka förstå vad en person avser 
och menar med en handling. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv lever individen inom ett 
fenomenfält som utgörs av världen såsom den uppfattas av denne. Att söka intentioner och 
skäl framför orsaker medför således att handlingen analyseras inom en interaktionistisk ram 
(ibid.). Berglind har själv forskat på arbetsmotivation och arbetsmarknadsmässiga faktorers 
betydelse för handlingsutrymmet beträffande arbete (Berglind, 1995; Berglind & Gerner, 
1999). 

Ett handlingsteoretiskt perspektiv 

Utgångspunkten i Berglinds teori är att individens egen uppfattning av situationen är avgö-
rande för hur denne väljer att handla. I uppsatsen antas därför genomgående att det är indivi-
dens subjektiva uppfattning av situationen som avgör dennes handlande. I en analys av åter-
gång till förvärvsarbete går det inte att bortse från den yttre verkligheten, återinträde på ar-
betsmarknaden är inte möjligt utan en arbetsgivare som väljer att anställa. I denna uppsats är 
dock inte avsikten att försöka förklara vad som avgör om en individ med sjukersättning fak-
tiskt återgår i arbete utan snarare vad som kan påverka motivationen till arbetsåtergång. Frå-
gan är huruvida respondenterna har avsikten arbetsåtergång, inte om de faktiskt uppnår an-
ställning.  

De aspekter som styr en persons handlande är enligt Berglind vad denne vill och tror sig 
kunna göra. I denna studie ses inte viljan som nödvändigtvis luststyrd utan kan också förstås 
som en intention, avsikt eller ett motiv. Ett möjligt motiv till arbetsåtergång kan exempelvis 
vara ett upplevt tvång, som brist på pengar.  

Arbetsmotivation som ett tredimensionellt begrepp 

Berglind och Gerner (1999) skriver att motivation inte ska betraktas som ett isolerat individu-
alpsykologiskt problem, vilket tycks vara vanligt i litteratur på området. Bergmark, refererad 
av Berglind och Gerner (ibid.), konstaterar utifrån en analys av motivationsbegreppet att näs-
tan all litteratur som behandlar motivation i det sociala arbetet utgår från en problembeskriv-
ning som framhåller att bristande vilja, svag impulskontroll och direkt motstånd hos klienten 
är avgörande hinder för att en insats ska lyckas. Enligt Berglind bör istället begreppet motiva-
tion ses som tredimensionellt, det vill säga att motivationen utgörs av vad individen vill och 

                                                 
6 För vidare läsning se von Wright (1971) Explanation and understanding, Nordenfelt (1984) Five studies in 
action theory och Heider (1958) The psychology of interpersonal relations. 
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tror sig kunna och tror sig kunna få. Vad en person tror sig kunna beror på hur denne ser på 
sin egen förmåga i relation till yttre möjligheter, i det här fallet i möjlighet att få anställning. 
Hur mycket dessa faktorer påverkar varandra varierar hos olika personer. Enligt Berglind är 
en människas motivation nära förknippad med hennes självförtroende. Individens vilja att 
arbeta påverkas av hur denne ser på sina möjligheter. Ju mindre möjligheter en person upple-
ver sig ha att kunna klara av att arbeta samt kunna få ett passande arbete desto troligare att 
denne inte vill arbeta vilket därmed sänker dennes motivation. 

Modellen nedan har Berglind (1995) använt sig av i sin egen forskning och illustrerar rela-
tionen mellan begreppen vilja och kunna. Denna modell användas i uppsatsens analys för att 
illustrera hur respondenterna beskriver sina möjligheter beträffande arbetsåtergång. 

     
1: Vill och kan. 2: Vill men kan inte. 3: Vill inte men kan. 
4: Vill inte och kan inte. 5: Vill kanske och kan kanske. 

Handlingsutrymme  

Berglind (1995) understryker att det är individens subjektiva upplevelse av sina möjligheter 
som styr dennes handlande. En människa kan tro sig kunna klara av det mesta, en annan kan-
ske inte tror sig själv kunna klara av någonting. Samtidigt skriver Berglind att en människans 
förhållande till arbete kan ses som en fråga om val mellan ett större eller mindre antal hand-
lingsalternativ. Vissa människor har många valmöjligheter i fråga om arbete och därmed ett 
stort handlingsutrymme, andra har betydligt färre valmöjligheter och följaktligen också ett 
mindre handlingsutrymme. Här diskuterar Berglind handlingsutrymme som något mer objek-
tivt, vad en person ”verkligen” kan i förhållande till en yttre möjlighet. Enligt Berglind avgörs 
individens möjligheter att kunna arbeta av hur individens kompetens värderas i ett givet kon-
kurrensläge där arbetsgivarens preferenser i slutändan är det som avgör den sökandes möjlig-
heter. Lönsamhet kan alltså förstås som avgörande för vem som får arbete på arbetsmarkna-
den. Begreppet handlingsutrymme används också för att analysera arbetsförmåga, vilken inte 
definieras av individen själv utan av andra utifrån. Det är Försäkringskassan som gör bedöm-
ningen huruvida en individs förmåga räcker till för något arbete på arbetsmarknaden, inte in-
dividen själv.  
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Staaf, Berglind och Ekholm (1995) skriver att gällande bristande arbetsförmåga är det rele-
vant att skilja mellan inre hinder (bristande aktivitetsförmåga) och yttre hinder (arbetsbrist). 
Alltså, en person med liten arbetsförmåga kan arbeta endast när de yttre möjligheterna är 
goda, medan en person med större förmåga kan arbeta även när de yttre möjligheterna är små. 
Arbetsförmågans relativitet kan illustreras med modellen nedan. 

 

Hinder för handlandet 

Även gällande hinder för handlandet tycks det som att Berglind använder begreppet på två 
olika sätt, subjektivt upplevda hinder och objektiva hinder. I denna studie är utgångspunkten 
att förstå vilka hinder respondenterna ser för sitt handlande, inte att kartlägga huruvida dessa 
hinder existerar i objektiv bemärkelse. När en person säger sig inte kunna handla på ett speci-
ellt sätt är det relevant att ställa frågan vad personen upplever vara det som hindrar denne, 
yttre omständighet eller bristande inre förmåga? Med yttre omständigheter avses här etablera-
de, institutionella, organisatoriska, eller sociala förhållanden som upplevs vara utanför indivi-
dens kontroll. Bristande inre förmågor kan gälla exempelvis självförtroende eller kunskaper.  

Olika aspekter som kan hindra en persons handlande i riktning mot arbetsåtergång är att 
personen inte vill, inte klarar och inte får. Flera hinder kan föreligga samtidigt och olika 
kombinationer är alltså möjliga, till exempel att en person vill, upplever att den kan klara av 
att arbeta men tror sig inte ha möjlighet att få anställning, eller att en person inte vill men upp-
lever både att den kan klara av ett arbete och har en möjlighet att få anställning. Berglind 
skriver att när en person inte vill något så talar vi som regel inte om detta som ett hinder för 
handlandet utan snarare om att personen har andra intentioner och avsikter.  

Vad avses med motivation till att arbeta? 

I en analys av individers arbetsmotivation måste det framgå vad som avses med motivation 
till arbete. Åsyftas huruvida en person är motiverat till att utföra en viss syssla eller till att 
återgå till förvärvsarbete? Om motivationen gäller återgång till förvärvsarbete, avses arbetså-
tergång till vilket arbete som helst eller till en viss typ av arbete och i så fall under vilka om-
ständigheter? Att tala om huruvida en person har arbetsmotivation ”i största allmänhet” är 
knappast meningsfullt, skriver Berglind. Dock finns forskning som tyder på att denna uppfatt-
ning finns hos Försäkringskassehandläggare. Ekström och Helgessons (1997) intervjustudie 
med Försäkringskassehandläggare visade att motivation i huvudsak beskrivs som en vilja hos 
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klienten, en vilja till förändring. Enligt författarna menar många av handläggarna att antingen 
är man motiverad eller så är man det inte.  
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5. Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt, från litteratursökning till val av under-
sökningsmetod, urvalsförfarande, praktiskt genomförande och analysmetod. Avsnittet avslu-
tas med en diskussion av studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt vilka etiska 
övervägningar som gjorts under forskningsprocessen. 

Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes genom boolesk sökning med trunkering i databaserna Libris, Ar-
tikelsök, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Academic Search Premier, ERIC, 
PsycINFO, Uppsök, DIVA samt på Stockholms Universitetsbibliotek. De sökord som använ-
des i olika kombinationer var: sjukersättning, förtidspension, återgång i arbete, arbetsåter-
gång, rehabilitering, långtidssjukskrivning, disability pension, disability retirement, return to 
work, rehabilitation.  

För att överensstämma med studiens syfte eftersöktes litteratur med ett individperspektiv. 
Litteratur som behandlar arbetsåtergång utifrån ett strukturellt perspektiv, exempelvis utifrån 
ett samhälls-, makt- och ekonomiskt perspektiv valdes därmed bort. Studien bygger främst på 
vetenskapliga artiklar utgivna i Skandinavien samt svenska doktorsavhandlingar. Kvalitets-
säkring har gjorts genom att uteslutande välja artiklar som är ”Peer Rewiewed”. Därutöver har 
trovärdigheten i litteraturen försökt avgöras genom att i stor utsträckning välja litteratur som 
refererats av flera författare i olika vetenskapliga texter. Utöver detta refereras till författ-
ningstext, forskningsrapporter utgivna av svenska myndigheter samt metodlitteratur och litte-
ratur som behandlar den valda teorin. Då sjukfrånvaro och arbetsåtergång är fenomen som 
skiftar med tiden och påverkas av lagreformer och samhällsklimat var ett kriterium att littera-
tur gällande detta skulle vara högst tio år gammal.  

Metod för datainsamling 

Studien bedrevs utifrån en fenomenologisk utgångspunkt då fokus låg på respondenternas 
upplevelse- och livsvärld (jmf. Larsson, 2005). Därför användes en kvalitativ metod för data-
insamlingen då den lämpar sig för beskrivning och analys av karaktärsdrag, egenskaper och 
kvalitéer hos det fenomen som ska studeras (jmf. Larsson, 2005; Malterud, 1998). Kvalitativa 
intervjuer ansågs som lämpligast då individens egna uppfattning och definition av situationen 
var studiens fokus (jmf. Kvale, 1997). Ämnet återgång i arbete för individer med sjukersätt-
ning/förtidspension är ett relativt outforskat område (jmf. Edén et al. 2007). Detta kan motive-
ra användandet av en kvalitativ metod då den möjliggör ett mer förutsättningslöst förhåll-
ningssätt (jmf. Larsson, 2005). 
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Urval  

Genom ett samarbete med Försäkringskassan eftersöktes individer med sjukersättning som i 
någon utsträckning återgått i arbete för att undersöka vad de anser har möjliggjort denna åter-
gång. Då detta samarbete inte gav något resultat ändrades urvalskriteriet till att inbegripa in-
divider med sjukersättning som på något sätt påbörjat en process tillbaka i arbete även om 
detta inte lett till faktiskt återgång. Studiens respondenter återfanns då via stiftelsen Fountain 
House i Stockholm, vilken har en uttalad arbetslivsinriktad verksamhet för sina medlemmar 
vilka utgörs av individer med psykisk ohälsa (Fountain House, 2008). Detta medförde ett av-
smalnande av studiens urvalsgrupp. Det visade sig dock under intervjuerna att inte samtliga 
respondenter beskrev sig själva som varande i en process mot arbetsåtergång. Studiens syfte 
ändrades därför till att undersöka respondenternas sätt resonera kring arbetsåtergång oavsett 
om de hade som ambition att återgå i arbete eller ej. 

Fountain House i Stockholm bedriver arbetslivsinriktad verksamhet för att underlätta för 
personer med psykiska funktionshinder att kunna leva ett bättre liv (ibid.). Verksamheten 
bygger på frivilligt deltagande i klubbhusets arbetsuppgifter efter egen förmåga. Det kan röra 
sig om allt från matlagning, städning och kontorsuppgifter till deltagande i Fountain House 
internationella konferenser och certifiering av klubbhus i och utanför Sverige. Medlemmarna 
ansvarar själva för upplägg och utförande av själva arbetet vilket är oavlönat. Fountain House 
samarbetar med arbetsgivare som erbjuder medlemmarna en möjlighet att prova sin arbets-
förmåga genom en så kallad övergångsanställning som maximalt motsvarar ett halvtidsarbete 
och är avlönat. Syftet med övergångsarbete är att utgöra en möjlig väg tillbaka till arbets-
marknaden (ibid.). 

Urvalsförfarande och bortfall 

Studiens ämne presenterades muntligen av uppsatsförfattarna vid ett möte på Fountain House 
där omkring 20 medlemmar tillsammans med några personer ur personalen närvarade. Där 
gavs även information kring tillvägagångssätt samt vad ett eventuellt deltagande skulle inne-
bära för dem, kortfattat utifrån vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). I 
samband med detta lämnades också skriftlig information ut (se bilaga 1). Efter presentationen 
ombads de som var intresserade av att medverka i en intervju att anmäla sitt deltagande. Fem 
personer anmälde sig direkt och tid och plats för intervju bokades i samråd med respektive 
respondent. En av dessa intervjuer avbokades senare per telefon på grund utav tidsmässiga 
hinder och en ny passande tid kunde inte hittas. Två nya respondenter anmälde sitt intresse en 
tid efter den muntliga presentationen, efter att ha informerats om studien via personal på 
Fountain House. Tid och plats för intervjuer bestämdes även i samråd med dessa. 

Det visade sig under en av intervjuerna att respondenten ej tillhörde studiens målgrupp då 
denne inte uppbar eller hade uppburit sjukersättning. Intervjun genomfördes dock i sin helhet 
men efter transkribering av intervjun togs beslutet att inte innefatta den i studien då förutsätt-
ningarna och omständigheterna såg så annorlunda ut för denna respondent jämfört med övri-
ga. 
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Intervjuguide  

En halvstrukturerad intervjuguide utformades (se bilaga 2) innehållandes de ämnen som skul-
le behandlas, stödord och förslag till frågor (jmf. Kvale, 1997). Intervjuguiden strukturerades 
utifrån studiens handlingsteoretiska perspektiv samt utifrån teman som identifierats som rele-
vanta utifrån tidigare forskning på området. Utifrån ambitionen att intervjun i huvudsak skulle 
ha formen av ett samtal användes intervjuguiden mer som ett checklista snarare än som ett 
formulär med frågor ämnade att ställas i en viss ordning. Detta för att respondenten i så stor 
utsträckning som möjligt skulle ges möjlighet att styra samtalets riktning (jmf. Kvale, 1997). 

Intervjubeskrivning 

På förslag från uppsatsförfattarna genomfördes samtliga intervjuer i Fountain House lokaler i 
Stockholm. Utgångspunkten var att intervjuerna skulle ske på en plats där respondenterna 
kunde känna sig så bekväma som möjligt. Då samtliga respondenter vistas regelbundet i 
Fountain House lokaler och då de tycktes trivas där, bedömdes denna plats vara lämplig för 
intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum och förlöpte till största del utan stör-
ningsmoment. Vid två tillfällen kom en person in i rummet utan förvarning och vid ett tillfälle 
stördes intervjun något av oväsen utanför fönstret. Vid dessa tillfällen kom respondenterna av 
sig något men tycktes relativt snabbt kunna återuppta samtalet där de slutade. Efter den första 
intervjun övervägdes huruvida intervjuguiden behövde justeras, men då den bedömdes ha 
fungerat väl gjordes inga ändringar.   

Inledningsvis informerades intervjupersonen på nytt om syftet med studien och att ljud-
upptagning skulle ske. Det förtydligades också vilken inbördes ansvarfördelning intervjuarna 
skulle ha under intervjun samt ungefär hur lång tid intervjun beräknades ta. Respondenterna 
informerades om sin rätt att avböja att svara på frågor samt att avbryta intervjun när helst de 
ville (jmf. Vetenskapsrådet, 2002). Det förtydligades att ljudupptagningarna enbart kommer 
att höras av uppsatsförfattarna och eventuellt examinator, och att de efter att uppsatsen exa-
minerats skulle förstöras. Respondenterna informerades om att uppgifter som skulle kunna 
komma att kopplas till dem som enskilda individer skulle avpersonifieras samt att de kommer 
att få ta del av den färdiga uppsatsen. Slutligen varskoddes de om att uppsatsen kommer att 
finnas i en databas på internet. 

Intervjuerna tog vardera drygt en timme och ljudupptagning gjordes för att intervjuarna 
skulle kunna lyssna uppmärksamt utan att behöva vara upptagna av att föra anteckningar. 
Bägge uppsatsförfattarna deltog vid samtliga intervjuer och turades om att ha huvudansvar för 
att leda intervjun och att ha till uppgift att ställa kompletterande frågor för att säkerställa att 
relevanta ämnen täckts in.   

Ljudupptagningen vid en av intervjuerna misslyckades varför det blev tvunget att göra om 
den intervjun. Att i direkt anslutning till intervjun försöka återskapa samtalet i anteckningar 
var inget alternativ då två andra intervjuer följde direkt efter. Respondenten samtyckte till att 
ställa upp på en ny intervju, vilken genomfördes omkring en vecka efter det första tillfället på 
samma plats som tidigare och under likvärdiga förhållanden. Samtalet flöt inte lika naturligt 
vid det andra intervjutillfället då respondenten svarade mer kortfattat. I sak bedömdes ändå 
innehållet i intervjun vara i stort sett detsamma som vid det första intervjutillfället.  
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Intervjuarna ställde fortlöpande under intervjun validerande frågor för att säkerställa att 
utsagorna förståtts korrekt, exempelvis ”menar du att…?” eller ”har jag uppfattat dig rätt om 
…?”(Kvale, 1997). För att minska risken att låta ifrågasättande undveks ”varför-frågor” och i 
stället användes formuleringar som ”hur kommer det sig?” eller ”vad tror du att det beror 
på?”. Intervjuerna avslutades med att respondenterna gavs tillfälle att ändra eller komplettera 
uppgifter och de informerades om att de kunde ta kontakt med uppsatsförfattarna om de ville 
tillägga något i efterhand, detta var det dock ingen som valde att göra. 

Transkribering 

Intervjuerna transkriberades i snar anslutning till intervjutillfällena för att kunna tillvarata 
minnet av gester, miner etcetera (jmf. Kvale, 1997). Respondenternas utsagor transkriberades 
ordagrant i den mån det var möjligt. Känsloutryck och pauser nedtecknades i de fall de be-
dömdes relevanta för sammanhanget. En av intervjuerna transkriberades inledningsvis 
gemensamt av bägge intervjuarna för att enas kring vilket tillvägagångssätt som skulle gälla 
vid transkriberingen (jmf. ibid.).  

Metod för analys av data 

Analysen av materialet påbörjades i viss utsträckning redan under själva intervjutillfället då 
intervjuarna tog fasta på information som bedömdes vara relevant ur ett handlingsteoretiskt 
perspektiv samt för studiens syfte (jmf. Kvale, 1997).  

Vid bearbetningen av materialet koncentrerades respondenternas utsagor vilka sedan kate-
goriserades i olika teman. Fokus har främst lagts på teman som berörts av flera respondenter, 
men uttalanden som inte har förekommit lika frekvent har också lyfts fram då de har bedömts 
som värdefulla i sammanhanget. För att uppnå en mer sammanhängande förståelse för re-
spondenternas berättelser gjordes i viss utsträckning också en meningstolkning (jmf. Olsson 
& Sörensen, 2007). Tolkning och analys av resultatet gjordes slutligen utifrån Berglinds hand-
lingsteoretiska perspektiv med hjälp av begreppen vill, kan, handlingsutrymme och motiva-
tion. Uppsatsförfattarna uppfattar Berglinds användande av begreppet tvetydigt, då denne å 
ena sidan skriver att det är individens subjektivt upplevda handlingsutrymme som avgör den-
nes handlande men samtidigt att något utanför individen i en mer objektiv bemärkelse kan 
minska individens handlingsutrymme. Då denna studie utgår från ett individperspektiv an-
vänds begreppet för att analysera vilket handlingsutrymme individen upplever sig ha, oavsett 
hur väl underbyggd denna uppfattning är. 

Validitet och Reliabilitet 

Validitets- och reliabilitetsfrågor i en kvalitativ studie som denna är något problematiska då 
resultatet och analysen grundas i uppsatsförfattarnas subjektiva tolkningar (jmf. Kvale, 1997; 
Larsson, 2005). Att vara två författare kan i detta sammanhang tala till studiens fördel avse-
ende tillförlitlighet och giltighet då diskussioner hela tiden har förts kring möjliga tolkningar 
av intervjuarnas utsagor (jmf. Kvale, 1997). Att vara två intervjuare kan ha både positiva och 
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negativa följder. Å ena sidan medför det en möjlighet ha ett delat ansvar för att intervjun blir 
så allomfattande som möjligt samt en ökad chans att validera svaren med följdfrågor (jmf. 
Kvale, 1997). Å andra sidan är det svårare att genomföra ett avspänt samtal då två intervjuare 
är närvarande, då det kan innebära en risk att respondenten upplever situationen som otrygg 
och känner sig i underläge vilket i sin tur kan vara något som inverkar på innehållet i inter-
vjun. För att minska denna risk klargjordes för respondenten vem av intervjuarna som samta-
let huvudsakligen skulle föras med.  

Valet av intervjumiljö gjordes med ambitionen att respondenterna skulle känna sig så 
trygga och bekväma som möjligt för att därmed kunna prata på ett obehindrat sätt vilket de 
enligt författarna tycktes göra (jmf. Kvale, 1997). De störningsmoment som omnämnts ovan 
anses till viss del ha stört intervjusituationen. Det är osäkert i vilken mån detta har upplevts 
som störande för respondenterna i fråga, något som i sådana fall kan sägas sänka reliabiliteten 
och validiteten (jmf. Olsson & Sörensen, 2007). Under intervjuerna användes kontinuerligt 
validerande följdfrågor för att minska risken för sänkt validitet (jmf. Esaiasson, Gilljam, Os-
carsson & Wängnerud, 2004; Kvale, 1997). Innebörden av att arbeta har under forskningspro-
cessen visat sig inte vara helt enkel att fastställa varför respondenternas egna definitioner ef-
tersökts för att uppnå begreppsvaliditet (Esaiasson et al., 2004). Samtliga intervjuer genom-
fördes i samma lokal och under likartade förhållanden samt hölls utifrån en förutbestämd in-
tervjuguide. Detta för att så långt det är möjligt säkerställa reliabiliteten (ibid.).  

För att enas kring ett gemensamt tillvägagångssätt för transkribering av materialet tran-
skriberades en av intervjuerna inledningsvis gemensamt av bägge intervjuarna, vilket torde ha 
bidragit positivt till reliabiliteten (Kvale, 1997). I samband med transkribering och tolkning av 
respondenternas utsagor identifierades dock vissa svårigheter då en del svar inte tycktes vara i 
överensstämmelse med frågan. Dessutom återfanns vissa motsägelser i respondenternas svar 
som var svåra att tyda. Att vissa passager av ljudinspelningen var svårhörbara och därmed 
krävdes ytterligare tolkning är också något som bidrar till bristande reliabilitet såväl som vali-
ditet. Dock har kontinuerlig tolkning diskuterats och gjorts gemensamt av båda uppsatsförfat-
tarna för att största möjliga mån säkerställa validiteten i studien, samt att delar som ansetts 
kräva godtyckliga tolkningar har uteslutits ur resultatet.  En del i ovanstående problem hade 
möjligen kunnat avhjälpas om intervjuarna hade varit mer förberedda på att möta individer 
med psykisk ohälsa av olika slag för att då kunna anpassa intervjufrågorna därefter samt kun-
na vara mer ”finkänslig” i intervjutekniken. 

Att en av intervjuerna behövde göras om kan ha påverkat studiens resultatvaliditet då det 
finns en risk finns att denna respondent i och med möjligheten att tänka över intervjun kan ha 
tillrättalagt sina svar vilket kan ha medfört att denne inte svarade lika spontant och uttöm-
mande (jmf. Kvale, 1997). Dock föredrogs att göra om intervjun framför att försöka teckna 
ned den ur minnet då detta ansågs mer tvivelaktigt ur validitetssynpunkt. Intervjuarnas upple-
velse var också att innehållet i intervjun i huvudsak var detsamma båda gångerna den genom-
fördes, något som torde vara positivt för reliabiliteten och således också för validiteten.  
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Generaliserbarhet 

Trots att urvalet i denna kvalitativa studie är förhållandevis litet, bestående av fem intervjuer, 
kan en analytisk generaliserbarhet göras med utgångspunkt i teori och tidigare forskning (jmf. 
Esaiasson et al., 2004; Kvale, 1997). Då denna studies samtliga respondenter är medlemmar i 
en verksamhet med ambitionen att få individer med psykisk ohälsa tillbaka till arbetslivet 
medför detta vissa problem med att kunna generalisera resultatet till tidigare forskning som 
avser andra grupper av individer med sjukersättning. Generalisering kan då inte göras utifrån 
att kontexten är densamma (Larsson, 2001). Det är dock fortfarande möjligt göra en analytisk 
generalisering via igenkännande av gestaltning, då teman och mönster som framkommer i 
denna studies resultat kan jämföras med teman och mönster som framkommit i tidigare forsk-
ning (jmf. ibid.).  

Etiska överväganden 

Etiska frågeställningar och ställningstaganden har gjorts fortlöpande under forskningsproces-
sen (jmf. Kvale, 1997). Att respondenterna anmälde sitt intresse av att delta i studien i närvaro 
av andra personer i huset, både personal och andra medlemmar kan anses diskutabelt. Men då 
de trots möjligheten att anmäla sitt intresse via mail eller telefon i efterhand ändå anmälde sig 
omgående kan det antas att det inte bekom dem att andra visste om att de skulle delta i studi-
en.  

Att ställa frågor av känslig karaktär till individer som befinner sig i en utsatt position har 
krävt en försiktighet från intervjuarna för att inte inkräkta onödigt mycket på deras integritet 
eller göra dem obekväma (jmf. Kvale, 1997).  Exempelvis ställdes inga frågor kring deras 
bakomliggande sjukdomsbild. 

Den risk det innebär att respondenterna genom sina utsagor kan komma att vara identifi-
erbara för anställda såväl som för medlemmar på Fountain House har medfört vissa problem 
ur konfidentialitetssynpunkt (jmf. Larsson, 2005). Detta har hanterats genom att inte ta med 
vissa specifika ord och uttryck som skulle kunna medföra en risk för igenkännande av indivi-
derna. Med hänsyn till respondenterna har citat som använts i resultatframställningen redige-
rats från talspråk till skriftspråk (jmf. Kvale, 1997). Ovanstående omarbetningar har dock 
gjorts med avsikten att behålla sakinnehåll och andemeningen i respondenternas utsagor. Det 
bestämdes även av etiska skäl att presentera relevant bakgrundsinformation om respondenter-
na som grupp och inte var och en för sig. Däremot gör benämningen av respondenterna vid 
bokstäverna A, B, C, D och E det ändå möjligt att koppla ihop olika citat av samma individ 
med varandra, något som bidrar negativt till anonymiteten. För att kunna göra en handlingste-
oretiskt analys av materialet ansågs det dock nödvändigt att en respondents olika utsagor kun-
de kopplas ihop med varandra. Valet att benämna respondenterna vid bokstäver gjordes ut-
ifrån ambitionen att framställa individerna värdeneutralt och könsneutralt då det minskar ris-
ken för identifiering. 

Att det visade sig att en respondent inte uppfyllde urvalskriteriet medförde flera etiska 
överväganden. Först och främst bedömdes det ur etisk synpunkt som viktigt för individen att 
bli lyssnad till varför intervjun genomfördes i sin helhet. Vid beslutet att inte innefatta inter-
vjun i studien ansågs forskningskravet väga över individskyddskravet, i det här fallet risken 
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för att respondenten skulle känna sig kränkt (Vetenskapsrådet, 2002). Detta beslut togs för att 
kunna säkra resultatvaliditeten i studien (Esaiasson et al., 2004). 
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6. Möjligheten att återgå i arbete 
I detta avsnitt behandlas resultaten med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Syftet med 
studien var att undersöka hur individer med sjukersättning resonerar kring möjligheten att 
återgå i arbete. Inledningsvis ges en kort presentation av respondenterna som grupp, vilka i 
resultatredovisningen kommer att benämnas som respondent A, B, C, D respektive E. Efter 
redovisningen under varje frågeställning görs en sammanfattning av de framkomna resultaten 
samt återkopplingar till tidigare forskning.   

Presentation av intervjupersonerna 

Fem personer har intervjuats, två kvinnor och tre män i åldrarna 35-60 år. Samtliga uppbär 
idag heltidssjukersättning på grund av psykisk ohälsa, varav fyra har varaktig och en har tids-
begränsad ersättning vilken varat i över fem år. Den tid respondenterna har haft sjukersätt-
ning/förtidspension sträcker sig från fem till cirka tolv år. Samtliga har även haft längre tider 
av sjukskrivning innan de beviljades sjukersättning/förtidspension. Arbetslivserfarenheten 
skiljer sig bland respondenterna från att enbart ha haft olika timanställningar till att ha haft 
fast anställning på samma arbetsplats i 30 år, samtliga har dock erfarenheter från arbetslivet. 

Vilka preferenser har respondenterna för återgång i arbete jämfört med att 
fortsätta uppbära sjukersättning?  

Nedan redogörs för vilka för- och nackdelar respondenterna framhåller med sjukersättning, 
arbete och arbetsåtergång och hur de utifrån dessa värderar sina olika valmöjligheter. 

För- och nackdelar med sjukersättning 

B: Jag tyckte det var bättre att få sjukersättning för att det blev mer en regelbunden inkomst. /…/ 
Då visste jag att sjukersättningen kommer regelbundet varje månad. 

A och B säger att de tyckte det var positivt att få sjukersättning då den av olika anledningar 
medförde en slags lättnad, främst då den skänkt ekonomisk trygghet. Bägge framhåller också 
att det var problematiskt att upprepade gånger behöva gå till läkaren för att förnya sin sjuk-
skrivning och att slippa göra det beskrivs som en befrielse. Bägge säger att de inte har för 
avsikt att återgå i arbete men att de vill fortsätta att utföra arbetsuppgifter på Fountain House.  

Tre respondenter, C, D och E, beskriver att det var negativt att få sjukersätt-
ning/förtidspension och de nackdelar som omnämns rör försämrad ekonomi samt att ha känt 
sig avfärdad från arbetsmarknaden och i och med detta förlorat en värdefull beståndsdel i li-
vet.  

D: Jag var inte i någon vansinnig ålder för att bli avfärdad från arbetsmarknaden tycker jag. /…/ 
En del kanske blir glada och tycker att ’Det är skönt nu har jag trygghet’, men för mig låg det så 
mycket värde i det här att arbeta.  
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D uttalar en målsättning att återgå i arbete på halvtid och E på halvtid eller upp till 75 procent 
inom de närmsta åren. C säger sig däremot vara ambivalent till att återgå i arbete.  

Fördelar med att arbeta 

Samtliga respondenter, även de som inte har en uttalad avsikt att återgå i arbete, framhåller 
fördelar med att arbeta och att arbete är viktigt. Därmed aktualiseras frågan vad som avses 
med att arbeta. Respondenterna diskuterar förtjänster av det arbete de utför inom eller via 
Fountain House och deras svar tycks därför oftast avse själva sysselsättningen och inte nöd-
vändigtvis att denna behöver ske i formen av en löneanställning. I vissa fall framgår dock att 
de fördelar som åsyftas är förtjänster av förvärvsarbete. Ett exempel på det är att samtliga 
respondenter betonar att den ekonomiska vinsten är ett motiv till att arbeta. Samtliga omnäm-
ner också arbete som något positivt och betydelsefullt för välmående, självbild och självkäns-
la.  

A: Ja det är ju arbete som man blir frisk av, roligt arbete, fysiskt, mentalt, ja att aktivera sig över 
huvud taget. Det är det som håller en frisk. /…/ För att sluta grubbla, så man inte grubblar på allt 
jobbigt. /.../ Sysslolösheten gör en galen.  

D: Det har stärkt mitt självförtroende jättemycket. /…/ Ja det är en sådan där sak som jag kan säga 
att ’Ja det här kan jag’. /…/ Jag har fått den här självkänslan genom det jag jobbat med i klubbhu-
set [Fountain House]. 

E: Eftersom det betyder att jag kommer ut, gör någonting som jag tycker känns meningsfullt, och 
tjänar pengar, jag träffar andra människor. Och jag tycker det är ganska kul att jobba.  

E beskriver också hur den fysiska aktivering som sysselsättning kan innebära får kroppen att 
producera endorfiner vilket gör att man får mer energi och mår bättre. E och A framhåller att 
arbete också är en möjlighet att bryta isolering. B säger att arbete är något positivt och beskri-
ver hur det ökar självförtroendet att kunna gå hem efter att man ”gjort sitt”. 

Det är inte alltid möjligt att utifrån respondenternas utsagor uttyda om den fördel som 
åsyftas kommer av själva sysselsättningen eller från deltagandet i ett socialt sammanhang. 
Detta kan bero på att det kanske inte alltid går att separera det arbete som utförs från det 
sammanhang det utförs i. Innebörden av citatet nedan kan tolkas vara att det för självkänslan 
är viktigt med ”nyttig” sysselsättning, men för att något ska vara nyttigt krävs att någon har 
behov av det man gör.  

A: Att jag utför någon nytta, att jag behövs. Att jag har något värde. Självkänsla, något värde som 
människa, att ha någon som har ett behov av mig /…/ Det är jobbigt att känna att man inte behövs, 
det har jag känt.  

Vill arbeta men inte med vilket förvärvsarbete som helst 

Som redovisats ovan kan en person framhålla förtjänster med att utföra en viss syssla i ett 
visst sammanhang men att detta inte nödvändigtvis behöver vara inom ramen för ett förvärvs-
arbete. C, D och E uttrycker alla en ambition att återgå i arbete, men de tycks inte vilja ta vil-



31 

ket förvärvsarbete som helst. Flera respondenter uttalar specifika kriterier som behöver upp-
fyllas med ett förvärvsarbete för att de ska vilja återgå i arbete, som att jobbet inte får vara för 
ensidigt eller monotont utan behöver medföra en viss utmaning och möjlighet till utveckling.  

C: Nej det beror ju på vad jag blir erbjuden för något jobb, det är ju klart. Jag skulle inte gå och ta 
på mig en overall och gå och sopa gator och sådant. 

D: Ja, det får inte vara för tråkigt, alltså det måste vara någon utmaning i det. Får inte heller vara 
för inrutat så är det för mig, jag behöver kunna lägga upp jobbet och ta eget ansvar ganska mycket.  

Nackdelar med arbetsåtergång 

De nackdelar som framhålls med arbete rör främst de risker som förknippas med återgång till 
arbetsmarknaden. En rädsla som samtliga respondenter på olika sätt ger uttryck för är att de 
ska förlora den trygghet som sjukersättningen utgör, eller att deras ersättningsnivå kommer att 
sänkas så att de förlorar pengar på arbetsåtergång.  

E: Nej men om jag går ut och jobbar och inte fungerar bra och jag är tvungen att sluta då kanske 
jag inte får tillbaka min sjukersättning. Det är ju det man är rädd för.  

A: Ja men det är ju inte säkert att man får jobb utanför. Den här pensionen är ju en trygghet, den 
vill man ju inte förlora, förrän man har något bättre, garanterat. Något tryggt. 

B: Jag känner mig skraj för att ändra på alltihopa. För liksom det blir ju annorlunda med ekonomin 
och sådant och jag behöver mina pengar lika väl som alla andra behöver sina pengar. Så att det 
känns väldigt obehagligt. Jag känner nog bara att det är som ett stort företag på något sätt. Och jag 
tycker det känns så jobbigt att jag inte vill ha med det att göra. Utan då är det bättre att kanske job-
ba ibland så här på timanställning. 

För B verkar rädslan att förlora en ekonomisk trygghet likväl som själva processen att ändra 
på tillvaron vara hämmande. C ger uttryck för en ambivalent inställning rörande sina ambitio-
ner att återgå i arbete. Denne säger sig ha många år kvar i arbetsför ålder och påtalar möjlig-
heten att kunna tillföra näringslivet något under de åren. Å ena sidan uttalar C ett relativt tyd-
ligt mål om att vilja återgå i arbete och att detta kanske kan uppnås via en trygghetsanställ-
ning7, å andra sidan uttrycks en rädsla för att kanske inte orka med att förvärvsarbeta. För 
respondenten tycks det som att rädslan får denne att överväga möjligheten att fortsätta uppbä-
ra sjukersättning då detta kanske är ett säkrare alternativ.  

C: Det är så att man är lite ambivalent. Ena dagen så har man det ju lika bra här som det är nu för 
jag har väl lite andra förmåner under tiden som jag är här, och jag har ju samma ersättning ändå. 
Och så kan man tjäna lite extra om man går ut på ett ÖA [övergångsanställning] och jobbar någon 
timme här och någon timme där.  

                                                 

7 Genom en trygghetsanställning erhåller arbetsgivaren ekonomiskt stöd för att anställa personer som har funk-
tionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Stödet ges  i form av lönebidrag till arbetsgivarens lönekostnader 
för den anställde (Förordning 2000:630).  
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Cs resonemang tolkas som att denne inte är säker på att förtjänsterna av att återgå i arbete är 
att föredra framför de risker som kan vara förenade med detta. Preferenser för arbetsåtergång 
tycks också påverkas negativt av rädslan för att förlora ekonomiskt på att förvärvsarbeta. Det 
verkar som att flera respondenter skulle vilja förvärvsarbeta mer, om det inte vore för att det 
skulle medföra en sänkning av deras ersättning samt att Försäkringskassan kanske skulle be-
döma deras arbetsförmåga som förbättrad. Begränsningen i hur mycket en person med hel-
tidssjukersättning får förvärvsarbeta utan att få sin ersättningsnivå sänkt, beskrivs därmed 
motverka motivationen till att förvärvsarbeta.  

A: Den här begränsningen på fem timmar i veckan, 20 timmar i månaden det är för att Försäk-
ringskassan inte ska lägga sig i och börja dra av på pensionen. Fem timmar i veckan det är också 
för att man inte ska visa att man har för hög arbetskapacitet, du är inte sjuk längre anser de.  

C: Och sen har vi ju möjlighet att gå via övergångsanställningar. /…/ Den ska ju egentligen vara 
på halvtid upp till mellan sex och nio månader. Men vår svenska lagstiftning sätter ju stopp för all-
ting det här, man förlorar för mycket pengar på att jobba så mycket.  

A uttrycker att för personer som inte har så stor chans att få anställning på den öppna arbets-
marknaden kanske övergångsarbete är den enda möjligheten som finns att förbättra sin eko-
nomi. Att Försäkringskassan drar ned på pensionen om man jobbar mer än 20 timmar i måna-
den ”motverkar morötterna”, vilket tolkas som att respondentens motivation till att förvärvs-
arbeta påverkas negativt. Detta kan enligt A förvärra sjukdomen istället för att bidra till ökad 
friskhet. D refererar till att socialförsäkringsministern utlovat att individer med sjukersättning 
från och med 2009 ska kunna tjäna mer pengar och fortfarande ha rätt till full ersättning och 
om denna förändring genomförs kommer D att vilja jobba mer. 

Sammanfattning av frågeställningens resultat samt koppling till tidigare forskning 

Preferenser för arbetsåtergång tycks alltså påverkas av vilka hinder och möjligheter respon-
denterna ser med arbetsåtergång jämfört med att ha sjukersättning. Fördelar som omnämns 
med att ha sjukersättning är att ersättningen har medfört en lättnad i form av en ekonomisk 
trygghet. Till nackdelar nämns försämrad ekonomi och en känsla av att ha blivit avfärdad från 
arbetsmarknaden och att i och med det ha förlorat en värdefull del i livet. Samtliga responden-
ter framhåller fördelar med att arbeta, som bättre självkänsla, självförtroende, välmående och 
ekonomi. A framhåller arbetets betydelse för att bli frisk, vilket kan kopplas till Waddell och 
Burtons (2005) resonemang om arbete som terapeutiskt och som en viktig del i rehabilitering. 
Trots att deras forskning rör individer med ryggbesvär, skulle As uttalande kunna tyda på att 
arbetets rehabiliterande aspekt även kan vara gällande vid psykiska besvär och inte bara vid 
somatiska.  

De uttalanden som i denna studie berör nackdelar med arbete avser främst de ekonomiska 
risker som kan vara förenade med återgång i arbete. Flera respondenter ger uttryck för en 
rädsla att förlora den trygghet som sjukersättningen utgör och påtalar risken att de kanske inte 
kan få tillbaka ersättningen i fall de inte skulle klara av att arbeta ute på arbetsmarknaden. För 
A och B verkar fördelar med att ha sjukersättning föredras jämfört med arbetsåtergång och de 
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risker som förknippas med det. För A, B och C verkar rädslan att förlora sin trygghet utgöra 
en nackdel som får dem att föredra, eller åtminstone överväga, fortsatt sjukersättning.  

Reglerna kring hur mycket en individ med sjukersättning får förvärvsarbeta tycks för re-
spondenterna A, C och D ha en negativ inverkan på viljan att förvärvsarbeta. För D och E, 
vilka har en uttalad ambition att återgå i arbete verkar främst möjligheten till förbättrad eko-
nomi vara det som får dem att föredra arbetsåtergång framför fortsatt sjukersättning på heltid. 
De uttalar dock specifika kriterier som behöver uppfyllas med ett förvärvsarbete för att de ska 
vilja återgå i arbete. Detsamma tycks gälla för C vars ambition beträffande arbetsåtergång 
verkar något mer ambivalent. 

Respondenternas olika ambitioner och förhållningssätt till arbetsåtergång skulle kunna 
kopplas till de idealtyper som Edén et al. (2007) urskiljde i en grupp individer med sjukersätt-
ning som återgått i arbete med hjälp av vilande sjukersättning. Till skillnad från studien av 
Edén et al. har respondenterna i denna studie inte återgått i arbete och alla har inte ens för 
avsikt att göra det, men då även denna studie syftar till att undersöka olika förhållningssätt till 
arbetsåtergång torde det fortfarande vara möjligt att urskilja mönster som motsvarar de Edén 
et al. urskiljde i sin respondentgrupp.  

D och E utmärker sig på flera sätt motsvarande idealtypen the Go-getter då de båda för-
medlar en stark hängivenhet till att förvärvsarbeta och därtill en tro på att arbetsåtergång är 
möjlig (jmf. ibid.). Sammantaget verkar det som att D från att ha känt sig avfärdad från ar-
betslivet har återkapat sig en identitet som arbetande individ, något som enligt Edén et al. är 
utmärkande för the Go-getter. C däremot som förhåller sig mer ambivalent till att återgå i 
arbete motsvarar mer idealtypen the Realist. Respondenten ger uttryck för ett balanserande av 
för- och nackdelar. Möjligheten att tjäna mer pengar ställs mot risken att inte få tillbaka sin 
sjukersättning om denne inte orkar med att förvärvsarbeta. Respondenterna A och B utmärker 
sig inte på ett sätt som helt motsvarar någon utav idealtyperna men är nog mest jämförbara 
med idealtypen the Realist. De balanserar för- och nackdelar mot varandra och verkar finna 
att nackdelarna med arbetsåtergång väger tyngre. Därtill har de drag av the Indifferent då de 
tycks pessimistiska till att försöka återgå i arbete. A kan dock på ett sätt sägas uppfylla kriteri-
erna för the Go-getter då denne tycks ha en stark inre hängivenhet till att arbeta samt en hög 
arbetsmoral, dock gäller denna hängivenhet och moral inte förvärvsarbete utan snarare me-
ningsfull sysselsättning som någon har behov av. 

Hur uppskattar respondenterna sin egen förmåga att klara av att arbeta 
samt sina möjligheter att få anställning?  

Nedan redogörs för hur respondenterna resonerar kring sin egen förmåga och hur de tror att 
andra bedömer den, samt vad de tror om sina chanser att få anställning och tillvägagångssätt 
som kan öka deras möjligheter på arbetsmarknaden. 

Hur respondenterna resonerar kring sin egen förmåga  

Samtliga respondenter framhåller saker som de är bra på och resurser de besitter i fråga om 
arbete och de verkar alla, utom möjligtvis en, tro på sin förmåga att klara av utföra någon 
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form av arbete. Det finns dock exempel på hur personliga erfarenheter av misslyckanden i 
tidigare förvärvsarbeten kan ha påverkat individens tro på sin egen förmåga negativt. B säger 
sig vara osäker på om denne vill ha ett arbete ute på den öppna arbetsmarknaden.  

B: Nej jag vet inte. För att för mig har det varit lite svårt i arbetslivet. Ibland har det inte alltid varit 
helt lätt. Så jag drar mig lite grand för att gå till ett vanligt arbete.  /…/ Jag har lätt fått jobb men så 
har jag också misslyckats på arbetet. Och det har gjort att jag har blivit liksom, det har blivit dub-
belt. Då har jag inte vetat om jag ska våga ta jobben.  

De hinder denne säger sig ha stött på är att inte ha klarat av vissa saker som arbetsgivaren har 
krävt. B verkar utifrån sina misslyckanden osäker på sin förmåga att i framtiden kunna klara 
av att arbeta på ett sätt som motsvarar arbetsgivarens krav.   

En aspekt som tas upp är att det som hindrar individer med psykisk ohälsa från att återgå i 
arbete inte nödvändigtvis behöver vara svårigheter med att klara av själva arbetsuppgifterna, 
utan att det kan vara andra problem, som exempelvis att fylla i en jobbansökan, som försvårar 
återgång i arbete.  

C: Visst skulle vem som helst som är pensionär och som har sjukersättning och lider av psykisk 
ohälsa kunna gå ut och plocka jordgubbar under den säsongen. Men du vet problemet för många 
kan ju vara bara att fylla i en ansökan. För att arbetsuppgifterna klarar de nog av, men det är andra 
sådana här problem som spökar.   

Vad är arbete och vad är arbetsförmåga? 

Respondenternas svar tyder på att det finns olika uppfattningar om vad det är att arbeta och att 
deras definition av att arbeta inte nödvändigtvis stämmer överens med hur de tror omgivning-
en definierar arbete. Samtliga respondenter beskriver sin sysselsättning på Fountain House 
som arbete. Deras beskrivningar tycks åsyfta att arbete är den faktiska sysselsättningen och att 
denna inte behöver ske inom ramen av en löneanställning ute på den öppna arbetsmarknaden. 
A uttrycker helt enkelt att arbeta betyder att man ”gör någonting” och C beskriver det som att 
leverera något till någon som behöver det. C säger att det jobb denne utför på Fountain House 
kan klassas som vilket förvärvsarbete som helst men tycks vara medveten om att detta inte 
stämmer med omvärldens definitioner. Enligt respondenten ligger skillnaden i att inte få nå-
gon lön för det utförda arbetet. 

C: Nej jag varken arbetar, jobbar eller tjänstgör. Jag verkställer ett ideellt uppdrag, men det är 100 
procent. Det är från morgon till kväll, hela dagen.  

Två respondenter uppskattar att det arbete de utför på Fountain House motsvarar ungefär en 
halvtidstjänst och två säger att det motsvarar heltid. Detta tyder på att det finns en diskrepans 
mellan hur Försäkringskassan en gång har bedömt deras arbetsförmåga och hur de själva i 
dagsläget uppfattar den.  

C: Ja hur man nu mäter arbetsförmåga. Du vet min arbetsförmåga är ju nedsatt med 100 procent 
enligt deras uppgifter, men här utför jag ett arbete som är detsamma som ett heltidsjobb. Så att 
verkligheten och deras teorier, alltså min verklighet och deras teorier det är två vitt skilda saker. 
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Uppfattning om sina möjligheter att få anställning 

Flera respondenters svar tyder på att den långa tiden med sjukfrånvaro och därtill bristande 
meritförteckning samt hög ålder ses som hinder för att få anställning.  

C: Ja det största hindret det är väl att man har varit borta så pass länge ifrån arbetsmarknaden. /…/ 
Jag skulle kunna tänka mig är att en person som har gått grundskola, gymnasium och högskoleut-
bildning och söker ett jobb har en bättre täckning bakåt vad de har gjort dom senaste tio åren.  

A säger att en förutsättning för att en individ med sjukersättning ska kunna återgå i arbete är 
att denne har utbildning eller annars kontakter. A tycks se sin ålder som en orsak till att inte 
kunna få anställning. 

A: Det är ingen som vill ha mig och andra ska in på arbetsmarknaden. Jag ska inte stå i vägen för 
ungdomar och andra som är yngre som verkligen behöver ett jobb när jag har en så pass tryggad 
ekonomi att jag klarar mig på den.  

A säger sig dock kunna få ett svartjobb eller ett ”skitjobb med lägst betalt”. Respondenten tror 
sig alltså ha möjlighet att få en viss typ av förvärvsarbeten men tycks finna dessa motbjudan-
de. A uppger också ett moraliskt skäl till att inte återgå i arbete, att inte stå i vägen för de som 
verkligen behöver jobb. Respondenten säger sig klara sig på sin sjukersättning och verkar 
därför föredra det alternativet. 

De hinder som studiens respondenter uttrycker tycks främst röra möjligheten att få an-
ställning då många utsagor handlar om hur de ska kunna hävda sig i konkurrensen om arbete 
på arbetsmarknaden. De sätter sina individuella förutsättningar, som ålder, lång sjukfrånvaro 
och bristande meritförteckning, i relation till konkurrensläget när de diskuterar sina möjlighe-
ter. Dock verkar de inte se dessa individuella förutsättningar som något som hindrar dem från 
att kunna klara av att arbeta, utan snarare som faktorer som kan påverka vad en arbetsgivare 
tror om deras arbetsförmåga och som därmed kan vara en nackdel för dem vid en värdering av 
deras lönsamhet.  

Tillvägagångssätt som kan öka chansen att få anställning 

E säger att för att få arbete på arbetsmarknaden krävs det att en arbetsgivare vågar ta risken att 
anställa. Respondenten tror sig med hjälp av referenser från en praktikplats kanske kunna be-
visa sin förmåga att kunna arbeta och att därmed vinna en arbetsgivares förtroende. 

E: Just nu är det ju det här med förtroendet när man ska gå ut och jobba. Alltså de måste ju lita på 
att jag kan jobba. Och det är det som jag tycker är problemet idag för jag har varit borta så länge så 
då förstår man ju att det är skitsvårt att komma tillbaka. Jag behöver nog den här praktiken och jag 
behöver mina referenser.  

Övergångsarbete tycks ses som något som kan stärka individens förmåga och samtidigt inne-
bära en väg in på arbetsmarknaden. D diskuterar kring möjligheten att kunna få förvärvsarbeta 
i utbildningssammanhang där ett brukarperspektiv efterfrågas. Denne säger sig i ett sådant 
sammanhang kunna använda sig av de specifika resurser och kompetenser denne har tillskan-
sat sig genom sina erfarenheter av psykiatrin. 
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A: Övergångsarbete är bra för att kunna känna på hur det är att jobba när man har varit borta från 
arbetslivet länge. En sorts arbetsträning för att komma in på arbetsmarknaden och för att få arbets-
livserfarenhet /…/ Det finns ju många som aldrig har jobbat i sitt liv.  

Sammanfattning av frågeställningens resultat samt koppling till tidigare forskning 

Rädsla för att återgå i arbete tycks kunna sammanhänga med erfarenheter av att tidigare inte 
ha klarat av det arbetssituationer fordrat. I samstämmighet med detta har tidigare forskning 
om vad individer med sjukersättning uppgett vara hinder för arbetsåtergång visat att tidigare 
negativa erfarenheter från förvärvsarbete såsom höga krav och dåligt självförtroende kan ut-
göra hinder (se Magnussen, Nilsen & Råheim, 2007). Det har även framkommit att det är just 
anpassningar på arbetsplatsen som önskas för att individer med sjukersättning ska kunna åter-
gå i arbete (jmf. Edén et al. 2007; Försäkringskassan, 2008b). Exempel på detta är flexibla 
arbetstider och lägre ställda förväntningar vilka båda kan sägas rymmas inom Fountain House 
där varje individ arbetar frivilligt efter egen förmåga.  

Det påtalas även av respondenterna i denna studie att för individer med sjukersättning på 
grund av psykisk ohälsa kanske det inte är svårigheter med att klara en viss arbetsuppgift som 
är bekymret utan det kan vara andra aspekter, som exempelvis att fylla i en jobbansökan, som 
utgör hinder för arbetsåtergång. 

När respondenterna diskuterar kring sin egen förmåga att klara av att arbeta framkommer 
att arbete inte med nödvändighet innebär förvärvsarbete ute på arbetsmarknaden utan likväl 
kan avse en sysselsättning, med närmre specifikation en sysselsättning som det finns behov 
av. Det verkar dock finnas en uppfattning om att det som omgivningen definierar som arbete 
är just förvärvsarbete. Respondenterna uppskattar att det arbete de utför på Fountain House 
motsvarar halv- eller heltidsarbete. Respondenternas egna uppskattningar tyder på att det 
finns en diskrepans mellan hur de själva ser på sin arbetsförmåga och hur Försäkringskassan 
en gång bedömt den.  

Det hinder som uttalas för att återgå i arbete rör främst möjligheten att få anställning. 
Lång tid med sjukfrånvaro, bristande meritförteckning samt hög ålder framhålls som aspekter 
som gör respondenterna svagare i konkurrensen på arbetsmarknaden. Att lång tid utanför ar-
betsmarknaden utgör ett hinder tycks ha starkt stöd i tidigare forskning (jmf. exempelvis Eng-
ström & Janson, 2007; Waddell et al., 2002; Watson et al., 2004). Det verkar emellertid som 
att respondenterna i denna studie inte ser de individuella förutsättningarna som något som 
hindrar dem från att kunna klara av att arbeta utan snarare något som kan påverka en arbetsgi-
vares värdering av dem negativt. Utbildning eller annars kontakter nämns som förutsättningar 
för att få arbete på arbetsmarknaden. I tidigare forskning finns det inte stöd för att utbildning 
skulle vara en förutsättning för arbetsåtergång, men däremot något som kan öka chanserna 
(jmf. Försäkringskassan, 2008b).  

Denna studie ger stöd för att en bristande tro på sina möjligheter att få en anställning kan 
påverka motivationen till att återgå i arbete negativt. Detta är intressant då tidigare forskning 
funnit att ett starkt negativt samband mellan en negativ inställning till återgång i arbete och 
faktisk arbetsåtergång (Heijbel et al., 2006) Omvänt säger de respondenter som i förevarande 
studie utrycker en tydlig måslättning beträffande arbetsåtergång att de tror på möjligheten att 
få anställning. Att den egna tron om sina möjligheter att återgå hänger samman med faktisk 
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återgång i arbete finns det också starkt stöd för i flera studier (se exempelvis Bergendorff, 
2001; Hansen Falkdal, 2005; Gerner 2002). På samma sätt har arbetsmotivation och vilja att 
arbeta visat sig vara av stor vikt (jmf. exempelvis Eklund & Ossowicki, 2004; Gerner, 2002). 
Samtliga respondenter i denna studie säger sig av olika anledningar vilja arbeta, men inte med 
vilket arbete som helst och kanske inte ens ett arbete som erbjuds på den öppna arbetsmark-
naden.  

Tillvägagångssätt som kan öka chanserna att få anställning diskuteras, som exempelvis att 
med hjälp av referenser från en praktikplats kunna bevisa sin förmåga för en arbetsgivare. Att 
det på grund av fördomar och bristande tro från arbetsgivare kan vara svårt för förtidspensio-
närer som länge varit frånvarande från arbetslivet att få anställning finns det stöd för i tidigare 
forskning (jmf. Waddell et al., (2002) Övergångsarbete nämns som något som kan stärka en 
individs förmåga och samtidigt innebära en väg in på arbetsmarknaden. Att söka arbeten på 
arbetsmarknaden där brukarerfarenheter värderas som resurser framhålls också som ett möj-
ligt sätt att återgå i arbete. 

Hur beskriver respondenterna yttre aktörers betydelse för sina möjligheter 
till arbetsåtergång?  

Nedan presenteras hur respondenterna beskriver olika yttre aktörers betydelse, utöver arbets-
givare, för deras möjligheter till arbetsåtergång. Med yttre aktörer menas här institutionella, 
organisatoriska eller sociala förhållanden som huvudsakligen är utanför individens kontroll.  

Begränsar möjligheterna till arbetsåtergång 

A säger att Försäkringskassan inte på något sätt hjälper individer med sjukersättning mot ar-
betsåtergång och att de inte ser till varje enskild individ utan att formalitet och budget styr 
deras handläggning. Även E kritiserar Försäkringskassan för ”regelkrångel” och ”paragrafryt-
teri” och framhåller att de, likaväl som psykiatrin, måste se till varje individ och jobba mer 
aktivt för att få tillbaka individer med sjukersättning på grund av psykisk ohälsa till arbetsli-
vet.  

E: Jag tror att väldigt många personer kan gå tillbaka om man bara lägger ner tid och arbete på 
dem, tror jag alltså. /…/ I mitt eget fall, hade man gjort det här med mål och delmål då hade inte 
jag kostat samhälle så där jävla mycket som jag har gjort nu. /…/ Jag hade varit mycket mycket 
billigare om man hade satt in resurser från början. Men det finns liksom ingen ambition att göra 
det. 

Detta kan tolkas som att respondenterna anser att Försäkringskassan och psykiatrin skulle 
kunna öka möjligheten till arbetsåtergång för individer med sjukersättning genom att utgå från 
varje individs unika situation och tillsammans med denne sätta upp mål. A säger att när man 
är psykiskt sjuk så kanske man inte vågar gå utanför dörren och i och med det kommer man 
inte heller in i någon sysselsättning. För att hjälpa en person som isolerat sig länge krävs där-
för enligt respondenten att det omgivande nätverket tar kontakt med personen. Det tycks för 
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respondenten som att en yttre aktörs inblandande i det här avseendet är betydelsefullt för möj-
ligheten att bryta isolering och på sikt återgång i arbete. 

Ett konkret förslag som flera respondenter för fram på vad offentliga rehabiliteringsaktö-
rer skulle kunna göra annorlunda för att bidra till deras möjlighet att återgå i arbete, är att 
samverka kring varje individ med sjukersättning. C säger att det bästa skulle vara om Försäk-
ringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamt arbetade med att få individer med sjukersätt-
ning tillbaka i arbete vilket även D för fram. Samverkan och insyn från offentliga rehabiliter-
ingsaktörer beskrivs som något som skulle synliggöra individens möjligheter och att stöd till 
denne därför skulle kunna anpassas efter det.  

D: Alltså man skulle kunna ha samlat ihop Försäkringskassan, handläggare, psykiatrin, min läkare, 
min kontaktperson. Man kunde ha kollat upp hur det varit förut när jag har jobbat eller pluggat. Jag 
menar någon sorts nätverk där man tittar på vilka resurser jag hade, också svagheter. Jag menar på 
vissa områden har jag ju behövt stöd på ett helt annat sätt. Men ändå att man hade gett mig möjlig-
het tycker jag. /…/ Dom stödde mig inte alls tycker jag.  

 
C säger att för människor som är drabbade av psykisk ohälsa finns det inget som kan hjälpa 
dem tillbaka till arbetslivet utom Fountain House. Respondenten beskriver att de dagverk-
samheter som finns inte bidrar till möjligheten att återgå i arbete. 

C: För folk är inte helt slut även fast de har blivit drabbade utav en psykisk störning. /…/ Det finns 
massor av såna här ställen, aphus som dom kallar dem för, som driver dagverksamhet mellan kan-
ske tio och fyra, där dom kan gå och sitta och titta på TV och spela biljard, kanske spela pingpong, 
alltså bara gå dit, och så kanske dom kan köpa billigt fika eller något sånt där. Men de har fortfa-
rande ingenting att göra. /…/ I stort sett så finns det ingenting som kan hjälpa dessa individer till-
baka till arbetslivet.  

Citatet tolkas här som att respondenten tycker att det finns en uppfattning om att personer med 
psykisk ohälsa blir betraktade som ”helt slut” och opponerar sig mot detta. Individers förmå-
gor tycks enligt respondenten inte tillvaratas i de så kallade ”aphusen” utan dessa dagverk-
samheter främst verkar fylla funktionen av förvaring och tidsfördriv. Respondentens uttalande 
är intressant i flera hänseenden. På vilket sätt dessa dagverksamheter kan tänkas bidra till att 
ökade möjligheter till arbetsåtergång kan inte besvaras utifrån denna studie, men responden-
ten tycks i vart fall inte anse att ”aphusen” är något som bidrar till dennes möjligheter i fråga 
om arbetsåtergång. C verkar göra en åtskillnad mellan att aktivera sig genom biljard eller 
pingis och att ha något ”att göra”, en skillnad som kan tänkas ligga i huruvida sysselsättning-
en upplevs som meningsfull och som en möjlig väg till arbetsåtergång.  

Vad beskrivs bidra till möjligheten att återgå i arbete? 

E säger sig må mycket bättre, känna sig stabilare och klara av socialt umgänge bättre nu och 
att utvecklingen kommer från arbetet i Fountain House, tack vare att svårighetsgraden på 
uppgifterna hela tiden ökat och för att det har funnits en kontinuitet i tillvaron. C säger att 
denne omöjligt hade kunnat utföra de arbetsuppgifter denne gör idag för ett par år sedan. För-
ändringen som har skett hos denne beskrivs ha kommit av att denne, i och med Fountain Hou-
se, har två fasta punkter att återvända till, hemmet och Fountain House. Detta har enligt re-
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spondenten gett struktur på tillvaron. E och C verkar uppleva att denna yttre aktör har tillhan-
dahållit något som möjliggjort för dem att kunna öka sin förmåga.  

Flera respondenter delger också hur Fountain House bidragit till deras hälsa och välmåen-
de. D berättar att denne har varit mer psykiskt stabil sedan denne kom till Founatin House. 
Denne svarar följande på vad klubbhuset har inneburit för dennes psykiska hälsa:  

D: Oerhört mycket faktiskt. Alltså jag tror på att man kan återhämta sig från psykisk ohälsa. Eller 
tror, jag är övertygad om det. Men jag är också övertygad om att man behöver någon annan också 
som tror på det, eller några andra som tror på det, att det är möjligt. Ibland så behöver man ha ställ-
företrädare när man inte orkar tro på det själv, så måste det finnas någon annan där bredvid som 
kan [säga] ’Det här kommer att gå. Okej du åkte av banan nu men det går att komma upp igen’.  

Respondenten tycks uppleva att den yttre aktören genom att visa sin tro på individens förmåga 
har haft en positiv inverkan på dennes välmående. Ökat välmående bör sannolikt öka möjlig-
heten till arbetsåtergång.  

Sammanfattning av frågeställningens resultat samt koppling till tidigare forskning 

Flera resultat från studien tyder på att offentliga rehabiliteringsaktörer inte ses som något som 
bidragit positivt till respondenternas möjligheter att återgå i arbete. Respondenterna kritiserar 
Försäkringskassan för att regelkrångel, paragrafrytteri, formalitet och budgetstyrning styr de-
ras handläggning och psykiatrin för att inte arbeta aktivt med att få personer åter i arbete. Det 
riktas också kritik mot att de dagverksamheter som finns inte bidrar positivt till individens 
möjligheter till arbetsåtergång då sysselsättningen där inte ses som en möjlig väg tillbaka till 
arbetsmarknaden. Detta kan kopplas till att det i forskning av Watson et al. (2004) och Wad-
dell & Burton (2005) har framhållits att det utöver hälsorelaterade och psykologiska insatser 
finns ett behov av arbetslivsinriktade åtgärder för att få förtidspensionärer att återgå i arbete.  

Respondenternas kritik mot rehabiliteringsaktörers agerande och bristande stöd har även 
uttryckts av långtidssjukskrivna i studier av exempelvis Eklund och Ossowicki (2004) och 
Gerner (1999). Enligt en försäkringskasserapport från 2008 säger sig mer än var tionde indi-
vid med SA kunna återgå i arbete med rätt stöd från rehabiliteringsaktörer, något som även 
skulle kunna vara tänkbart för respondenterna i denna studie (jmf. Försäkringskassan, 2008b). 
Att individer med psykiska diagnoser i Försäkringskassans studie skattar sitt stödbehov som 
mer omfattande än övriga grupper kan ge en förståelse för de svårigheter med arbetsåtergång 
som respondenterna i denna studie ger uttryck för. Det kan tänkas att de respondenter som ger 
uttryck för att ha blivit föremål för formalitet och regelstyrning, har lidit av att de inte har 
klarat av att stå upp för sin sak på egen hand. Att det här kan finnas ett behov av stöd kan 
styrkas med att ett vanligt önskemål för individer med SA har visat sig vara en stödperson 
som kan hjälpa till i kontakter med olika instanser (jmf. ibid.).  

För att öka möjligheterna för individer med sjukersättning att återgå i arbete framhålls av 
respondenterna i denna studie att Försäkringskassan och psykiatrin måste utgå från varje unikt 
fall och tillsammans med individen sätta upp mål för framtiden. Samverkan och insyn från 
samtliga av offentliga rehabiliteringsaktörer föreslås som ett tillvägagångssätt för kunna an-
passa stödinsatser efter individens resurser och svagheter. Dessa förslag och önskemål har 
också framförts av såväl sjukskrivna som individer med sjukersättning i tidigare forskning. Ett 
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bra personligt stöd med individualiserade åtgärder, att bli bemött och lyssnad till som individ 
samt samverkan mellan rehabiliteringsaktörer är viktiga komponenter för att stödja till arbet-
såtergång (se exempelvis Edén et al. 2007; Edlund, 2001; Vidman, 2007). Flera respondenter 
berättar hur deras deltagande i Fountain House bidragit till deras välmående och till deras 
förmåga att kunna arbeta. Att tillfredställelse i livet är en prediktor för arbetsåtergång har ock-
så visat sig i flera studier (jmf. Bloch & Prins, 2001; Hansen Falkdal, 2005).  

Respondenterna beskriver hur en yttre aktör tillhandahållit en möjlighet, i form av avance-
rande arbetsuppgifter samt kontinuitet och struktur, vilket har möjliggjort för dem att öka sin 
förmåga. En respondent delger hur denne yttre aktörs tro på denne har bidragit oerhört mycket 
till dennes återhämtning och förmåga att kunna arbeta. Att respondenterna, som samtliga varit 
frånvarande från arbetslivet i över fem år, ändå uttrycker att de både har förmåga och motiva-
tion att arbeta samt uppger önskemål på hur rehabiliteringsaktörer skulle kunna hjälpa dem ut 
i förvärvsarbete, tyder i likhet med forskning av Edén et al. (2006) att det kan vara menings-
fullt att stödja individer med sjukersättning till arbetsåtergång även efter lång tid utanför ar-
betsmarknaden.  
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7. Handlingsteoretisk analys  
I detta kapitel analyseras respondenternas resonemang kring möjligheten att återgå i arbete 
utifrån ett handlingsteoretiskt perspektiv med syfte att förstå vad som påverkar deras motiva-
tion till att återgå i arbete, positivt eller negativt. Motivation till arbetsåtergång kan undersö-
kas genom att följande tre aspekter beaktas; möjligheten att inte behöva återgå, viljan att åter-
gå, möjligheten att återgå i arbete. Dessa tre faktorer sammanhänger och påverkar varandra 
ömsesidigt. Nedan appliceras först ett handlingsteoretiskt perspektiv på var och en av respon-
denternas sammantagna resonemang kring att återgå i arbete. För att illustrera relationen mel-
lan begreppen vilja och kunna för respondenterna används den modell som presenterats i upp-
satsens teoriavsnitt. Modellerna ska förstås som förenklingar av sambandet mellan vilja och 
kunna. Därefter görs en sammanfattande analys av de resultat som framkommit av studiens 
frågeställningar och dessa presenteras med utgångspunkt i ovannämnda tre faktorer.  

Vilja och förmåga arbeta på arbetsmarknaden      Vilja och möjlighet att få anställning  

         
 
 

A säger sig inte vilja återgå i arbete och tycks inte heller känna ett behov av det då denne an-
ser sig klara sig förhållandevis bra på sin ersättning samt fyller sitt behov av meningsfull sys-
selsättning genom Fountain House. A tycks därför föredra att fortsätta uppbära sjukersättning 
på heltid. Respondenten verkar i hög grad tro på sin egen förmåga att klara av att arbeta men 
tror sig inte kunna få något annat förvärvsarbete än ett svartjobb eller ett ”skitjobb med lägst 
betalt” på grund av sin ålder. Bristande tro på möjligheterna att få anställning som denne fin-
ner lämplig tycks här påverka respondentens motivation till att återgå i arbete negativt. Möj-
ligtvis är en rädsla för att förlora den trygghet som sjukersättningen utgör ett hinder för den-
nes motivation.  

B säger sig inte vilja återgå i arbete utan föredrar att fortsätta ha sjukersättning på heltid 
och jobba på timanställning. Det som påverkar dennes motivation att återgå i arbete negativt 
tycks vara rädslan att förlora den ekonomiska trygghet som sjukersättningen utgör och att den 
stora förändringen det skulle innebära att ändra på allt upplevs obehaglig. Respondenten ver-
kar ambivalent i sin tro på sin egen förmåga att klara av att arbeta. En viss typ av arbete säger 
denne sig ha förmåga till men uttrycker samtidigt en rädsla för att inte klara av det en arbets-
givare skulle kunna kräva.  Berglind (1995) skriver att en människas motivation är nära för-
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knippad med hennes självförtroende. B tycks utifrån tidigare erfarenheter av att inte ha klarat 
det arbetssituationer ha fordrat fått en bristande tro på sin förmåga vilket verkar minska moti-
vationen till att återgå i arbete. Respondenten beskriver dock hur lätt denne har haft att få jobb 
och verkar därför tro väl om sina möjligheter att få anställning. Då respondenten uttrycker att 
arbete är viktigt för självkänslan men inte har för avsikt att återgå i arbete tolkas detta som att 
denne fyller detta behov genom Fountain House.  

C ger uttryck för en ambivalent vilja beträffande arbetsåtergång. Denne uttrycker å ena si-
dan en tydlig målsättning för när denne ska vara åter i arbete och å andra sidan att denne möj-
ligtvis har det lika bra med heltidssjukersättning då det ändå är möjligt att tjäna lite extra 
pengar genom övergångsarbete. Respondenten verkar tro på sin egen förmåga att arbeta på 
arbetsmarknaden men är ambivalent till möjligheterna att få anställning. För C verkar det som 
att det som främst påverkar motivationen att återgå i arbete negativt är en ambivalens kring 
om det är värt ansträngningen. Uttryckt med handlingsteoretiska begrepp rör detta individens 
preferenser för arbetsåtergång jämfört med andra alternativ. Respondenten verkar vara rädd 
för att förlora den trygghet som sjukersättningen utgör vilket också kan inverka negativt på 
dennes motivation. Det är också möjligt att den bristande tron på möjligheten att få anställ-
ning påverkar respondentens motivation negativt då denne säger sig ha många år kvar i ar-
betsför ålder men att det är svårt att återgå då denne inte är så stark i konkurrensen om arbete 
på arbetsmarknaden. 

D säger sig vilja återgå i arbete på halvtid (och därmed sänka sin ersättningsnivå) och 
framhåller främst ett ekonomiskt motiv för arbetsåtergång. Respondenten berättar hur denne 
kände sig avfärdad från arbetslivet och tycks i och med det ha förlorat en värdefull del i livet. 
Denne beskriver hur dennes självbild och självförtroende har förbättrats genom arbetet på 
Fountain House men beskriver förvärvsarbete som ytterligare en möjlighet som också medför 
bättre ekonomi.  Respondenten verkar tro på sin egen förmåga då denne framhåller sina speci-
fika kompetenser och möjligheter. D ger uttryck för en beslutsamhet att denne på något sätt 
ska få anställning, trots att chanserna på grund av lång sjukfrånvaro och ålder beskrivs som 
mycket små. Respondentens preferenser för arbetsåtergång jämfört med att fortsätta uppbära 
heltidssjukersättning samt dennes tro på såväl sin egen förmåga som sina möjligheter att få 
anställning tycks sammantaget bidra positivt till motivationen att återgå i arbete. 

E säger sig vilja återgå i arbete på halvtid eller max 75 procent igen (och därmed sänka sin 
ersättningsnivå) och framhåller främst ett ekonomiskt motiv för sin arbetsåtergång men också 
att arbete är roligt, utvecklande och medför möjligheter till socialt umgänge. Utvecklande 
sysselsättning samt socialt umgänge verkar denne redan ha på Fountain House varför det eko-
nomiska motivet förstås som det främsta. Respondenten verkar tro på sin egen förmåga då 
denne gärna vill ha avancerande arbetsuppgifter. Kring möjligheten att få anställning säger 
respondenten sig ha nackdelar i konkurrensen på grund av sin långa sjukfrånvaro och därav 
bristande referenser, men uttrycker ändå en tro på att kunna få anställning. E delger en strategi 
att genom att skaffa sig referenser via en praktplats kunna öka chanserna att få arbete på ar-
betsmarknaden. Respondentens preferenser för arbetsåtergång jämfört med att fortsätta upp-
bära heltidssjukersättning, främst den ekonomiska fördelen, samt dennes tro på att kunna kla-
ra av och få anställning tycks även för denna respondent bidra positivt till motivationen att 
återgå i arbete. 
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Möjlighet att inte behöva återgå i arbete 

Den första aspekten som behöver analyseras för att ur ett handlingsteoretiskt perspektiv förstå 
motivation till arbetsåtergång är individens möjlighet att inte behöva återgå i arbete, vilken 
avgörs av tillgången till alternativa försörjningsmöjligheter. För respondenterna i den här stu-
dien gäller att ingen av dem är tvungen att förvärvsarbeta för sin försörjning då de alla uppfyl-
ler kriteriet för sjukersättning, det vill säga deras arbetsförmåga har bedömts som varaktigt 
nedsatt, och att ha kvar den möjligheten verkar vara något som de värnar om. Detta fram-
kommer då de uttrycker en medvetenhet kring de normer utifrån vilka arbetsförmåga bedöms 
och att de uttrycker en rädsla att bli bedömd som arbetsförmögen mot ens vilja. Flera svar 
indikerar att motivation till att återgå i arbete kan hämmas av rädslan att förlora den trygghet 
som sjukersättningen innebär. 

A, C, D säger att begränsningen i hur mycket man får förvärvsarbeta med bibehållen hel-
tidssjukersättning utgör ett hinder, de skulle vilja och klara av att förvärvsarbeta mer om reg-
lerna tillät. Det framhålls att detta är synd då det ”motverkar morötterna”. Beträffande be-
greppet kan så verkar dessa tre respondenter anse att de har förmåga att arbeta mer men att de 
inte får för regelverket. B och E berör inte detta tema varför de inte redovisas i modellen. 

 

Vilja och förmåga att förvärvsarbeta mer med bibehållen ersättningsnivå 

 

Viljan att återgå i arbete 

Den andra aspekten som kan påverka motivation beträffande arbetsåtergång rör respondenter-
nas preferenser för arbetsåtergång jämfört med andra alternativ. Det alternativ som A, B och 
eventuellt C, tycks föredra jämfört med arbetsåtergång är att fortsätta uppbära sjukersättning 
på heltid och därtill kanske övergångsarbeta eller utföra annan för dem meningsfull syssel-
sättning för att på så sätt ändå fylla behovet av stimulans och socialt umgänge. I begränsad 
utsträckning medför också övergångsarbete en något förbättrad ekonomisk situation. Ingen 
respondent uttrycker en avsikt att återgå i arbete på heltid, det vill säga ingen föredrar att helt 
och hållet klara sig utan ersättningen. D och E som uttrycker att de vill återgå i arbete, och 
därmed sänka sin ersättningsgrad, säger att målet är att i framtiden återgå i arbete på halvtid 
eller max 75 procent. Att tala om huruvida en person har arbetsmotivation ”i största allmän-
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het” är knappast meningsfullt, skriver Berglind (1995). I en analys av individers arbetsmotiva-
tion måste det framgå vilken typ av arbete motivationen gäller. D, E och eventuellt C uttryck-
er alla en ambition att återgå i arbete, men de tycks inte vara motiverade att ta vilket förvärvs-
arbete som helst. Flera respondenter uttalar specifika kriterier som behöver uppfyllas med ett 
arbete för att de ska vilja arbeta. Respondenternas utsagor kan ur ett handlingsteoretiskt per-
spektiv tolkas som att en förutsättning för att de ska vilja arbeta är att de erbjuds arbeten som 
de i olika anseenden finner meningsfulla.  

Möjlighet att återgå i arbete 

Den tredje aspekten är hur individen ser på sina möjligheter att återgå i arbete. Samtliga re-
spondenter uppger sådant som kan påverka deras möjligheter till arbetsåtergång såväl positivt 
som negativt. Det är svårt att dra en skarp gräns mellan huruvida det är respondenternas bris-
tande aktivitetsförmåga som ses som hindrande eller om det är konkurrensläget då möjlighe-
ten avgörs av relationen mellan dessa. De hinder som respondenterna framhåller tycks dock 
främst handla om möjligheten att få anställning, många utsagor handlar om huruvida de be-
skriver sina chanser i konkurrensen på arbetsmarknaden. Det är ingen som säger ”jag klarar 
inte av att arbeta på grund av min höga ålder, min långa sjukfrånvaro och min bristande merit-
förteckning”, utan dessa faktorer beskrivs som hinder för att få anställning. Det vill säga hur 
de tror att deras arbetsförmåga bedöms utifrån.  

Flera respondenter beskriver hur Fountain House tillhandahållit något som har möjliggjort 
för dem att öka sin förmåga att arbeta. Sett ur ett handlingsteoretiskt perspektiv tycks respon-
denterna uppleva att Fountain House har bidragit positivt till deras handlingsutrymme. Över-
gångsarbete beskrivs som något som direkt kan stärka individens förmåga och samtidigt utgö-
ra en möjlig väg till att få anställning och kan därmed också förstås som något som upplevs 
positivt för handlingsutrymmet. Flera respondenter beskriver dock att offentliga rehabiliter-
ingsaktörer, däribland Försäkringskassan, psykiatrin och dagverksameter, inte bidrar till möj-
ligheten att återgå i arbete. Möjligheten att återgå i arbete skulle kunna bli större genom att 
handlingsutrymmet för dessa individer vidgas, vilket yttre aktörer, utifrån respondenternas 
utsagor, kan tolkas kunna bidra till. 

De aspekter som respondenterna beskriver som bidragande till deras möjligheter att kunna 
återgå i arbete, kan ur ett handlingsteoretiskt perspektiv förstås som något som har eller skulle 
kunna öka deras subjektiva handlingsutrymme. Denna studie kan inte svara på om handlings-
utrymmet ökat i någon objektiv bemärkelse, men det viktiga i sammanhanget är att individens 
upplevelse av sina möjligheter kan påverkas av en yttre aktör som därmed kan ha inverkan på 
individens motivation att återgå i arbete. 

Motiverade till att arbeta – men inte nödvändigtvis återgå i arbete 

Ett intressant resultat som rör motivation till arbetsåtergång är att samtliga respondenter, även 
de som inte har för avsikt att återgå i arbete, både säger sig vilja och kunna utföra någon form 
av arbete. Det benämner också det de gör på Fountain House som arbete och beskriver vilka 
fördelar de får av detta. Detta kan förstås som att det frånsett ekonomi inte är nödvändigt att 
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förvärvsarbeta för att få ta del av dessa fördelar. Det blir tydligt att samtliga har aktivitetsför-
måga, och i ett sammanhang där de får arbeta efter sina individuella förutsättningar har de 
också arbetsförmåga. 

Vilja och förmåga att arbeta 

 

Samtliga respondenter säger sig både vilja och ha förmåga att kunna arbeta. A framhåller att 
arbete är viktigt för att sluta ”grubbla” och att det är arbete man blir frisk av. Respondenten 
beskriver att det för självkänslan är viktigt att göra nytta och att känna sig behövd. A säger sig 
jobba heltid på Fountain House.  B säger att arbete är något positivt och beskriver hur det ökar 
självförtroendet att kunna gå hem efter att man ”gjort sitt”. C uttrycker att det är viktigt ha en 
arbetsplats att gå till och säger sig jobba heltid på Fountain House. D uttrycker att arbete är 
viktigt för dennes självbild och beskriver hur det bidrar till dennes självförtroende att känna 
sig bra på någonting. Respondenten uppskattar den utsträckning denne jobbar på Fountain 
House till halvtid. E beskriver arbete som viktigt då det bidrar till bättre välmående. E säger 
också att det är roligt att arbeta med utvecklande arbetsuppgifter och uppskattar sin arbetstid 
på Fountain House till halvtid. 
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8. Diskussion 
Nedan förs en diskussion kring resultat och analys med utgångspunkt i studiens syfte vilken 
leder vidare till uppslag till vidare forskning inom området. Därefter problematiseras den val-
da metoden utefter vilka brister och förtjänster den kan ha inneburit för studiens resultat och 
kvalitet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur individer med sjukersättning resonerar kring möjlig-
heten att återgå i arbete. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med fem individer som 
uppbär sjukersättning på grund av psykisk ohälsa. Respondenterna resonerade genom att väga 
för- och nackdelar med arbetsåtergång och fortsatt sjukersättning mot varandra. Det främsta 
motivet till arbetsåtergång var ekonomiskt och den största nackdelen var risken att förlora 
rätten till sjukersättning. Samtliga uttrycker en tro på sin förmåga att arbeta men att de tvivlar 
på sina möjligheter att få anställning. Respondenterna kritiserar offentliga rehabiliteringsaktö-
rer för att inte bidra positivt till arbetsåtergång, men ger också exempel på hur en yttre aktör 
varit betydelsefull för deras möjligheter att återgå i arbete. 

Författarna hade väntat sig att respondenterna skulle beskriva hur de påbörjat en process 
mot arbetsåtergång då de samtliga var delaktiga i en arbetslivsinriktad verksamhet. Men det 
visade sig att trots att samtliga respondenter framhåller fördelar med att arbeta, som bättre 
självkänsla, självförtroende, välmående och ekonomi, är det därmed inte sagt att de tycker att 
fördelarna med arbetsåtergång överväger riskerna. 

När respondenterna diskuterar kring sin egen förmåga att klara av att arbeta framkommer 
att de inte likställer arbete med förvärvsarbete ute på arbetsmarknaden. Det som avses är sna-
rare att ha en sysselsättning som det finns behov av. Känslan av vara behövd tycks således 
vara avgörande för att en sysselsättning ska upplevas som meningsfull. Det verkar som att 
respondenterna i stor utsträckning känner sig behövda i och med sitt deltagande i Fountain 
House verksamhet och att de genom detta också uppfyller behov av stimulans, struktur, konti-
nuitet och social gemenskap.  

Då respondenterna även redan beskriver sig själva som arbetande personer som bidrar 
med något nyttigt, tycks det som att det enda motivet som återstår till arbetsåtergång är möj-
ligheten att förbättra sin ekonomi. Ekonomi verkar också vara en central aspekt för de respon-
denter som säger sig inte vilja återgå i arbete. Rädsla att förlora den trygghet som sjukersätt-
ningen utgör tycks få flera att föredra, eller åtminstone överväga, fortsatt sjukersättning.  

Den rädsla som respondenterna ger uttryck för, att kanske inte få tillbaka sin sjukersätt-
ning om man i längden inte skulle må bra av att vara tillbaka på arbetsmarknaden, kan tänkas 
vara ett förekommande tema för individer med sjukersättning på grund av psykisk ohälsa. 
Respondenterna i denna studie tycks inte betrakta sina psykiska funktionsnedsättningar som 
något konstant utan snarare som något som kan komma och gå i perioder, varvid det blir för-
ståeligt om de inte heller ser sin arbetsförmåga som konstant. För att de ska känna sig trygga 
nog att våga återgå i arbete under perioder av bättre mående behövs förmodligen att de kan 
lita på att de får sin sjukersättning tillbaka om de inte i längden klarar av att arbeta. För detta 
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krävs möjligen en mer flexibel lagstiftning men också anpassningsbara arbetsgivare. Hur detta 
skulle utformas rent praktiskt är självklart ingen enkel ekvation att lösa. Ett försök att lösa 
detta och därmed öka tryggheten för personer som vill prova på att ta steget från sjukersätt-
ning till arbetsmarknaden är införandet av reglerna kring vilande sjukersättning. Denna möj-
lighet påtalas dock inte av någon av studiens respondenter och är inte heller en möjlighet som 
nyttjas i nämnvärd utsträckning av den totala gruppen med sjukersättning i Sverige (jmf. 
Riksrevisionen, 2005). Frågan är om det svaga utnyttjandet beror på bristande kännedom 
kring reglerna eller om det möjligtvis kan bero på en bristande tillit till att försäkringskassan 
tillämpar dem så som de är avsedda. Utifrån den kritik som respondenterna i denna studie 
riktar mot Försäkringskassan är det rimligt att anta att deras förtroende för försäkringskassan 
inte är så stort. 

Taket för hur mycket en individ med sjukersättning får förvärvsarbeta utan att denne för-
lorar rätten till full ersättning tycks ha en negativ inverkan på respondenternas motivation att 
förvärvsarbeta mer. I en artikel om begreppet arbetsförmåga skriver Staaf, Berglind och Ek-
holm (1995) att enligt en allmänt spridd värdering är en legitim förklaring till att en individ 
inte arbetar att denne inte kan men skulle vilja arbeta. Det är däremot inte legitimt att inte 
vilja fast man skulle kunna arbeta. Respondenterna säger att de har förmåga att förvärvsarbeta 
mer och skulle vilja göra det om de fick för regelverket. Utifrån sett kan detta istället ses som 
att de både har förmåga och får förvärvsarbeta mer, men att de inte vill för att det skulle inne-
bära en sänkning av deras ersättningsnivå. Ur ett perspektiv kan det tyckas som att responden-
terna här saknar arbetsmoral, om de kan förvärvsarbeta mer så kan det anses rimligt att deras 
ersättning sänks, ”man ska väl inte ha sjukersättning om man inte behöver”.  Från en annan 
synvinkel kanske deras sätt att resonera är befogat då de värnar om den trygghet som deras 
sjukersättning utgör och, som diskuterats ovan, inte kan lita på att deras arbetsförmåga förhål-
ler sig konstant. 

Flera respondenter uttalar specifika kriterier som behöver uppfyllas med ett förvärvsarbete 
för att de ska vilja återgå i arbete. Motivationen till att återgå i arbete tycks alltså inte gälla 
vilket förvärvsarbete som helst. Detta väcker återigen frågor beträffande arbetsmoral. Har en 
person rätt att leva av samhället om det finns jobb som denne både kan få och klara av men 
inte vill ha? Är personen inte att betrakta som arbetslös då snarare än som arbetsoförmögen på 
grund av sjukdom? Men å andra sidan har nog alla människor preferenser kring vilken typ av 
arbete de vill ha för att kunna känna sig tillfredställda. För individer med psykisk ohälsa är det 
möjligtvis ännu viktigare att få utföra ett arbete som bidrar till ens välmående. Har någon 
dessutom uppburit sjukersättning under många år och ska våga sig tillbaka till arbetsmarkna-
den kanske en förutsättning för att känna sig motiverad är just att få arbeta med något som 
upplevs meningsfullt. 

Respondenterna uppskattar att det arbete de utför på Fountain House motsvarar halv- eller 
heltidsarbete. Att respondenterna klarar av att arbeta så mycket som de gör på Fountain House 
behöver i och för sig inte innebära att de skulle kunna klara av att arbeta i samma utsträckning 
ute på arbetsmarknaden. Detta är intressant då det lyfter frågan vad som avses med att kunna 
förvärvsarbeta. Att en person har bedömts ha noll procents arbetsförmåga är inte detsamma 
som att personen har noll procents aktivitetsförmåga. Enligt Berglind (1995) avgörs indivi-
dens möjligheter att kunna förvärvsarbeta av hur dennes förmåga värderas i ett givet konkur-
rensläge där arbetsgivarens preferenser i slutändan är det som avgör den sökandes möjlighe-
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ter. Lönsamhet kan alltså förstås som avgörande för vem som får arbete på arbetsmarknaden, 
men på sätt och vis också för vem som är arbetsförmögen. Kan då arbetssituationen på Foun-
tain House likställas med arbeten ute på öppna arbetsmarknaden eller utgör denna särskilt 
anpassade miljö en situation där de yttre möjligheterna är så pass goda att även en individ 
med mycket liten aktivitetsförmåga har arbetsförmåga? Utifrån det här perspektivet är arbets-
förmåga snarare ett mått på om det finns någon plats på arbetsmarknaden där en individ får 
använda sig av sin aktivitetsförmåga. De medicinska faktorerna kan medföra en sänkning av 
aktivitetsförmågan, men för att avgöra om detta medför en sänkning i arbetsförmåga måste 
aktivitetsförmågan ställas i relation till befintliga arbeten på arbetsmarknaden. Finns det då 
arbetsplatser som skulle kunna möjliggöra för respondenterna att arbeta i samma utsträckning 
som på Fountain House och skulle de värderas som lönsamma att anställa? Att det främst är 
högutbildade personer som återgår i arbete säger förmodligen någonting om att arbetsåtergång 
kan påverkas av arbetsmarknadens preferenser (jmf. Försäkringskassan, 2008b). 

De hinder som respondenterna uttalar för arbetsåtergång rör nämligen främst möjligheten 
att få anställning. Respondenterna framhåller flera aspekter som de tror gör dem svagare i 
konkurrensen på arbetsmarknaden. Dock verkar de inte se dessa aspekter som något som 
hindrar dem från att kunna klara av att arbeta utan snarare som något som kan påverka en ar-
betsgivares värdering av dem negativt. Denna studie ger stöd för att en bristande tro på sina 
möjligheter att få lämplig anställning kan påverka motivationen till att återgå i arbete negativt.  

Genom att tillhandahålla avancerande arbetsuppgifter, kontinuitet, struktur samt genom att 
visa tro på individens förmåga, beskrivs hur Fountain House har möjliggjort för respondenter-
na att öka sin förmåga, vilket rimligtvis ökat deras möjligheter att återgå i arbete. Offentliga 
rehabiliteringsaktörer får dock kritik för att inte ha bidragit positivt till respondenternas möj-
ligheter att återgå i arbete. För att öka möjligheten till arbetsåtergång framhålls att Försäk-
ringskassan och psykiatrin bör utgå från varje unik individ och att samverkan och insyn från 
samtliga av offentliga rehabiliteringsaktörer skulle möjliggöra att stödinsatser anpassas efter 
individens resurser och svagheter. Ett individanpassat stöd kanske är extra viktigt för indivi-
der med psykisk ohälsa då det, som en respondent framhåller, kan vara andra svårigheter än 
att klara en viss arbetsuppgift som utgör hinder för arbetsåtergång, som exempelvis att fylla i 
en jobbansökan. 

Samtliga respondenter i studien ger uttryck för att de trots sina psykiska funktionsnedsätt-
ningar vill arbeta och bidra med de förmågor de har. Samhällets arbete med att återfå indivi-
der med sjukersättning till arbetsmarknaden kanske därför bör ha fokus på att skapa samman-
hang där dessa individer får utrymme att utefter förmåga bidra med sina särskilda kompeten-
ser. Frågan kanske är på vilket sätt samhället kan inkludera dessa individer snarare än på vil-
ket sätt de ska rehabiliteras.  

För att slutligen återknyta till denna studies inledning så har Sveriges regering på sin 
agenda att få tillbaka individer med sjukersättning till arbetsmarknaden. Då problemet synes 
vara komplext med samspelande faktorer på individ-, arbetsmarknads- och politisk nivå och 
då arbetsåtergång för individer med sjukersättning är knapphändigt utforskat behövs mer kun-
skaper inom ämnet för att kunna genomföra lämpliga åtgärder (jmf. Edén et al. 2007). Ett 
uppslag till vidare forskning är att kvantitativt undersöka vari individer med sjukersättning 
anser att hinder för arbetsåtergång ligger. Hur utbredd är uppfattningen att det främsta hindret 
för arbetsåtergång är att individen inte kan få ett lämpligt arbete på arbetsmarknaden som 
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denne kan klara och må bra av, jämfört med uppfattningen att det främsta hindret är att indi-
viden på grund av sin funktionsnedsättning inte kan utföra något arbete över huvud taget? Att 
veta vad som upplevs hindrande för arbetsåtergång är viktigt för att kunna avgöra var och hur 
åtgärder ska sättas in.  

Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka om en mer flexibel lagstiftning 
kring vilande sjukersättning men också om anpassningar på arbetsplatser skulle kunna möj-
liggöra att arbetsförmåga hos individer med psykisk ohälsa kan tillvaratas under perioder av 
bättre mående.  

Om det är så att en arbetslivsinriktad verksamhet som Fountain House bidrar till möjlighe-
ten att återgå i arbete för individer med sjukersättning skulle det vara värdefullt att studera vad 
det är i denna verksamhet som bidrar till arbetsåtergång. Vad är det som fungerar? Finns det 
delar som offentliga rehabiliteringsaktörer skulle kunna använda sig av? Kunskap om detta 
skulle kunna ge vägledning om hur man kan skapa sammanhang där individer efter förmåga 
kan få bidra med sina resurser och få känna sig behövda. Detta torde vara en möjlighet som 
såväl individ som samhälle skulle tjäna på. 

Metoddiskussion  

Författarnas första ambition var att urvalet av respondenter skulle bestå av individer med 
sjukersättning oavsett medicinsk orsak, men som redogjorts för i metodavsnittet kom urvalet 
senare att bestå uteslutande av individer med sjukersättning på grund av psykisk ohälsa. Den 
tidigare forskning som presentas har studerat återgång i arbete för individer med sjukersätt-
ning av allehanda medicinska orsaker, vilket medför problem då dessa resultat ska generalise-
ras till denna studies urvalsgrupp. Dock kan här framhållas att litteratursökningen gjordes för 
att finna litteratur kring återgång i arbete för individer med sjukersättning/förtidspension oav-
sett diagnos. Detta möjliggjorde även för studier om arbetsåtergång för individer med sjuker-
sättning på grund av psykisk ohälsa att inrymmas i sökresultatet. Dock återfanns ingen littera-
tur kring återgång i arbete för denna grupp specifikt. 

Studiens syfte var initialt att intervjua personer som återgått i arbete i någon utsträckning, 
vilket kan ha påverkat författarnas förförståelse i riktningen att betrakta respondenterna som 
varande i en process mot återgång i arbete då de återfanns i en arbetslivsinriktad verksamhet. 
Denna förförståelse kan ha påverkat vilka frågor som ställdes under intervjuerna och kan så-
ledes ha påverkat resultatvaliditeten. Detta hanteras i resultatdelen genom att tydligt lyfta fram 
samtliga respondenters inställning till arbetsåtergång oavsett vilken ambition de har att återgå 
i arbete. Vidare problematiseras innebörden av att arbeta så till vida att det görs en åtskillnad 
mellan att vilja arbeta och att vilja återgå i arbete. 

Mot bakgrund av det ovan förda resonemanget medförde också användandet av den valda 
teorin med fokus på motivation vissa problem. Hur analyseras motivation till arbetsåtergång 
om motivationen inte finns där? Här möjliggjordes dock, tack vare Berglinds flerdimensionel-
la perspektiv på motivationsbegreppet, en möjlighet att analysera just bristande motivation 
och vad som kan förklara denna. Användandet av det handlingsteoretiska perspektivet kan 
därtill ha bidragit till ett vidgande i synen på motivation i samband med arbetsåtergång då 
hänsyn tas till hur individen upplever sina möjligheter. Att betrakta motivation som ett social-



50 

psykoligiskt fenomen snarare än som ett individualpsykologiskt, vilket tycks vara vanligt i 
litteratur om motivation i socialt arbete, kan innebära en skuldlättnad för individer som befin-
ner sig utanför arbetsmarknaden. 

Avslutningsvis tror författarna att den lyhördhet för individens egen berättelse som den 
kvalitativa metoden möjliggjort i denna studie har bidragit till fördjupad förståelse kring den 
valsituation en individ med sjukersättning befinner sig i beträffande återgång till arbetsmark-
naden. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 
Stockholms universitet 
Institutionen för socialt arbete 
24 april 2008 

 

Får vi intervjua dig? 

Hej! Vi är två socionomstuderande från Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbe-
te, som nu i slutet av utbildningen skriver vårt examensarbete. Vårt ämne handlar om hur per-
soner som har eller har haft varaktig sjukersättning/förtidspension ser på återgång i arbete och 
vad de anser är viktigt för att de ska kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden.  
 
För att ta reda på det vill vi intervjua dig som på något sätt påbörjat en process tillbaka till 
arbetslivet och/eller redan har kommit tillbaka i arbete i någon utsträckning. Vi tror att det är 
viktigt att ta del av information direkt från människor som själva har en erfarenhet av detta. Vi 
är intresserade av din egen berättelse om din process mot arbetsåtergång och vi hoppas du vill 
dela med dig av dina erfarenheter. Våra frågor handlar om hur du ser på vikten av arbete, vad 
du tror om din förmåga att kunna klara av att arbeta, hur du ser på dina möjligheter att få en 
anställning samt vad som för dig har möjliggjort eller skulle kunna möjliggöra en återgång till 
arbetslivet. 
 
En intervju skulle ta maximalt två timmar i anspråk och ske på en plats som bestäms i samråd 
med dig, förslagsvis i Fountain House lokaler. Deltagandet är frivilligt och uppgifter som 
lämnas kommer att omarbetas så att de inte ska kunna kopplas till enskilda individer. 
 
Vi skulle intervjua dig så snart som möjligt, då vi har knappt med tid till vårt arbete. Vi ser 
fram emot att höra av dig inom kort och du är välkommen att kontakta oss om det är något du 
undrar över. För att göra det enkelt lämnar vi både telefonnummer och e-postadresser. 

Med vänlig hälsning 

 
Camilla Lindén             Alida Emlén Klaman 
Tfn: xx xx xx xx               Tfn: xx xx xx xx  
E-mail: xx@xx.xx              E-mail: xx@xx.xx 

 
Ansvarig handledare: Sven Trygged 

Stockholms universitet – Institutionen för socialt arbete 
Tfn: xx xx xx xx 

xx@xx.xx. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 
Bakgrundsinfo:  Ålder    Boendesituation    Civilstånd    Omfattning på ersättning idag -
sänkning    Tid med sjukersättning   Vad gjorde du innan     Utbildning      Sjukskriven innan 
sjukersättning 

 
Vill du berätta hur det var för dig att bli förtidspensionerad? 

 
Trodde du på arbetsåtergång 

 
Beskriv arbetsåtergången - processen  
 
Hur mår du idag jämfört med innan   -- Hur kommer det sig…(skala) 

     
Vad har möjliggjort din arbetsåtergång? 
 
Vilka inre förmågor har du använt  
 
Vad är annorlunda nu mot innan - Vad har gjort den skillnaden 

 
Arbete viktig del av livet? (skala)     

 
Vad fick dig att börja försöka arbeta     eget  ekonomi   skuld    samhällets värdering  

 
Tron på klara av arbeta (nu & då)   
 
tron på få anställning (nu & då) 
 
Vad krävs av dig    Vad krävs av arbetsgivare 
 
Försäkringskassan  

 
Vilka hinder 

 
Avslutningsvis - Något vi inte frågat om - tillägga    

Hur upplevdes intervjun?    

Kontaktinformation till oss om du kommer att tänka på något i efterhand, får vi höra av oss på 
telefon OM vi behöver komplettera något? 

 


