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Sjukskrivning kan drabba alla människor och vägen tillbaka till 
sysselsättning ser olika ut beroende på sjukskrivningsorsak. Forskning 
visar att sjukskrivning kan leda till både positiva och negativa följder. 
Syftet med intervjustudien var att undersöka hur personer som 
medverkat i enheten Nystart, vilken hjälper långtidssjukskrivna att 
slussas ut i arbetslivet, upplevt processen (från sjukskrivning till ny 
sysselsättning) samt vad medverkan i Nystart lett till. Studien bygger 
på fem halvöppna intervjuer som analyserats tematiskt. Ur resultatet 
framkom bl.a. att sjukskrivningen ledde till att de sjukskrivna oavsett 
sjukskrivningsorsak mådde psykiskt dåligt samt att inställningen till 
medverkan i Nystart inledningsvis var negativ men genomgående 
ansågs leda till något positivt. I likhet med tidigare studier framkom 
att sjukskrivningen påverkat det sociala livet negativt samt lett till 
inaktivitet. Studien har genom att lyfta fram vikten att få prata om 
framtiden, för de sjukskrivna, samt vad de lärt sig av 
sjukskrivningsperioden bidragit till ökad förståelse inom området. 

 
 

Sjukskrivningar drabbar yrkesverksamma individer i olika åldrar och av olika orsaker. Att få 
sjukskrivna att återgå till sysselsättning är en process som beroende på sjukskrivningens orsak 
kan vara mer eller mindre utdragen och påverka individen på olika sätt. I dagsläget finns det 
få företag som hjälper sina anställda som är sjukskrivna att åter komma ut i arbetslivet och 
finna ny sysselsättning. Studier gjorda inom området för undersökning av hur de sjukskrivna 
upplevt sin sjukskrivingsperiod samt perioden till dess att de åter slussats ut i arbete är även 
de få till antalet. Den här studien avser att bidra till området genom att undersöka hur 
individer beskriver upplevelsen av den här processen, att gå från sjukskrivning till ny 
sysselsättning. 
 

Vad innebär sjukskrivning och rehabilitering? 
Sjukskrivning är att förklara någon tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom 
(Allén, Berg, Engdahl, Malmgren och Sjögreen 1990). I dagligt tal anses sjukskrivning 
allmänt vara då en person under mer än en veckas tid varit sjukfrånvarande. Vid sjukfrånvaro 
gäller att personen utan läkares sjukintyg under en veckas tid kan få sjuklön från 
arbetsgivaren. Efter denna period ställs krav på läkarintyg. Anställda skall från arbetsgivaren i 
14 dagar få sjuklön när de blir sjuka. Efter dessa dagar anmäls genom arbetsgivaren 
försäkringskassan om sjukdomen (Arbetsmiljöupplysningen, 2008). För att få sjukpenning 
från Försäkringskassan måste sjukintyget ligga till grund för beslutet. Detta betyder att hälso- 
och sjukvården har en central roll i sjukskrivningsprocessen. Det svenska 
sjukförsäkringssystemet är unikt i jämförelse med andra länder som Tyskland, Frankrike, 
Danmark, Norge och Finland. Det finns i Sverige ingen gräns för hur länge en sjukskriven kan 
få sjukpenning. I andra länder ligger sjukpenningsperioden generellt på ett år (Nyman, Palmer 
& Bergendorff, 2002). Är personen sjukskriven 60 dagar eller mer anses sjukskrivningen vara 
långtidssjukskrivning (Arbetsmiljöupplysningen, 2008). Under 1987-2001 var i genomsnitt 
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3,3 % av männen och 5 % av kvinnorna frånvarande från sin arbetsplats på grund av sjukdom, 
alltså nästan dubbelt så många kvinnor som män (Nyman et al., 2002).   
 
Vid sjukskrivning har arbetsgivaren enligt Arbetsmiljölagen samt tillhörande föreskrifter 
skyldighet att anpassa arbetsförhållandena till de individuella förutsättningar som 
arbetstagaren har. Arbetsgivaren ska även utreda rehabiliteringsbehovet om det skulle finnas 
behov för det (Arbetsmiljölagen refererad i Nyman et al., 2002). Rehabilitering definieras i 
SOU 2000:78 som ”en sammanhållen individuellt strukturerad process där individen aktivt 
deltar i olika koordinerade insatser, ofta parallellt. Processen styrs utifrån rehabiliteringsmål 
satta av individen och försäkringsgivaren i samverkan och enligt arbetslinjens princip om att 
primärt komma i arbete” (Floderus, Göransson, Alexanderson & Aronsson, 2003). 
 
 
Orsaker till sjukskrivning 
Såväl offentlig statisktik som tidigare studier framställer resultat som kan tolkas som att ett 
samband mellan sjukfrånvaro och bostadsort, kvinnligt kön, ålder samt låg socioekonomisk 
status föreligger (SBU, 2003). Personer med låg utbildning samt äldre personer anser till 
större del att arbetet är orsaken till sjukskrivningen (Göransson, Aronsson & Melin, 2002). 
Studier gjorda av exempelvis Göransson et al. (2002) tyder på att brist på flexibel arbetstid, 
friskvård, gehör från medarbetare och vidareutbildning samt innehavandet av ett fysiskt, 
socialt och psykiskt ansträngande arbete kan vara orsak till sjukskrivning. Arbetet anses av 
många vara antingen den största eller delvisa orsaken till sjukskrivningen. Huruvida 
sjukskrivningen anses vara orsakad av arbetet skiljer sig enligt studier åt beroende på 
sjukskrivningsorsaken. Det är främst personer sjukskrivna för psykiska besvär som anser att 
arbetet är orsaken, hela 84 % av de undersökta anser detta. Vidare anser även sjukskrivna på 
grund av besvär i rörelseorganen i relativt stor utsträckning (58 %) att det är arbetet som 
orsakat sjukskrivningen. Gällande gruppen övriga besvär är det endast 30 % som anser arbetet 
vara anledningen till sjukskrivningen. Besvär i rörelseorganen var den vanligaste 
förekommande sjukskrivningsorsaken (Göransson et al., 2002; Riksförsäkringsverket, 2002).  
 

Sjukskrivningens följder 
Sjukskrivning kan leda till så väl positiva som negativa följder och konsekvenser. Exempel på 
de negativa följder och konsekvenser som nämns är minskat välbefinnande, inaktivitet, dåligt 
självförtroende, ekonomiska problem, sömnsvårigheter, depression, isolering, samt minskade 
sociala relationer (Floderus et al., 2003, Riksförsäkringsverket 2002). Sjukskrivning på grund 
av fysisk skada som varar under längre tid kan leda till bieffekter i form av nedstämdhet eller 
tom. depression. Detta kan i sin tur leda till att sjukskrivningsperioden förlängs 
(Riksförsäkringsverket, 2002). Vanligast av de negativa konsekvenser som angavs var 
påverkan på ekonomin. Bland de positiva effekter som angavs relaterat till sjukskrivningen 
nämns relation till familj och barn samt livsstil i form av exempelvis. matvanor och motion 
(Floderus et al., 2003). 
 
Sjukskrivningens konsekvenser är beroende av sjukdomens svårighetsgrad, vad som orsakat 
skadan som lett till sjukskrivningen samt de vidtagna åtgärderna (Floderus et al., 2003). I den 
undersökning som Göransson et al. (2002) gjort delas de sjukskrivna in i tre olika grupper 
utefter vilken sjukskrivningsdiagnos de har. De tre grupperna är psykiska (ex. depression, 
utbrändhet), Muskuloskeletala (ex. fibromyalgi, ledbesvär, besvär med nacke, axlar, knä osv.) 
samt övriga diagnoser (ex. hjärt-kärlsjukdomar, besvär med allergi samt hörsel m.m.).  
Floderus et al. (2003) framhäver i deras studie att olika typer av diagnoser leder till skilda 
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effekter. Gällande de personer som var sjukskrivna på grund av psykiska diagnoser var det en 
stor del som angav negativa följder på sömn, hela 68 % av de undersökta angav detta. Vidare 
angav över 60 % att självbilden samt det psykiska välmåendet påverkats negativt. För 
personer inom gruppen för Muskuloskeletala diagnoser var de flesta effekter som uppgavs av 
negativ form. Detta var gällande för så väl relation till familj och vänner, sömn, psykiskt 
välmående, fritidsaktiviteter, ekonomi samt livsstil. Personer inom gruppen för 
muskuloskeletala diagnoser ansåg att ekonomin samt fritidsaktiviteterna påverkats negativt 
mer än vad personerna i de två andra grupperna gjorde. För personer tillhörande gruppen 
övriga diagnoser var deras åsikter angående påverkan mest överensstämmande med de som 
tillhör den muskuloskeletala gruppen (Floderus et al., 2003). 
 
 
Skuldkänslor och utanförskap 
Långtidssjukskrivning kan leda till upplevelsen av skuldkänslor och utanförskap. Dessa 
skuldkänslor kan förklaras genom att den sjukskrivna individen känner dåligt samvete inför 
att kollegor och arbetsgivare lämnas i sticket samt att de egna förväntningarna inte uppfylls 
(Svensson et al., 2003, Klanghed et al., 2003, refererad i Floderus et al., 2003). Vidare kan 
dessa skuldkänslor och känslan av utanförskap tänkas uppkomma genom att den sjukskrivna 
känner att familj och samhället i övrigt har en negativ syn på sjukskrivna samt att man 
förväntas vara lönearbetande (Floderus et al., 2003). 
 

Återgång till arbete 
Faktorer som ökar sannolikheten för återgång i arbete har i studien av Göransson et al. (2002) 
undersökts. I denna studie gjord 2002 på 675 personer, vilka varit sjukskrivna 1-1,5 år 
framkom det att förbättrad hälsa, nytt yrke/arbetsplats, förkortad arbetstid samt ett mindre 
stressigt arbete är viktiga faktorer för att de sjukskrivna ska kunna återgå i arbete. Vidare visar 
studien att saknad efter arbete samt känsla av att vara välkommen tillbaka och att personer på 
arbetet bryr sig om att man kommer tillbaka är viktiga för återgång till arbete. En faktor som 
påpekas vara viktig är upplevelsen av stöd och uppmuntran från nära och kära, dvs. familj och 
vänner (Göransson, et al., 2002).  
 
Vilken diagnos den sjukskrivna har är även det något som kan tänkas påverka chansen till 
återgång till arbetslivet. Då diagnosen är psykiska besvär är det socialt stöd och hjälp samt 
minskad stress som anses vara viktigt. Har den sjukskrivna problem med smärta är det istället 
utökade arbetshjälpmedel samt ett lättare arbete, dvs. där kroppen inte får arbeta lika mycket, 
som kan tänkas hjälpa personen tillbaka till arbetslivet. För sjukskrivna med diagnosen 
fibromyalgi samt ledbesvär uppges viktiga faktorer för att återkomma till arbetslivet vara 
behandling som är effektiv och bra. Vidare anser personer med denna diagnos att arbetstidens 
längd, arbetshjälpmedel som är bra samt ett arbete som är mindre tungt är faktorer som skulle 
hjälpa dem att kunna återgå ut i arbetslivet (Göransson et al., 2002). 
 
 
Nystart 
Nystart är en enhet inom ett svenskt statligt företag (fortsättningsvis kallat Företaget) som ger 
stöd till medarbetare vilka inte längre kan fortsätta sitt arbete inom på grund av sjukdom. 
Nystart är ett fingerat namn som Företaget föreslagit och därmed godkänt. Enheten är 
uppbyggd kring ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna 
(Infoblad Nystart). Den startades 2001 och har sedan dess antagit cirka 150 
sjukskrivningsärenden per år. Av dessa är 60 % kvinnor och 40 % män. Enhetens syfte är att 
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hjälpa medarbetare i rehabiliteringsprocessen så kvalifikation för yrken utanför Företaget kan 
erhållas (Verksamhetsberättelsen, 2006). Exempel på den hjälp medarbetarna kan få kan vara 
arbetsträning, yrkesvägledning och KY-utbildning (Infoblad Nystart).  
 
Innan en individ får gå in i Nystart har arbetsgivaren skyldighet genom rehabiliteringsarbetet 
att undersöka möjligheterna till anpassade arbetsuppgifter eller omplacering till annan tjänst 
(Infoblad Nystart). 
 
Medarbetare och chef formulerar tillsammans en ansökan till Nystart. Vilka som antas 
beslutas i samråd mellan Nystarts personal och fackliga representanter. Vid antagningen 
skrivs ett kontrakt mellan medarbetare och Nystart vilket leder till uppsägning från Företaget. 
Detta innebär således att Nystart övertar arbetsgivaransvaret. Beroende på hur lång 
anställningstid medarbetaren har inom Företaget avgörs den tid man är berättigad till i 
Nystart. Mer än två års anställningstid berättigar till 12 månader i Nystart, i andra fall gäller 6 
månaders medverkan (Infoblad Nystart).  
 
Deltagarna i Nystart ersätts först och främst genom sjukpenning, sjukersättning eller 
rehabiliteringsersättning från försäkringskassan. Vid händelse av att medarbetaren inte har rätt 
till försäkringskasseersättning erhålls lön från Företaget. Nystart går ut på att den anställde 
genom hjälp aktivt ska arbeta för att återigen komma ut på arbetsmarknaden och arbeta inom 
andra områden än på Företaget. Denna hjälp fås genom en tilldelad coach som tillsammans 
med den ”anställde” sätter upp en handlingsplan med tillhörande aktiviteter. Den här planen 
följs sedan upp kontinuerligt. Den arbetstid som gäller i Nystart är endast lagd till dagtid och 
arbetsskyldigheten bestäms utifrån den arbetsförmåga den anställde anses ha (A-Ö, infoblad 
Nystart). 
 
 
Syftet med föreliggande intervjustudie var att studera hur personer som varit sjukskrivna och 
fått hjälp till ny sysselsättning genom Nystart upplevt processen från sjukskrivning till 
återgång i sysselsättning samt vad medverkan i Nystart lett till.  
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare och bortfall 
Intervjupersonerna rekryterades med hjälp från Företaget. Alla fem intervjupersonerna har 
varit inskrivna i och deltagit i Nystart.  Personerna kontaktades först av ansvarig på Företaget, 
för att kontrollera om intresse för deltagande fanns. Därefter skickades ett informationsbrev 
gällande studiens syfte, tillvägagångssätt, den gällande tystnadsplikten samt vidare relevant 
information ut till intresserade personer. Totalt tillfrågades åtta personer, genom 
informationsbrev, om deltagande. Några dagar efter informationsbrevet skickats ut 
kontaktades de tilltänkta intervjupersonerna för att fråga om intresset för deltagande i studien 
och för inbokning av tid för intervju.  
 
Av de åtta som genom informationsbrev tillfrågades att deltaga i studien valde fem att vara 
med. Två tackade nej vid telefonkontakt medan den tredje personen inte var möjlig att nå per 
telefon. 
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De som deltog i studien var mellan 37 och 50 år. Två av de intervjuade var män och tre 
kvinnor. De intervjuade hade på grund av olika orsaker varit sjukskrivna, orsakerna hänfördes 
antingen till gruppen psykiska problem eller Muskuloskeletala diagnoser. 
 
Material 
En intervjuguide med halvöppna frågor avsedda att användas vid intervjuerna utarbetades 
efter genomgång av befintlig nationell litteratur med relevans för området. 

Datainsamling 
De fem intervjuerna utfördes enskilt med respektive intervjuperson. Intervjuerna gjordes av 
två olika intervjuare som båda utnyttjar materialet för sina uppsatsarbeten. Respektive 
intervjuare utförde hälften av intervjuerna. Vid intervjuerna användes den framarbetade 
intervjuguiden (se bilaga). Uppbyggnaden av intervjuguiden, med halvöppna frågor, gav 
intervjupersonerna utrymme att själva påverka och styra intervjuns innehåll. Alla intervjuer 
gjordes på högtalartelefon och bandades med hjälp av diktafon. Intervjuerna varade mellan 
25-65 minuter. 
 
Båda intervjuarna studerar vid Stockholms universitet till personalvetare och har genom 
utbildningen samt tidigare kontakt med Företaget fått en förförståelse inför så väl det 
generella begreppet sjukskrivning som enheten Nystart och arbetet vid den samma. Denna 
förförståelse utökades även genom tidigare studier gjorda på universitetet där båda 
intervjuarna tillsammans skrev om ämnet. 
 
Etiska frågor 
Samtliga intervjupersoner informerades innan intervjuernas början om studiens syfte samt att 
deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst om den intervjuade inte längre 
ville delta. De intervjuade informerades även om att undersökningsmaterialet skulle behandlas 
konfidentiellt och användas för studier vid universitetet. 
 
Analys 
Studiens analysarbete gjordes genom användning av det tematiska arbetssättet. Metoden som 
användes var en kombination av induktiv och deduktiv analys (Hayes, 2000). Samtliga 
intervjuer transkriberades, respektive intervjuare transkriberade de intervjuer de själv utfört. 
Det transkriberade materialet lästes sedan igenom ett flertal gånger för att skapa en 
uppfattning om och överblick över dess innehåll. Flera möjliga temaområden 
utkristalliserades, efter ytterligare analys av dessa teman identifierades sex övergripande 
teman. Materialet sammanfattades under dessa sex teman och citat användes för att belysa och 
förstärka varje tema. 
 
 

Resultat 
 
De teman som kommer att behandlas i resultatet är; tankar kring sjukskrivning, orsaker till 
och direkta konsekvenser av sjukskrivning, sjukskrivningsperioden och medverkan i Nystart, 
påverkan på och begränsning av livet, livet efter Nystart samt lärdomar av processen. 
 
Tankar kring sjukskrivning 
De tankar som de sjukskrivna hade innan de själva blev sjukskrivna var genomgående att 
sjukskrivning inte var något som händer en själv. Intervjupersonerna påpekade ofta att de inte 
hade varit sjuka särskilt ofta tidigare, dvs. innan de blev sjukskrivna. Vidare lyfte de fram att 
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det inte var något som man reflekterade särskilt mycket över eftersom det inte var aktuellt för 
en själv tidigare: 
 
”jag var ju en vältränad, jag tog hand om mig själv, jag liksom åt rätt och allt det där. Man 
vägde inte för mycket utan liksom vältrimmad. Jag kunde ju inte bli sjukskriven” 
 
Att sjukskrivning innebär merarbete för den övriga, kvarvarande personalen var en insikt som 
kom fram under intervjuerna. Det arbetet som ska göras måste ju utföras oavsett om man själv 
är på plats eller ej. Vidare framhävde en av intervjupersonerna att hennes arbetsuppgifter inte 
var något som någon annan gärna ville ta åt sig, på grund av att det var så fysiskt tungt. I 
relation till detta tog intervjupersonerna också upp det positiva i att kunna vara sjukskriven 
och ha det skyddsnät som man som anställd har, vilket skiljer sig från att vara egen företagare. 
Detta eftersom egna företagare själva måste se till att tjäna in sina pengar.  
 
 
Orsaker till och direkta konsekvenser av sjukskrivningen 
De intervjuade var sjukskrivna för knäskada, psykisk obalans, inflammation/värk i nacke och 
axel, tennisarm/golfarm samt fibromyalgi. Huruvida de intervjuade ansåg att sjukskrivningen 
orsakades av/genom arbetet skiljde sig åt. Intervjupersonen med knäskada skadade sig genom 
en olyckshändelse under arbetstid och ansåg att skadan orsakades genom arbetet. De 
intervjuade som var sjukskrivna på grund av inflammation/värk i nacke/axel samt 
tennisarm/golfarm ansåg att sjukskrivningen orsakades av arbetet. I dessa intervjuer 
framfördes den statiska belastningen i flera arbetsmoment samt monotona arbetsuppgifter som 
orsak till sjukskrivningen. För den intervjuade sjukskriven på grund av psykisk obalans var en 
ohållbar arbetssituation en delorsak till sjukskrivningen. Intervjupersonen med fibromyalgi 
ansåg att arbete möjligtvis var en bidragande faktor men inte den avgörande: 
 

det är liksom inte… XX fel att jag vart sjuk… om man säger så… jag jobbade ju inte när 
jag vart sjuk, jag var ju hemma… så att det vet man ju inte liksom… man kan ju inte 
säga att det e… sen var det ju ett väldigt stressigt jobb.. och det kanske var utlösande 
faktor också men… det var ju stressigt att vara hemma med småbarn också 

 
En konsekvens av sjukskrivningen var i flera av de sjukskrivnas fall följdproblem. Dessa 
följdproblem uppkom under sjukskrivningen och var av olika karaktär. När det gäller 
följdproblemen framhävde intervjupersonerna dels nya fysiska åkommor så som besvär med 
ryggen. Vidare lyftes klåda till följd av stressallergi fram. Denna stressallergi orsakades på 
grund av stressen över den nya livssituation som den sjukskrivna tvingades till, vilken var 
betydligt mer stillasittande än den sjukskrivna var van vid:  
 
”Så att det är klart att man drabbas av någonting, som har andra symptom också att kroppen 
säger ifrån att det här är inte. Jag mår inte bra.” 
 
Utöver detta nämnde även flera av de intervjuade att en konsekvens av sjukskrivningen var att 
de mådde psykiskt dåligt. Att inte känna sig glad, att ofta vara mycket ledsen, nedstämd och 
irriterad över det sjukskrivningen lett till att man gått miste om, var konsekvenser som 
intervjupersonerna lyfte fram. Att känna sig nedstämd över hur sjukskrivningen påverkat de 
sjukskrivnas liv var mer eller mindre framträdande konsekvenser för intervjupersonerna. En 
av de intervjuade förklarade att han under längre perioder av sjukskrivning kunde känna att 
han mådde psykiskt dåligt. Detta eftersom han var van vid att ha folk runt omkring sig och 
ville arbeta. En annan av de intervjuade nämnde att konsekvensen av hennes sjukskrivning 
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blev att hon var mycket nedstämd och grät en hel del under dagarna när hennes familj inte var 
hemma. Detta för att skydda familjen, så att de inte skulle drabbas på grund av att hon var 
sjuk: 
 
”Men nånstans hamnar man ju också i det här, hur ska det gå, arbetslös jag e handikappad 
och så har jag också snart studieskulder.” 
 
 
Sjukskrivningsperioden och medverkan i Nystart 
Sjukskrivningsperioden beskrivs av intervjupersonerna som något som pågick i flera 
omgångar. Där perioder av sjukskrivning under en tid för att sedan vara tillbaka på jobbet 
varit återkommande. Perioderna av sjukskrivning var olika långa och processen beskrevs av 
de intervjuade som mer eller mindre utdragen. Dessa perioder av sjukskrivning varvat med 
arbete i omgångar höll för de intervjuade på i 1-10 år. Under dessa perioder rehabiliterades 
och undersöktes intervjupersonerna samt var på diverse möten med arbetsgivaren för att 
utreda hur man skulle kunna gå vidare och klargöra vad den sjukskrivna skulle kunna arbeta 
med inom Företaget i fortsättningen.  
 
Den intervjuade med sjukskrivningsorsaken fibromyalgi påpekade att det dröjde innan hon 
var rehabiliteringsbar, vilket gjorde att hela processen tog längre tid. Medan intervjupersonen 
med knäskada poängterade att processen fram till dess att rätt diagnos på knäskadan 
fastställdes var lång och resulterade i flera felaktiga diagnoser. Hon opererades, skickades på 
sjukgymnastik och gjorde många undersökningar innan rätt diagnos ställdes. 
 
”och när det gått ett tag så sa dom att vi har inte hittat felet tror jag, du får gå tillbaka till 
läkaren. Och så där höll det på ju under ett års tid” 
 
Flera intervjupersoner påpekade att omplacering inom Företaget inte var möjligt, detta dels på 
grund av arbetsuppgifterna som alla innebar belastning men för några även på grund av 
geografiska begränsningar, då de sjukskrivna bodde på ställen där det inte fanns några andra 
arbeten att omplacera till. 
 
Beskedet att fortsatt arbete inom företaget inte var möjligt mottogs på olika sätt av de 
intervjuade. Vissa av de intervjuade kände själva att det inte kunde arbeta vidare inom 
Företaget medan andra fick beskedet från läkare som undersökt om vidare arbete var möjligt. 
Två av intervjudeltagarna, vilka fått beskedet genom en läkare, framhöll sina reaktioner på 
beskedet. Den ena intervjupersonen såg beskedet som något sorgsamt och som fick henne att 
må dåligt. Medan den andre påpekade att beskedet var som en lättnad för henne.  
 

Men hon sa det att… ”du kan inte fortsätta så här, du måste tänka på ditt liv” och ”du 
har ju några år kvar att jobba” och så… Och asså det… de ordena asså! Jag tog direkt 
åt mig. ”Ja men guu, ja det måste jag göra!” Det är ju bara så. Jag kan ju inte hålla på 
så här! För att det var ju en befrielse de ordena hon sa till mig. Asså jag var så himla 
lycklig när jag kom hem ifrån doktorn ändå. 

 
Anledningen till att de intervjuade gick med i Nystart skiljde sig till viss del åt. En av 
intervjupersonerna visste själv om att enheten fanns och tog på egen hand kontakt för att 
kunna gå med i Nystart. Den anledning han under intervjun angav till medgången i Nystart 
var att han kände att arbetssituationen var ohållbar. En annan av intervjupersonerna påpekade 
att Försäkringskassans besked om att de inte kunde fortsätta betala den sjukskrivna spelade en 
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central roll när valet att gå med i Nystart gjordes. Övriga intervjupersoner framhöll känslan av 
att inte ha något val som anledning till att gå med i enheten. I samband med detta framhävdes 
typen av arbete, som var stressigt och med mycket omorganiseringar, samt känslan av att inte 
vara önskad eller själv önska vara kvar inom Företaget som anledning till medgången i 
Nystart.  
 
”Tillslut så kände jag väl en…en…press från arbetsgivaren att gå med på det här Nystart för 
att det skulle liksom… få problemet ur världen då… så att säga.” 
 
Flera av de intervjuade framhävde att de vid första kontakten med Nystart inte ville gå med i 
enheten. Anledningen som angavs vara att de inte kände sig mentalt redo för att gå vidare och 
ställa in sig på att arbeta med något annat.  
 
En av intervjudeltagarna visste redan vid medgången i Nystart vad hon ville göra. Detta 
eftersom hon fått hjälp av Försäkringskassan med yrkesvägledning (en tjänst som finns inom 
Nystart). Hon berättade dock att Försäkringskassan under processens gång gjorde henne 
mycket besviken på grund av de dubbla budskap hon gavs gällande vilken typ av utbildning 
som accepterades att läsa. Detta eftersom hon hittade en utbildning som var på två år, vilket 
hon ansåg att försäkringskassan sagt ja till men som de sedan backade ur och sa att de endast 
kunde stödja ettåriga utbildningar. Övriga intervjupersoner berättade att de själva, eller med 
hjälp av personal inom enheten Nystart kom fram till vad de skulle göra under sitt år inom 
enheten. En av de intervjuade påpekade att det första halvåret inom Nystart gick förbi utan att 
någonting hände. Ytterligare en annan av de intervjuade var efter två månaders medverkan i 
Nystart igång med sin nuvarande sysselsättning.  
 
Tre av de intervjuade började under tiden i Nystart att plugga. Två av dessa läste KY-
utbildning medan den tredje läste upp sina betyg på komvux. De två sista intervjupersonerna 
började arbeta, den ene som egen företagare och den andre inom skolan. Samtliga 
intervjupersoner påpekade att det var viktig att få arbeta med människor.  
 

aaa, jag vill göra någonting… för eftersom jag alltid har jobbat med folk ungefär så, 
stäng inte in mig på ett kontor för då blir jag tokig! Jag måste liksom ha folk runt 
omkring mig hela tiden och så där. Så att, ja, jag vill jobba med människor i nån form. 

 
Flera av intervjupersonerna poängterade att det var de själva som kom fram till vad de ville 
göra, men att de genom Nystart fick hjälp och stöd. Tidningar, internet samt kontakter var de 
källor de intervjuade använde sig av när de hittade information om den nya sysselsättningen.  
 
Den hjälp de intervjuade fått genom Nystart upplevdes olika. Fyra av de intervjuade 
personerna beskrev kontakten med enheten som mycket bra. De påpekade under intervjuerna 
att personal (konsult, ansvarig eller handläggare) inom Nystart kontinuerligt hört av sig för att 
fråga hur det går för dem, lägga upp en individuell plan för medverkanstiden, skriva cv, 
ansöka om nya jobb samt lösa eventuella problem. Vidare påpekades även att Nystart varit bra 
på att ersätta deltagarna för studielitteratur samt resor till och från studieorten. Dock påpekade 
en av intervjupersonerna att den första handläggare hon hade inte var bra.  
 

alltid haft… kontakt med… med ansvarig då i Stockholm som ringt med jämna 
mellanrum och frågat hur det går och liksom… bara positiva grejer så att… det har 
verkligen varit… en bra avstamp för att som sjukskriven komma vidare i sitt arbetsliv så 
att säga. 
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Uppfattningen av hur medverkan i och det Nystart ledde till var genomgående bra hos de 
intervjuade. Flera påpekade att det anser att de fått mycket hjälp och att de fått ett nytt liv 
gällande så väl arbetet som privat livet. Två av de intervjuade påpekade att de fått sin dröm 
uppfylld, gällande yrke, genom Nystart.   
 

Ja, det ledde till en… något som är kanonbra! Det är liksom inte i min vildaste fantasi 
hade jag drömt om det här… när jag då blev med eller mindre tvingad in i Nystart så 
att säga. Då var jag liksom inte… i min bästa fantasi i världen föreställa sig att det 
liksom skulle bli det här som skulle komma upp av det hela 
 
 

Påverkan på och begränsningar av livet  
De intervjuade påpekade att sjukskrivningen påverkat livet på många olika sätt. Dels har den 
begränsat de sjukskrivnas liv, då de fått ändra sitt sätt att leva. Vidare påpekade 
intervjupersonerna hur den ekonomiska situationen samt det sociala livet påverkades. 
 
Intervjupersonerna med knäskada samt värk i nacke/axel påverkades på det sättet att de inte 
längre kunde göra alla de saker de tidigare var vana vid. Skadorna/sjukdomen påverkade 
deras liv på ett sådant sätt att de inte kunde utföra vardagliga sysslor, så som matinköp och 
trädgårdsarbete utan hjälp. Värken eller skadan påpekades som något som begränsade mer än 
arbetsförmågan, och ledde till att tidigare vanor och intressen förhindrades eller försvårades. I 
relation till detta framförde intervjupersonerna även att den tid och tillfälle för att njuta av 
fritiden under sjukskrivningen i längden inte kunde ses som något positivt. 
 

Men alltså hallå fyra, fem, sex månader läser en bok, jag har läst varenda bok jag vill 
läsa och jag kan inte njuta längre. För jag vill göra andra saker. Jag vill ut och 
springa, ut och cykla jag vill, det där jag gjorde förut vill jag göra nu igen, men jag 
kan inte det 

 
Intervjupersonen med fibromyalgi förklarade att sjukdomen ändrat dennes liv beständigt. 
Sjukdomen begränsade intervjupersonen i nästan allt och gjorde att personen ifråga var 
tvungen att få hjälp med i princip allt.  
 

Fruktansvärd omställning… jag har haft… eller jaa vad ska man säga? Det är en kris 
liksom… Man sörjer nu nåt fruktansvärt sitt gamla liv, det är ju, det här… eller 
sjukdomen… det är ju som ett nytt sätt att lära sig leva liksom… det finns ingen bot… 
det är ju en kronisk sjukdom… så jag måste liksom lära mig på nytt, hur jag… ska… 
bete mig… eller vad jag kan och inte kan. 
 

För två av de intervjuade påverkade sjukskrivningsorsaken valet av framtida sysselsättning. 
Detta eftersom skadan begränsade urvalet. Intervjupersonen med knäskada som 
sjukskrivningsorsak förklarade att hon inte kunde gå i trappor och lyfta ordentligt på grund av 
den knäskada hon ådragit sig och var därmed tvungen att välja ett yrke som inte innebar 
denna typ av arbetsuppgifter. Den intervjuade som sjukskrevs på grund av inflammation/värk 
i nacke/axel påpekade även hon att hennes skada inte gjorde det möjligt för henne att arbeta 
inom yrken där tunga lyft krävdes. 
 
Uppfattningen om hur ekonomin påverkades för intervjupersonerna skiljde sig åt. 
Intervjupersonen med tennisarm/golfarm ansåg inte att ekonomin påverkades särskilt mycket 
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under sjukskrivningen. Medan personen med psykisk obalans som sjukskrivningsorsak 
menade att sjukskrivningsperioden var otroligt tuff ekonomiskt. Intervjupersonen med värk i 
nacke/axel konstaterade att ekonomin påverkades negativt genom sjukskrivningen. Men att 
det inte var något som störde henne eftersom hon mådde bättre när hon inte jobbade, vilket 
övervägde de ekonomiska förlusterna. För intervjupersonen med knäskada var oron för 
ekonomin det som framhävdes som det centrala, där familjens fritidsintressen och 
levnadsförhållanden var det främsta som intervjupersonen oroade sig för. 
 
”Hur ska det gå för familjen, liksom hur ska vi klara oss? Vi bor i hus, ska vi försaka saker 
som liksom vi har gjort förut bara för att jag har blivit skadad […] ska barna behöva sluta 
spela golf t.ex…”  
 
Det sociala livet påverkades enligt flera intervjupersoner negativt. Dels framhävdes under 
intervjuerna att sociala aktiviteter försvårades genom sjukskrivningen, detta på grund av 
skadan/sjukdomen som gjorde att den sjukskrivna antingen inte kunde eller orkade umgås 
med vänner och familj på samma sätt som tidigare. Exempel på detta, som under intervjuerna 
angavs, var att kunna ta sig till de sociala sammankomsterna, vilket tidigare gjorts med cykel 
och som genom skadan var omöjligt, eller trötthet på grund av sjukdomen. Vidare framhävdes 
känslor av avundsjuka från folk runt omkring samt att personer drog sig undan och undvek 
kontakt, på grund av att de inte klarade av att umgås när den sjukskrivna mådde dåligt. 
 

Man märkte att personer… drar sig undan, det märker man… eh… helt klart. Att de inte 
har någon… när man mår dåligt som jag gjorde så… blir folk skrajja håller sig…åh… 
vill inte gärna umgås och så där…som man gjort tidigare. Det är… märkte jag väldigt 
tydligt  

 
Intervjupersonernas upplevelse av hur kontakten med arbetskamraterna påverkades av 
sjukskrivningen skiljde sig åt. En av de intervjuade kände att hon glömdes bort och att 
arbetskamraterna inte hade tid för henne. En annan av de intervjuade framhävde att han hade 
regelbunden kontakt med arbetskamrater och arbetsgivare, dialogen fick honom att känna att 
han inte var bortglömd. 
 
Samtliga intervjupersoner poängterade att de påverkades positivt av stödet från de närmsta, 
vänner och familj. Typen av stöd som framhölls skiljde sig dock mellan personerna. Det 
handlade om ekonomiskt stöd, stöttning i form av peppande samt stöd i att hantera sådana 
vardagssysslor som de intervjuade genom sjukskrivningen inte klarade av (exempelvis handla, 
städa).   
 
 
Livet efter Nystart 
De intervjupersoner som vid medverkan i Nystart valde att studera fortsatte alla att studera 
efter det medverkade året. För två av dessa var fortsatta studier under ytterligare ett år 
nödvändigt för att slutföra den utbildning de påbörjat. Under denna tid fick/får de 
studiemedel. Av dessa två var en den intervjuperson som sjukskrevs på grund av fibromyalgi, 
hon läser idag till hälsopedagog vilket är ett yrke där efterfrågan enligt henne själv är liten. 
Därmed är den framtida arbetssituationen begränsad för henne. Hon påpekade även under 
intervjun att hon inte vet om hon kommer att orka arbeta full tid efter utbildningens slut. Detta 
eftersom hon säger att det varit jobbigt och att hon behöver vila upp sig. Den tredje 
intervjupersonen som valde att studera förklarade under intervjun att han genom Nystart fick 
upp ögonen för en utbildning som han sedan valde att läsa, efter sitt år i Nystart. Denna 
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utbildning har lett honom till ett arbete som han både trivs med och ser sig en framtid inom 
branschen. 
 
”har ett jobb som jag tycker är helt fantastiskt som jag inte skulle kunna tänka mig byta bort 
mot någonting annat! Så att… och det är ju en bransch på konstant frammarsch så det finns 
hur mycket jobb som helst” 
 
De två intervjupersoner som valde att börja arbeta under tiden de medverkade i Nystart har 
idag skilda situationer. Personen som startade egen firma, poängterade under intervjun att 
arbetssituationen inför framtiden ser ljus ut. Hans nästa steg är att anställa några ”gubbar”, 
vilket han redan idag skulle kunna göra med tanke på hur mycket arbete det finns att göra. 
Intervjupersonen som började arbeta som assistent inom skolan fick efter tiden i Nystart 
arbete på den skola där hon tidigare arbetat och har nu jobb där en månad till, sedan vet hon 
inte vad som väntar henne. Hon påpekade dock under intervjun att detta inte är något som 
oroar henne. 
 

så jag liksom känner att, det här ordnar sig. Jag är inte ett dugg orolig. Det är lite nu, 
jag vet att jag har jobb nu till skolavslutningen och sen får jag se vad som händer i höst, 
men jag känner att ”nä, men det dyker upp någonting ju”.   

 
 
Lärdomar av processen 
Bland intervjupersonerna framhävdes olika insikter och lärdomar som sjukskrivningen samt 
vägen tillbaka till sysselsättning lett till. Tre av intervjupersonerna poängterade att 
sjukskrivningen lett till lärdom/insikt om hur man är som person och vad som är viktigt för 
en. Lärdomarna var dels anknyta till att förstärka en redan befintlig insikt om hur 
intervjupersonen ifråga är som person, vad som är viktigt för att kunna lyckas med något och 
göra något bra. Här var motivation det ledande ordet. En annan lärdom var anknuten till 
förändring av livsstil. Där sjukskrivningen orsakade förändringen som ledde till lärdomen och 
insikten om att detta nya sätt att leva faktiskt kunde vara bra: 
 

jag var med över allt, jag skulle fixa, skulle vara först på jobbet. Jag skulle fixa där och 
skulle vi göra det så skulle jag vara med det så alltså mitt liv gick ju i 180 och så 
plötsligt stiltje. Men det jag har lärt mig det är att det är helt ok att ta det lugnt. Man 
kan faktiskt njuta av att ta det lugnt.  
 

Andra lärdomar som under intervjuerna framkom var vilka som är ens riktiga vänner. Flera av 
de intervjuade påpekade att de riktiga vännerna var de som stod vid ens sida under hela 
processen och att utgallringen i vissa fall var överraskande. Vidare framhävdes under en 
intervju tankarna om att det kan hända vem som helst, när som helst, att man är utbytbar och 
att folk inte har tid med en. Detta ledde hos intervjupersonen till lärdomen att alltid höra av 
sig till den som är sjukskriven, även om man inte har något att säga till den.  
 

För det är och det tar också ganska hårt på en att jag är faktiskt utbytbar och ingen 
bryr sig om mig…[…] det är synen jag fått idag att det är oerhört viktigt att nån hör av 
sig till den som är sjukskriven. Man är inte så upptagen hela, hela tiden 

  
Ytterligare lärdomar som de intervjuade lyfte fram var att tänka mer på sig själv och sin hälsa 
och inte låta jobbet ta över. Samt att man själv måste ta tag i saker och våga göra 
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förändringar. De konstaterade att ingen annan kan göra jobbet åt en utan att man själv måste 
våga ta steget ut i den främmande världen.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva hur personer som varit sjukskrivna och fått hjälp till ny 
sysselsättning genom Nystart upplevt processen, från sjukskrivning till återgång i 
sysselsättning. För att undersöka detta genomfördes fem intervjuer med personer som varit 
inskrivna i Nystart och som i dagsläget är sysselsatta med något annat än det arbete de utförde 
inom Företaget. Genom analys av det datamaterial som samlades in under intervjuerna 
definierades sex områden som sammanfattar beskrivningen av hur processen från 
sjukskrivning till ny sysselsättning upplevts; tankar kring sjukskrivning, orsaker till och 
direkta konsekvenser av sjukskrivning, påverkan på och begränsning av livet, 
sjukskrivningsperioden och medverkan i Nystart, livet efter Nystart samt lärdomar av 
processen. 
 
De teman som presenteras i analysen täcker in de områden som intervjupersonerna tog upp i 
sina beskrivningar av hur de upplevt perioden från sjukskrivning till ny sysselsättning. Dessa 
teman hänger samman på det sättet att de går i kronologisk ordning och därmed bildar en 
tidsaxel i den mening att det första temat som behandlas är vilka tankar de intervjuade hade 
kring sjukskrivningar innan de själva blev sjukskrivna. Där framkommer att sjukskrivning 
inte var något de sjukskrivna tänkte på eller reflekterade över innan de själva blev 
sjukskrivna. Detta efterföljs av en beskrivning av varför individerna blev sjukskrivna samt 
vilka eventuella följdproblem och konsekvenser sjukskrivningen ledde till i form av fysiska 
och psykiska åkommor. Här visas att heterogenitet gällande de intervjuades 
sjukskrivningsdiagnoser fanns, samt att må psykiskt dåligt var en vanlig konsekvens utav 
sjukskrivningen. När orsaken till sjukskrivningen samt dess konsekvenser tagits upp följer en 
beskrivning av hur de intervjuade upplevde processen från sjukskrivningen till dess att de gick 
med i Nystart. I intervjusituationen visade det sig att flera av intervjupersonerna hade ett 
behov av att lägga ut texten kring detta; det blir också tydligt i transkriberingarna där denna 
del får stort utrymme. Även om det självklart fanns variationer mellan de olika 
intervjupersonerna. En logisk förklaring till att behovet av att få berätta om upplevelsen av 
processen skiljde sig åt mellan de olika intervjupersonerna kan bestå i att 
sjukskrivningsperioden samt tiden fram till dess att individen kom fram till vad den ville göra 
av sin tid i Nystart var olika lång för de olika personerna. Temat påverkan som handlar om de 
begränsningar som sjukskrivningen och dess orsak medförde, hur det sociala livet samt 
ekonomin påverkades, omfattar flera olika aspekter av tillvaron som påverkades av 
sjukskrivningen. Men då alla delar behandlar hur den sjukskrivnas liv påverkades av 
sjukskrivningen utgör det tillsammans ett sammanslaget tema. Detta tema var för 
intervjupersonerna mycket viktigt att få behandla, detta märktes under intervjuerna då 
intervjupersonerna ofta återkom till ämnet. Visserligen ställdes indirekta eller direkta frågor 
kring alla de tre olika påverkansområdena men ämnet togs även upp och återkopplades till 
självmant av de intervjuade. I samstämmighet med tidigare studier, Floderus et al (2003), var 
det framför allt negativ påverkan på livet som framfördes under intervjuerna. Följande tema 
behandlar livet efter Nystart, vilket innefattar vad de intervjuade är sysselsatta med idag samt 
hur de ser på framtiden. Ur detta tema framkom det att alla de intervjuade vid intervjutillfället 
var sysselsatta antingen med studier eller nytt yrke. Det framkom även att den framtida 
arbetssituationen skiljde sig åt mellan de intervjuade. Det sista temat i den kronologi som 
bildats är lärdomar. Detta var ett tema som uppstod eftersom alla de intervjuade hade 
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någonting att belysa som de ansåg att de lärt sig om sig själva, arbetet eller livet under 
processens gång. De olika temana bildar därmed, som tidigare påpekats, tillsammans en 
tidsaxel som avser beskriva den förändring som ägt utifrån upplevelsen av processen att gå 
från sjukskrivning till ny sysselsättning.  
 
Diskussionen kommer fortsättningsvis att göras genom uppdelning i de olika temana. Där vart 
och ett diskuteras för sig och försök till anknytning till den teori som i studien tas upp görs. 
Sedan kommer en diskussion kring den metod som använts i studien, där urval och 
datainsamling kritiseras och analyseras. 
 
 
Tankar kring sjukskrivning 
Alla de intervjuade påpekade att de innan de själva blev sjukskrivna inte hade särskilt mycket 
tankar kring sjukskrivning. Detta eftersom man ansåg att det inte var någonting som händer en 
själv. Då det inte förekom någon variation i denna fråga kan detta ses som ett uttömmande 
resultat. Vilket även kan betyda att resultatet är överförbart på populationen, i detta fall 
sjukskrivna personer. Vidare fördes i samstämmighet med tidigare studier (Floderus et al., 
2003) fram att långtidssjukskrivning leder till skuldkänslor. I föreliggande studie 
poängterades även känslan av att man som sjukskriven orsakar merarbete för kvarvarande 
personal. Ytterligare tankar som togs upp kring sjukskrivning var det positiva i att kunna vara 
sjukskriven och det skyddsnät man som anställd har. Här togs skillnaden mellan 
egenföretagande upp. Vidare studier skulle inom detta område kunna göras mellan personer 
från olika länders tankar kring sjukskrivning. Detta eftersom vi i Sverige har ett 
sjukförsäkringssystem som skiljer sig från andra länder. 
 
 
Orsaker till och direkta konsekvenser av sjukskrivning 
Samtliga intervjuade påpekade att arbetet på något sätt varit orsak till deras sjukskrivning, 
antingen helt eller delvis, vilket stämmer väl överens med det Riksförsäkringsverket (2002) 
kom fram till, att många anser att arbetet ofta är orsaken till sjukskrivningen. Andra studier 
(Göransson et al., 2002; RFV, 2002) tar upp betydelsen av ett fysiskt tungt arbete som en 
orsak till sjukskrivning. Detta stämmer överens med det som framkom ur föreliggande studies 
intervjuer där intervjupersonerna påpekar att monotona arbetsuppgifter och mycket statisk 
belastning var orsaken. Någon skillnad mellan de olika sjukskrivningsorsakerna och huruvida 
arbetet ansågs vara orsaken kan inte ses. Däremot ses i likhet med de tidigare studier som 
tagits upp Riksförsäkringsverket (2002) samt Göransson et al. (2002) att den vanligaste 
förekommande sjukskrivningsorsaken var besvär i rörelseorganen vilket alla utom en av de 
intervjuade hade som sjukskrivningsdiagnos.  
 
Enligt den studie som Riksförsäkringsverket (2002) gjort kan en sjukskrivning på grund av 
fysisk skada leda till bieffekter som nedstämdhet eller depression. Av de fem intervjuade i 
denna studie anses en vara sjukskriven på grund av fysisk skada (personen med knäskada). 
Denna person poängterade i likhet med det Riksförsäkringsverket (2002) kom fram till att hon 
blev nedstämd under sjukskrivningsperioden. Däremot var en förlängning av 
sjukskrivningsperioden till följd av denna nedstämdhet inte något som intervjupersonen 
framförde (Riksförsäkringsverket, 2002). Vidare var nedstämdhet eller att må psykiskt dåligt 
på grund av sjukskrivningen en konsekvens som lyftes fram av samtliga. Detta anses värt att 
notera och kan vara något för företaget att ta fast på och arbeta vidare med. Att få de 
sjukskrivna att må bättre är enligt den forskning som Göransson et al. (2002) gjort ett sätt att 
få dem att återgå i arbete. 
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Sjukskrivningsperioden och medverkan i Nystart 
Genom intervjuerna framgick det att Företaget fullföljt sin skyldighet att innan medgång i 
Nystart undersöka om möjlighet till omplacering och anpassning av arbetsuppgifter fanns. 
Anmärkningsvärt var dock att flera av de intervjuade påpekade att de på grund av var de 
bodde inte kunde omplaceras.  
 
Då det ur intervjuerna framkom att beskedet om att fortsatt arbete inom Företaget inte var 
möjligt mottogs olika av intervjupersonerna kan detta vara värt att ta fasta på och undersöka 
djupare i vidare studier. Finns det möjligtvis ett samband mellan sjukskrivningsorsaken och 
huruvida de sjukskrivna ser det som positivt alternativt negativt att inte kunna arbeta vidare. 
Tittar man till föreliggande studies resultat skulle ett samband mellan vad man ansåg orsakade 
sjukskrivningen och upplevelsen av beskedet kunna finnas. Då arbetet sågs som orsak sågs 
beskedet att inte kunna arbeta vidare som en lättnad och något positivt. Medan då orsaken var 
en olyckshändelse medförde att beskedet ansågs vara negativt. 
 
Ett anmärkningsvärt resultat är att flera av de intervjuade påpekade att de inte kände något val 
när det gällde att gå med i Nystart. Flera kände att det var sista utvägen då uppsägning var det 
enda alternativet. Trots denna känsla av att inte ha något val poängterar dock personerna att 
medverkan i Nystart lett till något positivt. Några lyfte också fram att de genom Nystart fått 
möjlighet och hjälp till att börja arbeta med sitt drömyrke. Det positiva i att de deltagande 
funnit ny sysselsättning som de trivs med är värt att lyfta fram, då Nystart då lett till ett lyckat 
resultat och utgång. Det innebär att den allmänna bilden och upplevelsen av Nystart som 
enhet samt vad den lett till var mestadels positiv och i resultaten framgår tydligt att de som 
kommit att hamna på enheten också upplever att enheten lyckas i och kan fullfölja sitt syfte 
att hjälpa de sjukskrivna till återgång i arbete. Samtidigt bör det anmärkas att det kan vara 
kostsamt att ha deltagare som känner sig intvingade i och därmed till en början möjligtvis 
omotiverad till att arbeta aktivt för att återigen komma ut på arbetsmarknaden. Detta tema är 
svårt att koppla till tidigare forskning och dess resultat då det inte finns några studier inom det 
specifika området. Vidare är processen specifik för personer som deltagit i Nystart.   
 
 
Påverkan på och begränsningar av livet 
I likhet med det som Floderus et al. (2003) kom fram till anses även föreliggande studie ge 
stöd för att sjukskrivning påverkar livet negativt i form av minskade sociala relationer samt 
inaktivitet. Detta var mer eller mindre framträdande hos i stort sett alla de intervjuade. 
Däremot kan inte anses att de positiva följder som ovan nämnda personer kom fram till i sin 
studie kan stödjas i denna studie. Varken relation till familj och barn eller livsstilen var något 
som påpekades ha påverkats positivt. Överhuvudtaget kan det inte anses att det under denna 
studie framkom och påpekades finnas några positiva följder av själva sjukskrivningen. 
Åsikterna om hur ekonomin påverkades av sjukskrivningen skiljde sig åt mellan de 
intervjuade. Till skillnad från det Floderus et al. (2003) kom fram till i sin studie var påverkan 
på det sociala livet vanligare än negativ påverkan på ekonomin. Därmed kan inte anses att 
stöd för att ekonomisk påverkan är det vanligast förekommande gällande negativa 
konsekvenser getts genom denna studie. Ur denna studie framkom att oron för ekonomin och 
hur denna skulle påverkas av sjukskrivningen var värre än den verkliga påverkan. Den 
skillnad som kan ses mellan de olika diagnosgrupperna var att personen med 
sjukskrivningsdiagnos psykisk obalans framhävde stor negativ påverkan på ekonomin genom 
sjukskrivning, vilket övriga med sjukskrivningsdiagnoser tillhörande gruppen 
Muskuloskeletala diagnoser inte lyfte fram. Det är dock svårt att dra någon generell slutsats 
kring detta då fördelningen inom grupperna var mycket sned. Vidare studier inom området 
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där den ekonomiska påverkan undersöks skulle vara intressant då en förklaring till varför 
vissa anser att ekonomin påverkas mer än andra skulle kunna framkomma. Detta skulle kunna 
göras antingen genom undersökning av heterogena grupper där personer med olika diagnoser 
intervjuas för att finna olikheter. Alternativt genom homogena grupper där man intervjuar 
personer med samma diagnos för att se om likheter finns.   
 
Negativ påverkan på det sociala livet var den mest framträdande konsekvensen av 
sjukskrivningen i föreliggande studie. Så väl sociala relationer på jobbet samt utanför 
arbetsplatsen påpekades ha påverkats av sjukskrivningen. I likhet med tidigare studier 
Floderus et al (2003) framfördes känslor av utanförskap bland kollegor även i denna studie. 
Däremot skiljde sig denna känsla åt och i motsats till detta framfördes även känslor av att trots 
sjukskrivningen fortfarande vara en del av gruppen samt känsla av gemenskap. Detta ansågs 
intressant och av intresse att undersöka vidare.  Tänkbara anledningar till skillnaden skulle 
kunna vara sjukskrivningens längd eller gruppens sammanhållning. Det här är inget som 
denna studie gav utrymme för att undersöka men kan vara värt att undersöka vidare för att öka 
förståelsen inom området. 
 
Vidare anses det vara anmärkningsvärt att flera av intervjupersonerna poängterade att orsaken 
till sjukskrivningen påverkade valet av framtida sysselsättning. Detta eftersom 
skadan/sjukdomen begränsade urvalet. Det kan enligt min mening ge konsekvenser för 
upplevelsen av livskvalitet då man som individ inte själv fått välja fritt vad man vill arbeta 
med. Det skulle även kunna ses som något positivt och en befrielse eftersom begränsningen 
kan göra valet lättare. Genom resultatet framkom att begränsningen inte sågs som något allt 
för negativ utan mer som ett faktum som de berörda fick rätta sig efter. Även detta är något 
som skulle kunna undersökas mer ingående. Hur påverkas man egentligen av denna 
begränsning och finns det sätt att hantera eventuella negativa upplevelser av den samma.  
 
 
Livet efter Nystart 
Att alla medverkande i studien funnit något de vill arbeta med i framtiden och som de genom 
Nystart fått hjälp eller inspiration till bör ses som ett gott betyg för enheten. Att två av de 
intervjuade sedan valt branscher eller yrken där den framtida arbetssituationen inte ser enbart 
ljus ut kan vara värt att notera. Det är något som kan vara intressant för företaget att 
undersöka, om detta var något de var medvetna om vid valet. Annars kan ett råd vara att göra 
en undersökning kring hur arbetsmarknaden ser ut innan val av framtida sysselsättning görs så 
att individerna inte behöver skola om sig och börja om på nytt ännu en gång. Faktumet att den 
framtida arbetssituationen inte var fastställd och enbart såg ljus ut var dock inget som de 
intervjuade påpekade som negativt eller som de upplevde som jobbigt. 
 
I den studie som gjorts av Göransson et al. (2002) där faktorer som ökar sannolikheten för 
återgång i arbete tas upp nämns det att skillnader mellan diagnoser finns. Detta är inte något 
som framkommit ur denna studie. Däremot kan stöd för att förkortad arbetstid ökar 
sannolikheten för återgång gällande personer med fibromyalgi som diagnos ges. Detta då den 
intervjuade med denna diagnos påpekade att hon inte vet om hon kommer att orka arbeta full 
tid. Då alla intervjuade i denna studie var tvungna att byta typ av yrke/arbetsplats (genom 
Nystart) var det svårt att dra paralleller till huruvida detta var viktigt för återgång till arbete 
vilket tidigare studier visar. Men i likhet med det Göransson et al. (2002) kom fram till 
påpekade samtliga intervjupersoner att stöd och uppmuntran från familj och vänner var en 
viktig faktor för att vilja återgå i arbete. I övrigt togs det i denna studie inte upp vidare 
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anledningar till återgång i arbete, vilket skulle kunna bero på att samtliga deltagare i dagsläget 
är sysselsatta. 
 
 
Lärdomar av processen 
Detta tema uppstod genom att det i analysen av det insamlade datamaterialet framkom att 
intervjupersoner fått flera lärdomar och insikter till följd av processen. Det här är inget som 
fanns med i intervjuguiden eller som efterfrågades i intervjuerna. Tydligt är dock att det är 
avgörande och viktigt och därmed något som kan vidareutvecklas. En djupare undersökning 
inom området skulle möjligtvis kunna leda till tips och råd för hur man kan undvika 
sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden. Med tanke på att samtliga 
intervjudeltagare tog upp detta ämne kan jag även se en fördel i att för företaget lyfta fram 
ämnet och om möjligt hålla seminarier eller gruppsammanträden där de sjukskrivna får träffas 
och diskutera sina lärdomar.  
 
 
Metoddiskussion 
När det gäller urvalet av intervjupersoner finns vissa nackdelar med den urvalsmetod som 
använts då Företaget gjorde urvalet. Därmed har information angående exakt antal i 
populationen samt exakt hur urvalsförförandet gått till gåtts miste om. De deltagande har, 
enligt information från Företaget, själva anmält intresse för att deltaga i studier kring ämnet. 
Detta kan anses vara både positivt och negativt. Positivt på det sättet att personer som har 
mycket att berätta och är villiga att prata om ämnet fanns att tillgå. Medan det negativa består 
i att Företaget skulle kunna ha valt personer de vet endast har positiva synpunkter kring 
Nystart och arbetsgivaren. Genom det insamlade datamaterialet anses dock så väl positiva 
som negativa synpunkter ha framkommit, vilket kan stryka denna misstanke. Det får dock ses 
som en brist att vi som utfört studien inte var mer delaktiga under hela urvalsprocessen.   Å 
andra sidan var denna typ av bekvämlighetsurval nödvändigt för att få tillgång till de personer 
som medverkat i Nystart, vilket endast Företaget har information om. Utan det 
urvalsförfarande som skedde hade det inte varit möjligt att genomföra studien. Ytterligare ett 
problem består i att de tilltänkta intervjudeltagarna först kontaktades av Företaget för att se 
om intresse för deltagande i studien fanns. Med tanke på att tre av de åtta som vid kontakt 
med Företaget visade intresse för studien sedan valde att inte delta kan man misstänka att 
metoden som användes för kontakt med intervjudeltagarna var bristande. Möjligtvis är det så 
att de tidigare anställda var mer benägna att tacka ja till deltagande då representanter för den 
tidigare arbetsgivaren tar kontakt, medan det troligen är lättare att avböja deltagande när andra 
personer som intervjupersonen inte har eller har haft en relation till tar kontakt efteråt. Vid 
framtida studier rekommenderas att kontakt med tilltänkta intervjupersoner endast tas av de 
personer som sedan ska utföra själva studien.  
 
Det faktum att studiens intervjuer gjordes av två olika intervjuare, kan ha betydelse för dess 
innehåll då intervjuarna kan ha tolkat och uppfattat svar på olika sätt och därmed ställt olika 
följdfrågor. Det kan även ha betydelse då frågorna kan ha ställts på olika sätt gällande tonläge, 
detaljer, lyhördhet osv. Detta är ett faktum som minskar studiens validitet. Å andra sidan visar 
transkriptionerna och bearbetningen av materialet att uttömmande och täckande svar gavs 
även om det skedde i olika intervjuer. Att intervjuerna gjordes via telefon berodde på att det 
var praktiskt omöjligt att utföra dem på annat sätt. Detta eftersom intervjupersonerna var 
bosatta på andra ställen än i Stockholmstrakten. Att intervjuerna genomfördes per telefon kan 
ha gjort det lättare för intervjupersonerna att tala om känsliga frågor; ämnet handlar ju trots 
allt om privata frågor som relaterar till den egna individens hälsa. Telefonintervjun kan ha gett 
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ett avstånd som underlättat samtalet medan direkta intervjuer kanske skulle ha hämmat 
intervjupersonen. Det är svårt att generalisera resultaten från personer som deltar i en 
rehabiliteringssatsning inom ett och samma företag till andra företag. Troligt är dock att vissa 
saker kan återkomma, exempelvis ekonomi, livet efter, processen osv. även bland andra 
grupper även om det kanske uttrycks på ett lite annorlunda sätt. Det innebär att det bör finnas 
en viss extern reproducerbarhet. Vidare bör den interna reproducerbarheten vara god; det 
innebär att en person som gör om samma analys på samma intervjumaterial bör kunna komma 
fram till ett snarlikt resultat som det som presenteras i föreliggande studie.  
 
Ytterligare en problematik som bör belysas gällande urvalsförfarandet är avidentifieringen. 
Det faktum att Företaget valde ut intervjupersonerna gör att dessa inte kan avidentifieras helt 
för ansvariga inom Företaget som haft hand om urvalet. I övrigt har så väl Företagets och 
enhetens namn som intervjupersonerna avidentifierats för att de etiska aspekterna gällande 
konfidentialitet ska kunna säkerställas. Detta innebär att utomstående läsare inte kan utläsa 
vem/vilka deltagarna samt Företaget är. Det bör dock framföras att intervjupersonerna var 
medvetna om detta då de själva var i kontakt med Företaget.  
 
 
Slutsatser 
Avsikten med denna studie var att utifrån intervjuer med en heterogen grupp av personer 
försöka beskriva upplevelsen av att gå från sjukskrivning till sysselsättning samt att relatera 
detta till befintliga studier. Med utgångspunkt i föreliggande resultat har denna studie, genom 
att identifiera olika aspekter av processen och lyfta fram att det för de sjukskrivna var 
betydelsefullt att få prata om framtiden samt vad de under sjukskrivningsperioden lärt sig om 
sig själva, livet med mera, hjälpt till att öka förståelsen för hur personer som varit sjukskrivna 
upplever processen att gå från sjukskrivning till ny sysselsättning med hjälp av enheten 
Nystart. Med tanke på att Nystart hjälpt alla de intervjuade personerna att hitta en framtida 
sysselsättning som de både trivs med och klarar av, anser jag Nystart vara en förebild för 
andra företag. Denna studie kan således med sin fördjupning inom ämnet och den ökade 
förståelsen den lett till genom att framhäva nya aspekter som tidigare nämnts vara till hjälp för 
andra företag som är intresserade av att starta liknande enheter. Detta för att minska antalet 
sjukskrivna, eller arbetslösa då de kan vara det enda alternativet, och leda till ett mer aktivt 
samhälle gällande arbete.  
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