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KVINNORS OCH MÄNS UPPLEVELSER AV SJUKSKRIVNING OCH VÄGEN 
TILLBAKA TILL SYSSELSÄTTNING 

 
Sofia Hernlund 

 
Tidigare forskning har påvisat att det fanns vissa skillnader i hur 
kvinnor och män påverkades av att vara sjukskrivna. De vanligaste 
diagnoserna, oavsett kön, är muskel- och ledsjukdomar samt psykiska 
diagnoser. Syftet med denna studie var att urskönja likheter och 
skillnader i kvinnors och mäns upplevelser och konsekvenser av sin 
sjukskrivning samt hur deras medverkan i Nystart uppfattades. Ett 
annat syfte var att öka kunskapen om hur företag kan hjälpa sina 
anställda tillbaka till sysselsättning. Nystart är en enhet inom ett 
svenskt företag där sjukskrivna får hjälp att omskolas för att återgå till 
sysselsättning. Tre kvinnor och två män intervjuades. Analysen 
gjordes genom en induktiv och deduktiv tematisk analys. Resultatet 
påvisade att det fanns vissa likheter och skillnader i kvinnornas och 
männens upplevelser men inga anmärkningsvärda variationer vilket 
gjorde det svårt att dra några generella slutsatser. Framtidsperspektivet 
framkom som en viktig del, vilket borde lyftas fram för vidare studier. 

 
Sjukskrivningar drabbar yrkesverksamma individer i olika åldrar. Framförallt är det led- och 
muskelskador som leder till långtidssjukskrivningar. Hur och varför vissa personer drabbas 
kan bero på faktorer som statiska arbeten, monotona rörelser, stress eller arbetsplatsolyckor. 
Utöver de hälsorelaterade effekter som hör till sjukskrivning finns också ekonomiska effekter 
av sjukskrivning på individ-, organisations- och samhällsnivå. Det innebär att insatser som 
syftar till att återföra en sjukskriven individ till arbete har effekter på olika nivåer där en 
lyckad insats har positiva effekter på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå.  
 
Försämrad ekonomi, psykisk ohälsa eller begränsat socialt umgänge kan vara några faktorer 
som kan vara konsekvenser av en sjukskrivning. Tidigare forskning har visat att det finns 
skillnader mellan hur kvinnor och män påverkades av sina sjukskrivningar (Floderus, 
Göransson, Alexandersson, & Aronsson, 2003). Men upplevelsen av långtidssjukskrivningar 
behöver inte vara uteslutande negativ, i alla fall inte då den sjukskrivna individen varit 
anställd vid ett företag som har en verksamhet för återgång till arbetslivet. Företaget, där 
denna studie utförts, (som i fortsättningen kommer att kallas just Företaget), har en sådan 
verksamhet. I denna studie har kvinnor och män, som medverkat i verksamheten Nystart, 
intervjuats för att urskönja likheter och skillnader i upplevelser av sjukskrivningen, vilka 
konsekvenser den gav och hur deras medverkan i Nystart uppfattades. 
 
Orsaker till sjukskrivning 
De diagnoser som toppar sjukfrånvarostatistiken är muskel- och ledbesvär samt psykiska 
diagnoser (Kristensen, 1991, refererad i Astvik, Mellner, & Aronsson, 2006). Detta gäller 
både för både män och kvinnor (Dutrieux & Viksten, 2004). Personer med fysiskt tunga och 
socialt och psykiskt ansträngande arbeten var i större utsträckning benägna att se själva 
arbetet som orsak till sjukskrivningen. Många ansåg också att deras arbetskollegor inte var 
tillräckligt lyhörda samt att stämningen på arbetsplatsen var dålig, vilket ledde till psykisk 
ohälsa (Göransson, Aronsson, & Melin, 2002). 
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År 2005 minskade antalet sjukskrivningar i Sverige. Detta sågs som ett resultat av att fler 
personer valde att gå i förtidspension, då sannolikheten för att återgå i arbete minskade ju 
längre sjukskrivningen varade. Det har påvisats att anställda tyckte att deras 
anställningsbarhet stagnerade ju längre tid de var sjukskrivna och borta från arbetsmarknaden 
(Astvik et al., 2006). 
 
Vad innebär sjukskrivning och rehabilitering? 
Sjukskrivning innebär att förklara någon tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom 
(Allén, Berg, Engdahl, Malmgren, & Sjögreen, 1990). I dagligt tal anses sjukskrivning 
allmänt vara då en person under mer än en veckas tid varit sjukfrånvarande från arbetet. Är 
personen sjukskriven 60 dagar eller mer anses sjukskrivningen vara en långtidssjukskrivning 
(Arbetsmiljöupplysningen, 2008). Under 1987-2001 var i genomsnitt 3,3 % av de arbetsföra 
männen och 5 % av de arbetsföra kvinnorna frånvarande från sin arbetsplats på grund av 
sjukdom, alltså nästan dubbelt så många kvinnor som män (Nyman, Palmer, & Bergendorff, 
2002).   
 
Vid sjukskrivning har arbetsgivaren enligt Arbetsmiljölagen, samt tillhörande föreskrifter, 
skyldighet att anpassa arbetsförhållandena till de individuella förutsättningar som 
arbetstagaren har, samt 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� (s.30). 

Forskning om sjukskrivning  
Relativt lite forskning har gjorts utifrån de långtidssjukskrivnas perspektiv på dennes 
livssituation, hälsa, framtid och hur de har upplevt arbetsgivarens och samhällets handlande 
under sjukskrivningsperioden (Göransson et al., 2002). Sjukfrånvaro hör inte bara ihop med 
arbetslivet utan även med människors totala livssituation samt deras livsvillkor (Marklund, 
Bjurvald, Hogstedt, Palmer, & Theorell, 2005). 
 
Sjukskrivningarnas konsekvenser var beroende av sjukdomens svårighetsgrad, vad som 
orsakat skadan som lett till sjukskrivningen samt de vidtagna åtgärderna. En tidigare studie 
som gjorts inom området tyder på att långtidssjukskrivning har fått negativa och positiva 
följder och att det finns en tydlig skillnad mellan hur kvinnor och män upplevde dessa följder 
(Floderus et al., 2003). Bland de negativa konsekvenserna ingick t.ex. minskat välbefinnande, 
inaktivitet, dåligt självförtroende, ekonomiska problem, sömnsvårigheter, psykiskt ohälsa 
samt isolering. Bland de positiva effekter som angavs som relaterade till sjukskrivningen 
nämndes en förbättrad relation till familj och barn samt en förbättrad livsstil i form av 
exempelvis matvanor och motion. När det gällde dessa faktorer var det 15-23 % av de 675 
undersökta personerna som uppgav att sjukskrivningen ledde till positiv påverkan. När det 
gällde skillnaden mellan kvinnor och män ansåg fler kvinnor än män att sjukskrivningen ledde 
till positiva effekter och påverkningar (Floderus et al., 2003). 
 
I en tidigare undersökning (Floderus et al., 2003) där de sjukskrivna delades in i grupper efter 
vilken diagnos de hade, påvisades att olika typer av diagnoser hade skilda effekter. För 
personer inom gruppen för muskuloskeletala diagnoser där fibromyalgi samt muskelskada 
(tennisarm, golfarm) ingick, var de flesta effekter som uppgavs, av negativ form. Detta var 
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gällande för så väl relation till familj och vänner, sömn, psykiskt välmående, fritidsaktiviteter, 
ekonomi samt livsstil (Floderus et al., 2003). 
 
Sjukskrivning och kön 
Forskning om sjukskrivningsmönster hos män och kvinnor är begränsad. Få studier om 
könsskillnader har omfattat en längre tidsperiod och kan därför inte svara på vad de ökande 
könsskillnaderna har kunnat bero på. Fler longitudinella studier skulle behövas inom området 
för att kunna dra några generella slutsatser (Dutrieux & Viksten, 2004). År 2002 var ungefär 
60 procent av alla sjukskrivna individer, kvinnor. De flesta arbetade inom den offentliga 
sektorn. Till skillnad från männen har kvinnornas sjukfrånvaro ökat markant under de senaste 
åren (Nyman et al., 2002). Under år 2000 kom 41 procent av alla sjukskrivna kvinnor från 
yrken inom vård och omsorg. Men även männen inom dessa verksamheter hade hög 
sjukfrånvaro (SOU 2002). Hur det kommer sig att kvinnors sjukfrånvaro i Sverige är högre än 
männens finns det ingen definitiv slutsats om, men forskning har kommit fram till några 
tänkbara förklaringar. En av dessa förklaringar knyter an till kvinnors �dubbelarbetande� i 
form av skötsel av hemmet, barnen och övrigt obetalt hemarbete i en kombination med en 
heltidsanställning. Överbelastning i livssituationen anses alltså kunna vara en tänkbar orsak 
till flera sjukdagar för kvinnorna. En annan förklaring kan vara att en merpart av de arbetsföra 
kvinnorna arbetar på kommunala arbetsplatser och inom Landstinget där arbetsmiljön är 
sämre både psykiskt och fysiskt genom tunga lyft och arbete med sjuka människor. Inom den 
privata sektorn, som för övrigt domineras av män, finns inte denna problematik i samma 
utsträckning (Dutrieux & Viksten, 2004).  
 
Den främsta könsskillnaden i sjukskrivningsmönster som Dutrieux och Viksten (2004) har 
skrivit om var att män sjukskrivs mer sällan än kvinnor och att deras sjukskrivningsperioder 
generellt var kortare. Män hade mer fysiska arbetsmiljöproblem medan kvinnor ofta arbetade 
under svårare psykosociala förhållanden. Skillnader i arbetsförhållanden är rimligen den 
viktigaste orsaken till könsskillnaderna gällande sjukskrivningar. En tredje förklaring till 
kvinnornas höga sjukfrånvaro var att kvinnor stod för en stor del av deltidssjukskrivningarna, 
vilket innebar att de var sjuka men ändå arbetade samtidigt (Dutrieux & Viksten, 2004). 
Samtidigt som jämställdheten mellan svenska kvinnor och män har ökat så har män generellt 
sett inte förändrat sitt beteende i hemmet. Att kvinnor har arbetat mindre i hemmet har inte 
lett till en ökning av männens insatser. Upplevelsen av en ojämn fördelning av hemarbetet kan 
ha inneburit att sambandet mellan ohälsa och obetalt arbete har ökat vilket har lett till en 
obalans som har genererat i ett ökat antal sjukskrivningar. På grund av motstridiga resultat i 
tidigare forskning har det varit oklart hur svårigheter att kombinera förvärvsarbete och 
familjeliv har påverkat sjukskrivningar hos män och kvinnor. Det har även varit oklart om 
skillnader i ekonomiska drivkrafter har haft en påverkan på könsskillnader, då det finns för få 
studier i området (Dutrieux & Viksten, 2004). 
 
Ekonomiska konsekvenser av sjukskrivning 
Vid sjukfrånvaro gäller att en person utan läkares sjukintyg under en veckas tid kan få sjuklön 
från arbetsgivaren. Efter denna period ställs krav på läkarintyg. Anställda får sjuklön av 
arbetsgivaren i 14 dagar när de blir sjuka. Efter dessa dagar går en anmälan till 
Försäkringskassan, genom arbetsgivaren (Arbetsmiljöupplysningen, 2008). Sjukintyget ligger 
till grund för Försäkringskassans beslut om sjukpenning. 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. Vilka lagar och regler som finns för att få ekonomisk ersättning kan variera mycket. I 
Sverige finns det ingen gräns för hur länge sjukskrivna individer kan får sjukpenning. Detta 
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kan bidra till att sjukfrånvaron är något högre i Sverige. I andra länder ligger 
sjukpenningsperioden generellt på ett år (Nyman et al., 2002).  
 
Återgång till arbetet 
I en studie kring vilka faktorer som ökade sannolikheten för återgång i arbete efter 1- 1 ½ års 
sjukskrivning, visade det sig att det för kvinnor oftare vara viktigt med kortare arbetstid samt 
ett arbete som var mindre stressigt (Göransson et al., 2002). Även för män visade det sig vara 
viktigt med mindre stress, men kortare arbetstid var inte lika viktigt för männen som för 
kvinnorna. Vidare visade studien att saknad efter ett arbete samt en känsla av att vara 
välkommen tillbaka och att personer på arbetet bryr sig om att individen kommer tillbaka, var 
viktiga för återgång till arbete. Ytterligare en faktor som ansågs ha positiv påverkan på 
sannolikheten för återgång till arbetslivet var arbetsgivarens hjälp och insatser (Göransson et 
al., 2002). 
 
Vilken diagnos den sjukskrivne individen hade var även det något som påverkade 
sannolikheten för återgång till arbetslivet. Då diagnosen var psykiska besvär var det socialt 
stöd och hjälp samt minskad stress som ansågs vara viktig för återhämtning och rehabilitering 
(Göransson et al., 2002). Hade den sjukskrivne individen problem med smärta var det istället 
utökade arbetshjälpmedel samt ett lättare arbete som kunde tänkas hjälpa personen tillbaka till 
arbetslivet. För sjukskrivna individer med diagnosen fibromyalgi samt ledbesvär, uppgavs 
viktiga faktorer för återgång till arbetslivet vara en möjlighet till behandling som var effektiv 
och bra för dem, ett mindre tungt arbete samt arbetstider som är acceptabla (Göransson et al., 
2002). 
 
Det finns en studie som visade att en hög andel av de långtidssjukskrivna kände skuldkänslor 
och utanförskap. Dessa skuldkänslor kunde förklaras genom att den sjukskrivne individen 
kände att han/hon fick dåligt samvete för att kollegor och arbetsgivare lämnades i sticket. 
(Svensson, Karlsson, Nordqvist, & Alexanderson, 2003, Klanghed, Svensson, & 
Alexandersson, 2003, refererad i Floderus et al., 2003).  
 
Företaget och Nystart 
Företaget är ett statligt svenskt företag med ca 30 000 anställda över hela landet som i 
huvudsak arbetar med distribution och logistik. Inom Företaget finns enheten Nystart 
(Infoblad Nystart). 
 
Nystart är en enhet inom Företaget som ger stöd till medarbetare vilka inte längre kan fortsätta 
sitt arbete inom Företaget på grund av sjukdom. Enheten är uppbyggd kring ett kollektivavtal 
mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna (Infoblad Nystart). Den startades 2001 
och har sedan dess antagit ca 150 ärenden per år. Av dessa är 60 % kvinnor och 40 % män. 
Enhetens syfte är att hjälpa medarbetare i rehabiliteringsprocessen så att kvalifikation för 
yrken utanför företaget kan erhållas (Verksamhetsberättelsen, 2006). Exempel på den hjälp 
medarbetarna kan få kan vara arbetsträning, yrkesvägledning och kvalificerad yrkesutbildning 
(Infoblad Nystart). Medarbetare och chef formulerar tillsammans en ansökan till Nystart. 
Vilka personer som blir antagna, 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. Hur lång anställningstid medarbetaren har inom Företaget är avgörande 
för 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. Innan Nystart blir gällande har 
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arbetsgivaren skyldighet genom rehabiliteringsarbetet att undersöka möjligheterna till 
anpassade arbetsuppgifter eller omplacering till annan tjänst (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 ersättning från Försäkringskassan erhålles lön från företaget. Nystart går ut på att den 
anställde aktivt ska arbeta för att återigen komma ut på arbetsmarknaden och arbeta inom 
andra områden än på Företaget. De medverkande får hjälp genom en tilldelad coach som 
tillsammans med den anställde utför en handlingsplan samt tillhörande aktiviteter vilka 
uppföljs kontinuerligt. Den arbetstid som gäller i Nystart är endast förlagd till dagtid och 
arbetsskyldigheten bestäms utifrån den arbetsförmåga den anställde anses ha (A-Ö, infoblad 
Nystart). 
 
I dagsläget finns det få studier gällande vilka insatser som finns för att slussa sjukskrivna 
individer tillbaka till sysselsättning och speciellt utifrån ett genusperspektiv. Föreliggande 
intervjustudie har för avsikt att bidra till sjukskrivningsområdet genom att klargöra om det 
finns några likheter och skillnader i hur kvinnor och män beskriver sin sjukskrivningsperiod 
och vägen tillbaka till sysselsättning genom deras medverkan i enheten Nystart. En kvalitativ 
studie har valts för att tillhandahålla en djupare insikt och tydligare förklaring av upplevelser 
och påverkansfaktorer genom intervjuer.  
 
Syftet med denna studie var att försöka urskönja likheter och skillnader i kvinnors och mäns 
upplevelser av sin sjukskrivningsperiod, vilka konsekvenser som uppstod som ett resultat av 
sjukskrivningen samt hur deltagarna upplevde sin medverkan i Nystart. Studien syftar också 
till att öka kunskapen om hur företag kan gå tillväga för att hjälpa medarbetare tillbaka till 
sysselsättning efter en långtidssjukskrivning. 

 
Metod 

Undersökningsdeltagare 
Fem personer intervjuades i telefonintervjuer, tre kvinnor och två män. 
Undersökningsdeltagarna rekryterades genom en kontakt på Företaget som arbetar inom 
Nystart. Kontaktpersonen på Företaget valde ut personer som tidigare hade anmält intresse om 
att någon gång ställa upp vid en eventuell undersökning samt personer som kanske skulle 
kunna vara villiga att ställa upp i en intervjustudie. Kontaktpersonen på Företaget ringde upp 
personerna och frågade om de var intresserade av att medverka. Efter telefonkontakten 
skickade kontaktpersonen ut ett brev med information om studien, de etiska aspekterna samt 
med en förfrågan om att ställa upp på en intervju. Brevet innehöll uppgifter om uppsatsarbetet 
och information om att studenter skulle komma att höra av sig per telefon. Någon dag efter att 
brevet kommit fram kontaktades intervjupersonerna per telefon för att boka in tid för 
intervjuer. Två av de tidigare sjukskrivna ville inte längre medverka i studien och en person 
gick inte att få tag i efter ett flertal försök, de fick anses som bortfall. Urvalet kan beskrivas 
som ett bekvämlighetsurval. 
 
De manliga intervjupersonerna är 37 och 45 år. Båda har arbetat i Företaget i 20-25 år. Idag 
arbetar en som snickare och en som lokförare. De kvinnliga intervjupersonerna är mellan 40-
50 år och har arbetat inom Företaget mellan 20-30 år. En kvinna arbetar idag som 
elevassistent och en annan som behandlingsassistent. Den tredje kvinnan studerar till 
hälsopedagog. Tre personer hade muskel- och ledskador som ett resultat av monotona rörelser 
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och en olyckshändelse under arbetstid. En person fick fibromyalgi och en annan led av 
psykiska besvär. 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom halvöppna intervjuer som gjordes via telefon och spelades in 
på band. Intervjuerna var mellan 30-60 minuter långa. Innan intervjun började informerades 
intervjupersonerna om studien och om de etiska kraven. Intervjupersonerna informerades om 
att intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt och att all data skulle avidentifieras. De 
tillfrågades också om samtycke till att spela in intervjuerna på band och informerades om att 
banden skulle förstöras då materialet var transkriberat.  
 
En intervjuguide användes som underlag i intervjuerna (se bilaga). Intervjuguiden utarbetades 
utifrån en litteraturgenomgång av relevanta svenska studier inom området. Intervjuerna 
genomfördes i samarbete med en annan student. Det innebär att respektive student 
genomförde hälften av intervjuerna var och sedan transkriberade dem. 
 
Analys 
De transkriberade intervjuerna har analyserats utifrån en i huvudsak induktiv tematisk analys, 
men eftersom studien gick ut på att ta reda på hur deltagarna såg på sin medverkan i Nystart 
var det temat redan förutbestämt, vilket gjorde att analysen även till en viss del blev deduktiv 
(Hayes, 2000). Analysen gjordes genom att de transkriberade intervjuerna lästes flera gånger 
för att en uppfattning om innehållet skulle kunna erhållas. Temana bestämdes utifrån 
intervjuguiden samt det insamlade resultatet. Då ett tema hade bestämts lästes all insamlad 
data igenom igen för att ta ut väsentlig data till det temat. Data skrevs om till flytande text och 
passande citat användes till varje textstycke för att fördjupa och förstärka förståelsen av 
sammanhanget. Samma sak gjordes tills det att alla teman var bestämda och resultatet kändes 
fullständigt. 
 
Temana är: Upplevelser av sjukskrivningen, Nystart, Omgivningens reaktioner, Ekonomiska 
konsekvenser, Livet efter Nystart och framtiden. 
 

Resultat 
 

Upplevelser av sjukskrivningen  
Undersökningsdeltagarna beskrev sina upplevelser av sjukskrivningen på olika sätt. En kvinna 
fick utslag över hela kroppen som sedan visade sig vara stresseksem. Hon blev stressad av att 
bara sitta hemma hela dagarna. Det blev en stor omställning för henne att vara rörelsehindrad 
från att ha varit väldigt aktiv både på och utanför jobbet. När hon kom till insikt att hon inte 
kunde göra något åt sin situation lugnade hon ner sig vilket ledde till att eksemen försvann. 
 
En kvinna berättade hur hon försökte hålla en god min utåt. Hon var jätteledsen på dagarna 
när hon var själv men höll fasaden uppe när familjen kom hem: 
 

� när jag tittar på bilderna så ser jag hur sliten jag var. Jag försökte hålla 
skenet uppe försökte vara glad, men jag mådde ju så oerhört dåligt. Alltså man 
ser ju på mina ögon att jag är ju inte ett dugg glad. Men alla andra var 
jätteglada och det var jätte trevligt. Men jag är nånstans någon annanstans. 

 
En man mådde psykiskt dåligt och hade en jobbig sjukskrivningsperiod. En annan man 
berättade att han mådde relativt bra under sin sjukskrivningsperiod. Han ser sig själv som en 
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positiv människa och försökte hela tiden att se framåt. Han kände att han säkert hade kunnat 
fortsätta några år till inom Företaget om han hade fortsatt med behandlingar och akupunktur. 
Men han var orolig att skadan skulle försämras vilket hade kunnat leda till att han hade fått 
sluta arbeta helt och hållet. 
 
De olika symptomen hos deltagarna gjorde att de begränsades till att utföra vissa sysslor. Det 
var i huvudsak kvinnorna som påpekade att begränsningar gällande vardagssysslor var 
påfrestande. Att de inte kunde hjälpa till med bland annat inhandling och trädgårdsskötsel. 
Kvinnorna tyckte att det var påfrestande att de fick låta andra göra saker åt dem då de inte 
kunde bära och lyfta. De tyckte att det var påfrestande att de var begränsade i hur mycket de 
kunde hjälpa till i hemmet.  
 
�Vi har trädgård, jag kunde inte vara ute i trädgården och göra någonting för jag var ju 
tvungen att sitta på backen. Man kan ju inte hålla på med blommor och så när man sitter på 
backen.� 
 
En kvinna berättade hur hon från att ha varit aktiv och cyklat mycket, var tvungen att ta bilen 
vart hon än skulle, vilket ansågs som en stor begränsning för henne. En annan kvinna 
berättade om sin sjukdomsperiod som en enorm omställning och hur hon helt fick ändra sina 
levnadsvanor. När hon skulle umgås med andra så fick de anpassa sig till vad hon orkade och 
kunde. Eftersom hon kommer att leva med sjukdomen resten av sitt liv fick hon lära sig på 
nytt hur hon skulle bete sig, vad hon kunde göra och inte kunde göra och hur hon skulle 
fortsätta leva sitt liv med sjukdomen. 
 
�Det är en kris liksom� man sörjer ju nåt fruktansvärt sitt gamla liv� 
 
Männen påpekade inte några specifika faktorer som de ansåg vara begränsande under deras 
sjukskrivningsperioder 
 
Nystart 
Deltagarna hade olika upplevelser och erfarenheter av sin medverkan i Nystart. Kvinnorna 
hade olika syn på Nystart från början. De var mest positiva, även fast det nämndes en del 
missnöje också. Nu i efterhand är alla mycket nöjda med utfallet. 
 
En kvinna trodde från början att Nystart innebar att man endast skulle få hjälp att omskola sig 
med ett års lön. Med all extra hjälp som även ingick gjorde att hon tyckte att upplevelsen vart 
ännu bättre. Eftersom hon bor ute på landet fanns det inte mycket att välja på heller. Hon tror 
att det hade varit annorlunda och lättare att omplacera henne om hon hade bott i Stockholm. 
 
�Sen kan det ju vara lite det här också, jag hade ju inget val heller på nåt vis� för jag kunde 
ju inte gå tillbaka till Företaget, eller de ville ju inte ha mig som var sjuk.�  
 
Det blev en jätteomställning för henne att börja studera på heltid efter det att hon hade varit 
heltidssjukskriven. Hon berättade att det kändes som att hon skulle behöva ledigt när 
studierna var klara för att vila upp sig. Utbildningen ville hon redan gå för flera år sedan. 
 
En annan kvinna berättade att arbetsgivaren försökte se över de omplaceringsmöjligheter som 
fanns inom Företaget. Men då de flesta jobb var belastningsjobb med monotona rörelser så 
var det inte aktuellt. Hon tyckte att medverkan i Nystart var jättebra. Hon har haft en konsult 
som har stöttat henne hela tiden. Hon bestämde sig för att hon ville arbeta med barn. Det har 
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varit hennes önskan ända sedan hon slutade skolan. Hon ville bli förskolelärare egentligen. 
Hon kontaktade en skola där hon känner rektorn och frågade om hon kunde arbeta där. Efter 
några månader kände hon att hon ville pröva på något mer. Hon frågade en bekant som äger 
en butik och hon fick börja arbeta där i några månader. Sedan började Nystartsperioden ta slut 
och hon blev uppringd av rektorn igen som berättade att de ville ha tillbaka henne. Sedan dess 
arbetar hon där på halvtid.  
 
Den tredje kvinnan berättade hur hon från början vägrade att bli inskriven i Nystart. Hon 
berättade hur kontaktpersonen från Nystart hade ett papper framför sig med saker som 
personer som tidigare varit med i Nystart gör idag. Och det enda hon tänkte var: 

 
� det här är inte möjligt dem kommer säga upp mig nu jag som va så frisk 
förut. Ett enda snedsteg liksom och jag är jag kommer inte kunna jobba kvar det 
är det dom sitter och säger här. Så han visar mig ett papper på (�) det jag 
kommer ihåg från det där pappret det är att det var nån som hade öppnat ett 
hunddagis (�) och jag bara tänkte att hunddagis är det mitt nya liv, jobba på 
hunddagis. 

 
Männen hade också olika syn på Nystart till en början. En man kände att det inte fungerade att 
vara sjukskriven under kortare perioder under en längre tid. Han började fundera på att göra 
något helt annat. Han visste om att Nystart fanns så det var ett snabbt beslut av honom att gå 
med i Nystart. Det kanske inte var meningen från början att han skulle starta en egen 
snickarfirma, men det var så det föll sig tillslut. Det har varit lite av en dröm i hela hans liv att 
vara egen företagare. Han kände också att han fick mycket hjälp från konsulten som var hans 
kontaktperson på Nystart. Det tog två månader från det att han gick med i Nystart tills det att 
han arbetade med det han gör idag. Han anser att Företaget ligger väldigt långt fram med den 
här typen av omhändertagande av personal i Sverige och att de är en förebild för andra 
företag. Han tycker att Nystart har varit något positivt och att det är en bra avstamp för dem 
som är sjukskrivna att komma vidare ut i arbetslivet.  
 
Den andre mannen berättade att sjukskrivningen ledde fram till ett flertal obehagliga 
rehabiliteringssamtal med läkare och arbetsgivare där de aldrig kom fram till något som han 
skulle kunna fortsätta med. Han kände en press från arbetsgivaren att gå med i Nystart för att 
få problemet ur världen. Det kändes inte alls bra för honom då, men efter Nystartsperioden 
anser han att det har varit en väldigt bra erfarenhet. Regelbunden kontakt med konsulten 
gjorde att han kände att de hela tiden var tillgängliga. Så här i efterhand känner han att han 
inte var riktigt redo att gå med i Nystart då han gjorde det. Det tog nästan sex månader av 
Nystartsperioden innan han kom fram till vad han skulle göra.  

 
Det är liksom inte� att jag i min vildaste fantasi hade drömt om det här� när 
jag då blev mer 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. 
 

Både kvinnor och män såg sin medverkan i Nystart som något mycket positivt. 
 

Omgivningens reaktioner 
Hur personer i de sjukskrivnas omgivning reagerade och påverkades under sjukskrivningen 
och tiden i Nystart upplevdes på flera olika sätt. Alla tyckte att de fick stöd av sina närmaste, 
som make/maka och/eller barn samt vänner. Den enda personen som inte hade någon 
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respektive under sjukskrivningsperioden var man. Han hade stöd av en del vänner men 
upplevde även hur vänner i hans omgivning vände honom ryggen. Han såg det ändå som en 
lärdom eftersom han fick reda på vilka som var hans riktiga vänner och vilka som inte var det. 
En av de kvinnliga deltagarna nämnde också att sjuskrivningen ledde till att hon tappade en 
del vänner och det sociala livet genom att gå hemma en längre tid.  
 

Man märkte att personer� drar sig undan, det märker man� eh� helt klart (� 
)när man mår dåligt som jag gjorde så� blir folk lite skraja�åh� vill inte 
gärna umgås och sådär� som man har gjort tidigare. Det är� märkte jag 
väldigt tydligt(�) fast det var ju inte så att alla vänner� så att säga� drog sig 
undan� under den här tiden� men det fanns ett antal som gjorde det.  

 
En kvinna berättade om hur hon under sin sjukskrivningsperiod insåg hur lätt hon blev 
utbytbar på arbetsplatsen. Hon uppfattade det som att arbetsgivaren endast var intresserad av 
att ha någon i hennes ställe och att de inte brydde sig om henne. En kvinna kände sig fort 
bortglömd av kollegorna och arbetsplatsen. De hade inte tid för henne när hon kom och 
hälsade på, trots att de ville att hon skulle komma. Hon tyckte att de glömde bort att kontakta 
henne vid födelsedagar och andra uppvaktningar på arbetsplatsen. Hon mådde inte bra av det, 
vilket ledde till att hon slutade att hälsa på. Men hon har tagit lärdom av det. Hon har insett 
vikten av att kontakta de som är sjuka eller föräldralediga så att de fortfarande känner sig 
delaktiga på arbetsplatsen. En man upplevde det precis tvärtom. Han förklarade att de var ett 
sammansvetsat gäng på arbetsplatsen och han kände att han fick stöd och uppbackning av 
kollegor och arbetsgivaren genom regelbunden kontakt. Han konstaterade att han inte blev 
bortglömd bara för att han var sjukskriven.  
 
Några av undersökningsdeltagare fann att personer i deras omgivning upplevde avundsjuka 
eftersom de fick möjligheten att vara med i Nystart, vilket innebar lön under ett år samt 
kvalificerad hjälp med att hitta ett nytt arbete. Samtidigt hade de människor runt omkring dem 
som lyckönskade dem på grund av att de hade fått sådana förmåner. 
 

�de flesta är ju jätteglada och positiva� att jag liksom har kommit igång� det 
är de ju� många stöttar ju på.� och sen är det är ju många också, men det är 
väl inte ens vänner, men dom tror jag nog är lite avundsjuka också� nån tycker 
ju liksom att �oj,oj,oj det där kommer ju aldrig att gå�� 

 
En av de kvinnliga deltagarna blev skadad på våren. Hon fick kommentarer av folk i hennes 
omgivning att det var en perfekt tid att vara sjukskriven på. Att hon borde tycka att det var 
skönt att vara hemma och ha som semester hela sommaren.  
 
��då fanns det ju dom som sa att men du har det ju så skönt så men hur skönt är det när man 
vet att det är så mycket jag vill göra. � 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Hur ekonomin påverkade deltagarna var relativt likvärdig. En kvinna upplevde inte 
ekonomisk påfrestning under sjukskrivningsperioden. Idag arbetar hon deltid men ser positivt 
på det. Trots minskad inkomst så mår hon bra och vilket hon anser vara huvudsaken.  
 

Jag menar, nu har vi inga barn hemma och min man jobbar ju och så här så 
att� vi behöver inte alla de där pengarna (�) jag har ju mycket mindre i lön 
nu, det har jag. Men jag mår ju så mycket bättre! 
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De övriga undersökningsdeltagarna tyckte att det var mycket påfrestande ekonomiskt att vara 
sjukskriven under en längre tid. Samtidigt tyckte de att det blev bättre under perioden i 
Nystart eftersom de då fick lön under ett år. En av de manliga deltagarna lyfte fram fördelen 
med att vara anställd och ha ett ekonomiskt skyddsnät vid situationer som sjukskrivning. Idag 
är han egen företagare och då anser han att �det inte finns så mycket som heter sjuk�. De 
kvinnliga deltagarna beskrev inte bara hur de själva påverkades av mindre pengar utan hur de 
också uttryckte en oro för hur familjen skulle drabbas. Om barnen skulle behöva sluta med 
fritidsaktiviteter och/eller sporter till exempel. 
 
�Det här som jag var orolig för att det inte skulle gå ihop sig ekonomiskt och det skulle hända 
det och, det har ju inte hänt. Det har gått jätte bra.�  
 

�man blir ju inte direkt förmögen av att vara sjukskriven en längre tid (�) det 
var oerhört tufft ekonomiskt till att börja med (�) det var helt otroligt kul och 
plugga, samtidigt så var det ju helt bedrövligt jobbigt ekonomiskt. Men jag tog 
mig igenom det där också. Med nöd och näppe men det gick.  

 
Livet efter Nystart och framtiden 
En man beskrev sig själv som en �lite halvknäppt positiv människa.� Han hade aldrig tänkt på 
något destruktivt sätt utan såg hela tiden framåt, att allt kommer att ordna sig. Han tyckte att 
upplevelsen var positiv och att han har blommat upp både yrkesmässig men även i hemmet 
efter det att han var med i Nystart och därmed bytte yrke. Hans framtidsplaner är att eventuellt 
anställa några fler i firman, samtidigt som han ser det som ett stort steg eftersom han då 
kommer att ha personalansvar. 
 
Den andre mannen har idag ett jobb som han tycker är helt fantastiskt och som han inte vill 
byta bort mot något annat. Det finns en stor efterfrågan inom yrket vilket gör att han känner 
en trygghet inför framtiden. 
  
En kvinna vet inte om hon har kvar sitt jobb till hösten. Men hon oroar sig inte för det utan 
tror på att det kommer att ordna sig. Hon har lärt sig att man ska tänka mer på sig själv och sin 
hälsa, och inte bara tänka på jobbet. En annan kvinna tyckte att det var ett lyft att få byta yrke 
�mitt i livet�. Hon tyckte att det var en fantastisk förändring i livet både yrkesmässigt, och 
privat. En kvinna är inte klar med sin utbildning än. Hon är medveten om att det inte finns så 
stor efterfrågan på jobb inom det hon utbildat sig till och tyckte att det skulle vara ett stort 
steg att bli egen företagare. Hon är inte ens säker på om hon kommer att orka arbeta heltid 
heller. 
 
�det är ju jättejobbigt, det känns nästan som man skulle behöva vila upp sig ett tag när det 
här är klart�� 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att försöka klargöra likheter och skillnader i hur kvinnor och män 
upplevde sin sjuskrivningsperiod, vilka konsekvenser den gav och vägen tillbaka till 
sysselsättning genom enheten Nystart. Resultatet har påvisat att det finns vissa likheter och 
skillnader i kvinnornas och männens upplevelser. I analysen framträder dock inga omfattande 
eller stora variationer mellan könen. Den tydligaste likheten som framkom var att alla 
deltagarna upplevde medverkandet i Nystart som mycket positivt. Den tydligaste skillnaden i 



 12

resultatet var hur deltagarna upplevde begränsningar i vardagen. Kvinnorna påpekade hur 
påfrestande de tyckte det var att inte kunna utföra vardagssysslor som tidigare. Detta var inget 
som männen poängterade alls. Ett annat mycket intressant resultat som framkom i analysen 
var att de flesta deltagarnas medverkan i Nystart ledde till att de idag arbetar med yrken som 
de tidigare varit mycket intresserade av att arbeta med. Ett annat syfte med studien var att öka 
förståelsen och kunskapen om hur företag kan arbeta för att få långtidssjukskrivna att återgå 
till sysselsättning. Detta syfte anses vara uppfyllt genom denna rapport. 
 
Diskussionen kommer att delas upp enligt de teman som användes i resultatet. Dessa hör ihop 
genom att kronologiskt se över sjuskrivningsprocessen från det att individerna blev sjuka, 
deras sjukskrivningsperiod till deras medverkan i Nystart och upplevelsen av den. Berörda 
påverkansfaktorer hos de sjukskrivna individerna kommer också att diskuteras, som 
ekonomiska konsekvenser, begränsningar som ett led av sjukskrivningen och hur 
omgivningen påverkades och reagerade under hela denna process. Hela denna process 
kommer att ses från ett genusperspektiv där likheter och skillnader ska försöka urskiljas. 
Temana kommer att knytas samman med den teoretiska bakgrunden av tidigare studier inom 
ämnet som tagits upp i inledningen för att sedan kritiseras och analyseras. Diskussionen 
avslutas med en metoddiskussion där urval och datainsamling analyseras kritiskt. 
 
Tidigare studier (Dutrieux & Viksten, 2004) påvisade att de vanligaste orsakerna till 
sjukskrivning för svenska män och kvinnor är muskel- och ledsjukdomar samt psykiska 
besvär, vilket också passar väl in på alla undersökningsdeltagare i denna studie. I denna studie 
har fysisk och psykisk problematik framkommit hos båda könen när det gäller deras symptom 
och orsak till sjukskrivning. Även om det var en fysisk skada som orsakade sjukskrivningen 
ledde själva sjukskrivningsperioden till psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan uppkom som ett 
resultat av upplevda begränsningar eller den förändrade livsstil som blev en konsekvens av 
anpassningen till sjukdomen eller skadan.  
 
Att män är sjukskrivna under kortare perioder och kvinnor är sjukskrivna under längre 
perioder har tidigare studier (Dutrieux & Viksten, 2004) konstaterat och det framkommer 
även i denna studie.  
 
Varje arbetsgivare har ett rehabiliteringskrav för varje sjukskriven anställd (SOU 2000). Då 
Företaget inte kan omplacera sina anställda erbjuds de att gå med i Nystart. Man kan fråga sig 
hur det kan vara möjligt att det inte finns lämpliga arbetsuppgifter eller möjligheter för 
omplacering inom ett så stort företag som Företaget med ca 30 000 anställda i olika typer av 
arbeten i olika delar av Sverige. Som en av de kvinnliga deltagarna nämnde hade möjligheten 
till omplacering varit annorlunda om hon hade bott i en storstad och inte på landet. En annan 
kvinna beskrev att det inte fanns någon möjlighet för henne att bli omplacerad då alla tjänster 
innebar monotona och/eller statiska rörelser, vilket gjorde det omöjligt för henne att arbeta 
där.  
 
Upplevelser av sjukskrivningen 
Sjukfrånvaron hör inte bara ihop med arbetslivet utan individens hela livssituation. Utifrån en 
tidigare studie (Floderus et al., 2003) finns det en tydlig skillnad i hur kvinnor och män 
upplever positiva respektive negativa följder av sjukskrivningen. Fler kvinnor ansåg att 
sjukskrivningen ledde till positiva effekter som förbättrad hälsa och relation till familjen. 
Floderus et al. (2003) har också gjort en studie där sjukskrivna delades in i grupper efter 
vilken diagnos de hade. Resultatet i den studien påvisade att människor med muskel- och 
ledsjukdomar oftare upplevde negativa effekter med sjukskrivningen. Detta kan bero på att 
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muskel- och ledsjukdomar som exempelvis fibromyalgi, gör att individen begränsas till att 
göra saker vilket leder till att de måste ändra sin livsstil vilket även deltagarna i denna studie 
poängterade som påfrestande. Detta stämmer delvis och kan vara lite tvetydigt då det först 
framgick att kvinnor upplevde positiva effekter vid sjukskrivning för att sedan nämna att 
personer med muskel- och ledskador upplevde negativa effekter. Mönster som samstämmer 
med denna forskning visar sig även i denna studie. Två av kvinnorna i denna studie har 
upplevt sjukskrivningen som både psykiskt och fysiskt påfrestande då de har fått ändra sina 
livsstilar. Detta upplevdes som negativa effekter av sjukskrivningen. Den tredje kvinnan 
upplevdes mer positiv då hon har sett sjukskrivningen som en vändning i livet vilket 
resulterade i något positivt istället för att se till de negativa effekterna. Hon ser till den 
positiva effekten förbättrad hälsa, som även Floderus et al. (2003) nämnde i sin studie, vilken 
går före både ekonomi och yrkesval, trots hennes muskelskada. De manliga deltagarna 
uttryckte inte lika tydligt vilka effekter som kom av sjukskrivningen. En av männen var 
positiv rakt igenom medan den andre påverkades hårt ekonomiskt och genom bortfall av 
vänner i hans närhet, vilket får ses som negativa effekter av sjukskrivningsperioden.  
 
Värt att notera är att kvinnorna i denna studie upplevde uppkomna begränsningar som mycket 
påfrestande. Flera gånger nämnde de hur de mådde psykiskt dåligt på grund av att det fick 
lägga om sin livsstil vilket ledde till att de inte kunna göra vardagssysslor som inhandling, 
trädgårdsarbete eller vanlig vardagsmotion. Männen i denna studie har inte nämnt någonting 
som de kände att de begränsades till att göra på grund av sin sjukskrivning. En spekulation här 
kan vara att det patriarkala mönstret gör att kvinnor känner mer ansvar och �dubbelarbetar� 
genom att sköta och ansvara för hem, barn och andra vardagssysslor. Män gör inte detta i lika 
stor utsträckning vilket kanske kan vara svaret på varför de inte ser det som en lika stor 
begränsning då de inte kan hjälpa till i hemmet. 
 
Nystart 
Deltagarna har i stort sett bara positiva erfarenheter av Nystart. Den positiva erfarenheten som 
alla deltagare delade var att de kände att de har fick ett starkt stöd av konsulterna under hela 
Nystartsperioden. En kvinna och en man var väldigt negativa till Nystart från början, där en 
kände sig mer eller mindre tvingad in i programmet. Den andra personen vägrade gå med i 
Nystart till en början. Hon var medveten om att hon riskerade att bli uppsagd, men var ändå 
medveten om att Företaget skulle göra allt för att hjälpa henne. Men även fast de var negativa 
till en början är de mycket positiva idag då de har facit i hand. Flera av deltagarna har, trots 
skada, sjukdom och en längre sjukskrivning, sett sin medverkan i Nystart som en möjlighet att 
göra något helt nytt i livet. Något som de har drömt om någon gång, men inte har vågat göra. 
De har genom sina negativa upplevelser, skapat något positivt, vilket har gett dem hopp om 
framtiden. Tre av deltagarna arbetar idag i yrken som de hade som dröm att arbeta med innan 
de började på Företaget, och en annan deltagare hittade sitt drömyrke på grund av sin 
medverkan i Nystart. Det finns en tydlig likhet mellan hur kvinnor och män upplevde sin 
medverkan i Nystart. Alla har bra upplevelser och känner att de har fått bra uppbackning. En 
av männen talade om Företaget som att det är en förebild för andra företag i 
omhändertagandet av personal, vilket får anses vara ett mycket gott betyg till Företaget och 
Nystart.  
 
Göransson et al. (2002) har gjort en studie där det har visats att en saknad efter ett arbete och 
kollegor har varit viktiga faktorer för återgång till arbete. Även att känna sig välkommen och 
att kollegorna bryr sig har varit viktigt. Ytterligare en positiv faktor som bidragit till återgång 
till arbete har varit arbetsgivarens hjälp och insatser, vilket går att jämföra med Företaget och 
dess insatser för de sjukskrivna att återgå till sysselsättning genom enheten Nystart. De kom 
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även fram till att det var särskilt viktigt för personer med ledbesvär som t.ex. fibromyalgi att 
få ett mindre tungt arbete och bra arbetstider för att kunna återgå i tjänst. I denna studie är 
deltagaren med denna diagnos fortfarande studerande men säger också att hon inte är säker att 
hon kommer att kunna arbeta heltid då hon får en sysselsättning, vilket kan tolkas som en 
samstämmighet med den tidigare studiens resultat. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att vara långtidssjukskriven innebär en minskad inkomst där ersättning utgår från 
Försäkringskassan. Oro visade sig hos flera av deltagarna i denna studie. En person tog det 
väldigt hårt och tyckte det var mycket påfrestande ekonomiskt. En annan var orolig för om 
barnen skulle behöva sluta med sina intressen på grund av ekonomiska begränsningar. Det 
som tydligt framkom i resultatet var att deltagarna, trots ekonomiska motsättningar, var villiga 
att göra ekonomiska uppoffringar för att få ordning på tillvaron och gå vidare med sina liv. 
Med ekonomiska uppoffringarna syftas framför allt att de flesta av deltagarna valde att 
studera. Fördelen med Nystartsperioden var att deltagarna fick lön under ett års tid men för 
deltagarna var studieperioden längre än Nystartsperioden vilket återigen gjorde att de fick en 
minskad inkomst genom studiemedel som även resulterade i studieskulder. Vad som framgick 
i analysen var att det inte verkade finnas någon skillnad mellan hur kvinnor och män 
påverkades av de ekonomiska konsekvenserna, varken under sjukskrivningsprocessen eller 
under Nystartsperioden.  
 
Omgivningens reaktioner 
Den sjukskrivna individen förlorar inte bara inkomst, utan även social gemenskap och 
tillhörighet, vilket tydligt framgick i denna studie, för både kvinnor och män. En man i denna 
studie beskrev hur viktigt det var med det sociala på arbetet också, att han inte bara ville 
arbeta för att tjäna pengar. Sedan var hans erfarenheter positiva då han fick mycket 
uppbackning av sina kollegor under sin sjuskrivningsperiod. En av de kvinnliga deltagarna 
kände precis tvärtom, att de inte hade tid för henne på arbetet när hon kom och hälsade på och 
att hon kände sig bortglömd. En annan kvinna märkte också hur fort hon blev utbytbar. Vad 
dessa skillnader kan bero på är svårt att spekulera i. Kanske kan det bero på arbetsplatsen, 
arbetsrollen eller kollegorna. Kanske kan bero på chefens ansvarsroll eller individens 
personlighet. Det kan även vara relaterat till hur könsuppdelningen ser ut inom Företaget och 
på arbetsmarknaden. Kvinnor har ofta lägre positioner än män. Kanske det kan vara så att de 
lägre tjänsterna är lättare att tillsätta med nya anställda än de lite högre positionerna, vilket 
gör att kvinnorna känner sig utbytbara och bortglömda. I denna studie hade deltagarna 
liknande tjänster under sin anställning på Företaget, men värt att notera är att mannen som 
upplevde uppbackning av kollegorna tidigare hade arbetat som arbetsledare inom Företaget, 
vilket kan ha gjort att han kanske fick en annan respekt bland kollegorna. I vilket fall som 
helst så har det i denna studie framkommit att det är viktigt för en sjukskriven individ att inte 
bli bortglömd, vilket är i linje med vad Göransson et al. (2002) tidigare har kommit fram till i 
sin studie. 
 
Deltagarna berättade att familjemedlemmarna var ett enormt stöd under hela processen. Sedan 
upplevde de blandade reaktioner från vänner i deras omgivning. I huvudsak upplevde både 
kvinnor och män mycket stöd men två av deltagarna nämnde att det fanns uns av avundsjuka 
hos vänner och en annan nämnde att till och med att ett flertal vänner vände ryggen till och 
försvann.  
 
Livet efter Nystart och framtiden 



 15

Trots bra och dåliga erfarenheter av sjukskrivningsperioden verkar alla deltagarna ha en sund 
och positiv syn på framtiden. Idag har de yrken och utbildningar som gör att de kan anpassa 
sin nya livsstil på ett bra sätt, vilket gör att de mår bra och ser ljust på framtiden. Det märktes 
tydligt att framtidsperspektivet var viktigt för dem att tala om. Eftersom denna studie inte 
syftar till att fokusera på deltagarnas framtid har detta inte berörts mer än nämnvärt. Däremot 
skulle det vara ett intressant ämne för vidare studier. 
 
Metoddiskussion 
Urvalet av intervjupersoner var ett slags bekvämlighetsurval där Företaget valde ut 
undersökningsdeltagare som skulle kontaktas. De brister och begränsningar som fanns i 
urvalsförfarandet var en bristande inblick i hur förfarandet gick till, hur många personer som 
totalt fanns att tillgå, hur urvalet gjordes samt utifrån vilka kriterier personerna valdes ut. 
Företaget utsåg undersökningspersonerna och dessa undersökningspersoner hade själva 
anmält intresse att medverka i eventuella studier i ämnesområdet. Detta kan anses som en 
brist då det inte går att säga om Företaget endast valt personer med positiv syn och positiva 
erfarenheter av Nystart, vilket kan ha resulterat i ett missvisande resultat. Ur 
intervjupersonernas utsagor framgick dock att det inte enbart var positiva aspekter som 
framfördes. Om man ser till det positiva med urvalsprocessen skulle detta kunna vara att 
personer som har mycket tankar och åsikter kring ämnet anmält sitt intresse och därför velat 
delta i studien vilket gjorde att viktig information framkom i intervjuerna. Samtidigt så måste 
det påpekas att studien inte hade kunnat genomföras om inte Företaget hade hjälpt till att få 
fram dessa personer, då informationen är sekretessbelagd hos Företaget. 
 
Ett par av de personer som Företaget utsåg valde att inte delta i intervjustudien. En tänkbar 
orsak till bortfallen kan ha varit att arbetsgivaren ringde upp deltagarna innan vi studenter 
kontaktade dem, vilket gjorde att de hann tänka på saken i några dagar. Detta kan ha varit en 
bidragande orsak till att de ändrade sig. En annan tänkbar orsak kan ha varit att deltagarna inte 
vågade tacka nej till sin forna arbetsgivare, men kände att de kunde göra det till oss studenter. 
Vilket skulle kunna tolkas som ett tecken på social önskvärdhet. I framtiden kan det vara en 
idé att de som vill göra en undersökning själva tar första kontakten med de tänkbara 
undersökningsdeltagarna.  
 
Datainsamlingen gjordes tillsammans med en annan student. Vi gjorde hälften av intervjuerna 
var och det kan till viss del ses som en brist på grund av att frågorna kanske inte ställdes på 
samma sätt, det kanske förekommit variationer i lyhördhet, tonfall osv. vilket kan ha lett till 
olika svar hos intervjupersonerna. Samtidigt täckte alla intervjuer av det mesta inom 
intervjuguiden vilket ändå måste ses som positivt. Intervjuerna gjordes per telefon vilket 
delvis får ses som ett potentiellt problem. Detta val gjordes på grund av att personerna inte 
bodde i Stockholmsområdet. En person bodde i Stockholm, men eftersom alla de andra 
intervjuerna gjordes per telefon valde vi att göra detsamma med den personen så att 
datainsamlingen gick till på samma sätt vid alla intervjutillfällena. Nackdelen med 
telefonintervjuer kan vara att intervjuaren inte har kontroll över var personen befinner sig, om 
han eller hon är ensam i rummet eller om det fanns andra faktorer i omgivningen som störde. 
Telefonintervjuer ställer högre krav på såväl intervjuare och intervjuperson när det gäller att 
lyssna och tolka frågor och svar eftersom det inte går att utläsa svaren eller underliggande 
känslor i ansiktsutryck eller kroppsspråk. Samtidigt bör påpekas att det är vad som sägs i 
intervjun som analyseras och bearbetas till text och inte hur intervjupersonen uttrycker sig 
kroppsligt. Om man ska försöka se till något positivt med telefonintervjuer så kan det vara att 
intervjupersonen kan ha öppnat sig mer på grund av att intervjun gjordes per telefon, eftersom 
de inte behöver svara på känsliga frågor ansikte mot ansikte, vilket kanske skulle hämma 
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intervjupersonen att ge ärliga och utförliga svar. Det positiva med de intervjuer som utfördes i 
denna studie var att deltagarna gärna delade med sig av sina tidigare erfarenheter genom långa 
intervjuer med en god innehålls- och detaljrikedom. Detta resulterade i ett stort material att 
arbeta med, vilket gjorde att det fanns gott om data att analysera i resultatet. Däremot hade det 
varit intressant att få med undersökningsdeltagare som var yngre och hade kortare 
anställningstid för att se om det hade blivit någon skillnad i resultatet. I denna studie var alla 
intervjupersonerna i medelåldern och hade en lång anställningstid på Företaget, mellan 20-30 
år.  
 
Intervjupersonerna blev informerade om de etiska kraven och att data skulle avidentifieras vid 
bearbetning. Detta har tagits fasta på vid utformandet av denna rapport då intervjupersoner, 
Företaget samt enheten Nystart har avidentifierats. Samtidigt måste återigen urvalsförfarandet 
kritiseras eftersom Företaget ändå kan ta reda på vilka intervjupersoner som har sagt vad. Alla 
uppgifter är alltså avidentifierade för en utomstående läsare, men inte för personalen på 
Nystart. Diagnoserna har varit av betydelse i studien vilket har gjort att dessa inte har 
fingerats. Detta måste ses som ett potentiellt problem, värt att nämna. 
 
Det kan vara svårt att överföra resultatet från personer som deltar i en rehabiliteringssatsning 
inom ett och samma företag till andra företag. Men det kan vara troligt att vissa faktorer kan 
ses och förklaras på liknande sätt, även fast de kanske benämns eller uttrycks olika. Därför 
kan man tala om att det kan finnas en viss extern reproducerbarhet. Det hade varit intressant 
att göra en liknande undersökning fast att då jämföra två olika företags 
rehabiliteringssatsningar eller Nystartsprogram, för att se hur individerna hade upplevt det och 
hur de uttryckte sig gällande just liknande faktorer. Vidare anses att studien ha replikerbarhet, 
vilket betyder att andra personer borde komma fram till ett liknande resultat genom att 
använda sig av samma intervjuguide och samma analys av det insamlade materialet. Även 
samstämmighet till tidigare studier har hittats gällande upplevelser av sjukskrivningar hos 
kvinnor och män. Framförallt anses studien ha en god användbarhet och meningsfullhet. 
Speciellt utifrån syftet om att studien avsåg att ge en ökad insikt i hur företag kan gå tillväga i 
omhändertagande av personal vid långtidssjukskrivningar. Trots vissa brister i 
urvalsförfarandet får ändå studien, utifrån ovan nämnda validitetskriterier, anses ha en god 
validitet. 
 
Slutsatser 
I föreliggande analys framkom både likheter och olikheter mellan kvinnor och män men det är 
ändå svårt att urskönja något generellt mönster gällande kvinnors och mäns upplevelser. I 
vissa fall var det tydliga skillnader, vilket gjorde att det gick att se vissa likheter med tidigare 
studier. Men då det rör sig om en variation som baseras på en kvinna och en man blir det svårt 
att dra några generella slutsatser eller att skönja några specifika mönster i upplevelser hos de 
olika könen. För vidare studier inom detta ämne skulle det vara intressant att göra längre och 
djupare intervjuer för att få fram en annan detaljrikedom, men det skulle även vara intressant 
att göra en kvantitativ studie med ett större stickprov för att även där se om mönster i 
sjukskrivningar mellan könen skulle kunna urskiljas.  
 
Det viktigaste med denna studie var att frambringa intresse för vidare forskning inom ämnet. 
Detta känns angeläget och viktigt i dagens samhälle där sjukskrivningarna ökar vilket leder 
till höga kostnader för företag och samhället. Ökad förståelse i ämnet samt information om 
hur företag kan gå tillväga för att slussa ut sina medarbetare till ny sysselsättning känns 
aktuellt för vidare hantering av samhällets långtidssjukskrivna individer. Företaget och 
Nystart borde ses som förebilder för andra företag i denna hantering, vilket är något som 
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denna studie ämnade belysa genom syftet om ökad kunskap i ämnet. Deltagarna talade 
mycket och gärna om deras situation idag och vad de hade för framtidsplaner. I kommande 
studier skulle det vara intressant att fokusera på framtidsperspektivet eftersom det ansågs vara 
något viktig och positivt 
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BILAGA 
 

Intervjuguide  
 

Allt som sägs i intervjun är konfidentiellt och bandet kommer att förstöras när arbetet är klart. 
Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att det inte ska gå att identifiera dig. 
 

1. Kan du berätta lite kort om dig själv?  
- Bakgrund  
- Ålder 
- Familjeförhållanden 
- Utbildning 
- Tidigare sysselsättning 
- Anställningstid hos Företaget 
- Nuvarande sysselsättning 

 
 

2. Hur tänkte du kring sjukskrivningar innan du själv blev sjukskriven?  
 
 

3. Kan du berätta om din sjukskrivning?  
-Varför blev du sjukskriven 
-När blev/var du sjukskriven 
-Under hur lång tid 
-Hur mådde du 

 
 

4. Hur upplevde du sjukskrivningen? 
 
 

5. Hur tror du att din make/maka upplevde din sjukskrivning? 
 

 
6. Hur reagerade personer i din omgivning på din sjukskrivning? 

a.) Vänner, familj, kollegor 
 
 

7. Hur känner du att din ekonomiska situation såg ut och eventuellt förändrades under 
din sjukskrivningsperiod? 

 
 

8. Hur kommer det sig att du valde att gå med i Omstart? 
 
 

9. Hur har Omstart påverkat dig? 
 
 

10. Hur tror du att din partner upplevde din medverkan i Omstart?   
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11. Kan du se någon förändring i din omgivning om man jämför sjukskrivningsperioden 
kontra medverkan i Omstart? 
 

12. Kan du se någon förändring gällande dig själv, hur du mått och varit från det att du 
blev sjukskriven fram tills du blev sysselsatt igen, alternativt fram till idag om du inte 
funnit ny sysselsättning? 

 
13. Har din syn på sjukskrivningar förändrats? 

 
14. Hur ser du på framtiden? 

 
15. Hur tror du har din sjukdom/anledningen till att du blev sjukskriven påverkat ditt 

framtida yrkesliv? 
 

16. Finns det något du själv vill tillägga/berätta? 
 

17. Var det någon period som du upplevde som extra jobbig om du ser tillbaka på din 
sjukskrivning fram tills idag? 

 
18. Har du tagit någon lärdom av dina erfarenheter i det du har gått igenom? 

 
 
Får jag kontakta dig vid eventuella vidare frågor? 
 
Tack för din medverkan! 
 
 


