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UPPLEVELSER AV KONTROLL OCH HANDLINGSUTRYMME HOS 

LÅNGTIDSSJUKSKRIVNA 

  

Karin Bishop-Lindholm 

 

Alltsedan de stigande sjukfrånvarotalen under slutet av 1990-talet och 

början av 2000-talet har olika aspekter av sjukskrivningsprocessen 

belysts i forskningen. Relativt lite har dock undersökts om de 

sjukskrivnas egna upplevelser. Syftet med föreliggande studie var att 

utifrån ett processinriktat perspektiv studera långtidssjukskrivnas 

erfarenheter och upplevelser av kontroll och handlingsutrymmen. 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex individer som 

befunnit sig i sjukskrivning i minst 180 dagar bearbetades genom 

Grundad Teori. Av analysen framgick att de långtidssjukskrivna 

upplevde kontrollförlust kopplad till sin sjukdom och regelverket i 

rehabiliteringsgången. Vidare kände de kontrollförlust i mötet med 

vård- och myndighetsutövare. Slutligen upplevde de kontrollförlust 

genom att deras tid förvaltades av andra. Långtidssjukskrivnas 

upplevelser kan därmed förstås utifrån begränsade 

handlingsutrymmen i både tid och rum.   
 

 

Under åren närmast före och efter millennieskiftet ökade sjukfrånvaron markant i 

Sverige. Enbart under åren 1998-2003 fördubblades den (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, 

Palmer & Theorell, 2004). Denna förändring i sjukfrånvarosiffrorna orsakades främst av 

att antalet sjufrånvarodagar ökade, med andra ord att långtidssjukskrivningarna blev allt 

längre (Wikman, 2006, refererad i Mellner, Astvik & Aronsson, 2009). 

 

Sedan 2005 har dock antalet långtidssjukskrivningar, det vill säga individer som varit 

sjukskrivna i mer än 60 dagar enligt Försäkringskassans definition, stadigt minskat både 

för kvinnor och för män (Försäkringskassan 2010). Vad denna halvering orsakats av är 

mindre klart då uppföljningen av individer som gått ur försäkringen är knapphändig 

(Mellner et al., 2009). Vad som dock är klart är att kvinnorna år 2009 utgjorde närmare 

två tredjedelar av de långtidssjukskrivna, med psykiska besvär och 

graviditetskomplikationer som främsta orsaker medan männen främst led av sjukdomar 

i rörelseorganen, hjärt- och kärlsjukdomar samt skador och förgiftningar 

(Försäkringskassan 2010). 

 

Långtidssjukskrivning tycks medföra negativa konsekvenser både för män och kvinnor, 

genom framförallt begränsade möjligheter till yrkesutövning, minskade inkomster och 

skuldkänslor (Floderus, Göransson, Alexanderson & Aronsson, 2005). I en rapport från 

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) av Alexanderson och Norlund 

(2003) kunde konstateras att relativt lite forskning fanns att tillgå om de 

långtidssjukskrivnas egna upplevelser av själva sjukskrivningen. Forskningens fokus 

har istället fram till 2003 legat på orsaker till sjukfrånvaro och i mindre mån även 

läkares sjukskrivningspraxis (Alexanderson & Norlund, 2003). Försök att åtgärda denna 

kunskapsbrist har sedan dess skett inom forskningen om återgång i arbete (return to 

work). Forskningen har alltmer kommit att handla om faktorer som hindrar respektive 
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möjliggör egenmakt (empowerment) och kontroll i individens upplevelser under 

sjukskrivningsprocessen. Dock menar Mellner et al. (2009) att forskningen inom 

sjukskrivning och återgång i arbete är mycket heterogen, både vad gäller perspektiv och 

metodkvalitet. Forskningsperspektiven kan något förenklat delas in i studier av 

processen att återgå i arbete och studier av utfallet av processen. Detta gör det svårt att 

jämföra forskningsresultaten och genomföra en metaanalys inom detta område (Mellner 

et al., 2009). Dock kan vissa återkommande teman skönjas. I föreliggande studie 

kommer det processinriktade perspektivet inom forskningen om sjukskrivning och 

återgång i arbete att redogöras för. Detta perspektiv kommer även att ligga till grund för 

studiens syfte. 

 

Egenmakt och skam 

Begreppet egenmakt återkommer ofta inom forskning om långtidssjukskrivna och tycks 

ha olika innebörd i olika studier. Gemensamt för synsätten är dock att de åsyftar någon 

form av process som ger en upplevelse av kraft och kontroll att förändra en icke 

önskvärd situation, i de långtidssjukskrivnas fall att återfå makt att styra sitt liv och i 

förlängningen att kunna återgå i arbete (Medin & Alexanderson, 2000, refererad i 

Svensson, Müssener & Alexanderson, 2006).  

 

I forskningen om egenmakt och vad som leder till eller förhindrar individen i denna 

psykologiska process, nämns skam och stolthet som avgörande faktorer. Enligt Scheff 

(1988) utgör skam och stolthet de mest fundamentala inslagen i sociala samspel, trots att 

de inte alltid är synliga. De leder även till olika beteenden som potentiellt skulle kunna 

bli av stor betydelse för individen. Då stolthet leder till en vilja att bli sedd och hörd 

samt att aktivt delta och uttrycka sig i en social kontext, leder skamkänslor till det 

motsatta, det vill säga en vilja att dra sig undan det sociala samspelet. Stolthet tycks 

alltså uppbåda kraft hos individen till en aktivering av självet medan skam tenderar att 

leda till passivisering och handlingsförlamning (Scheff, 1988). 

 

Att känslor av skam förekommer inom rehabiliteringsprocessen illustreras främst i 

studier av läkar- och myndighetsbemötanden, genom framförallt distanserat och 

förminskande bemötande (Svensson, Karlsson, Alexanderson & Nordqvist, 2003) samt 

bristande respekt och misstro (Upmark, Borg & Alexanderson, 2007).  Däremot 

förknippas kompetens, uppmärksamhet, tillit och förtroende (Müssener, Festin, 

Upmark, Alexanderson, 2008) samt respektfullt och stödjande bemötande (Klanghed, 

Svensson & Alexanderson, 2004) till positiva känslor av upprätthållen värdighet hos 

den sjukskrivne. 

 

För individer som befinner sig i en rehabiliteringsprocess kan känslor av skam och 

stolthet antas ha stor betydelse för känslan av egenmakt och i förlängningen även för 

utfallet av rehabiliteringsprocessen (Hillborg, Svensson & Danermark, 2010; Hillborg et 

al., 2008; Müssener, Svensson, Söderberg & Alexanderson, 2008; Svensson et al., 

2006). 

 

Kontroll och handlingsutrymme 

Känslan av kontroll tycks spela en avgörande roll i hur väl den sjukskrivne lyckas i 

återgång till arbetet (Hillborg et al., 2010; Svensson et al., 2003; Svensson et al., 2006; 

Östlund, Borg, Wide, Hensing & Alexanderson, 2003). En mer eller mindre uttalad 

föreställning inom den psykologiska forskningen är att människan hyser ett 
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grundläggande behov av kontroll över sitt liv (Aronsson & Berglind, 1990). Genom sina 

handlingar strävar hon efter att ständigt behålla kontroll över inre och yttre 

omständigheter som påverkar eller hotar att påverka hennes liv. Handling är ett sätt att 

hantera omvärldens och den egna kroppens förändringar. Men att ha kontroll innebär 

även att utnyttja omgivningens förutsättningar, att bedöma situationen i vilken 

handlingen ska utföras, att beräkna sitt handlingsutrymme.  

 

Handlingsutrymme kan ses dels som en objektiv verklighet - det faktiska utrymme till 

handling som individen har i en given situation - och dels som en subjektiv bedömning 

av möjligheter till handling. Genom vilken eller vilka av dessa handlingsutrymmen 

individen agerar är omtvistat. Erfarenheter från stressteoretisk forskning tyder dock på 

att individen främst handlar utifrån en subjektiv uppfattning av handlingsutrymme. 

Denna uppfattning avgör därmed även hennes upplevelse av kontroll (Aronsson & 

Berglind, 1990).  

 

Det handlingsteoretiska perspektivet har förutom en rumslig dimension även en tidslig. 

Eftersom handling i rummet, om individen har kontroll över den, innebär planering och 

måluppsättning, speglar handlingen ett händelseförlopp som sträcker sig genom tiden in 

i framtiden. På så sätt kan t ex mål som upplevs som reella och realiserbara antas ha en 

närmare eller i varje fall tydligare förbindelse med nuet, medan mål som upplevs som 

avlägsna och svårmanövrerade inte har någon koppling till ett nu eller en nära framtid 

(Aronsson & Berglind, 1990). 

 

Förutom omgivningsrelaterade faktorer kan även individuella faktorer tänkas påverka 

upplevelsen av kontroll. Individen kan antingen betrakta händelser i sin omvärld som 

resultat av egna handlingar (internt lokus) eller se dem som oberoende av egna åtgärder 

(externt lokus) (Rotter, 1966, refererad i Aronsson & Berglind, 1990). Av relevans för 

föreliggande studie är att detta individorienterade perspektiv även kan kombineras med 

det omvärldsrelaterade som nämnts ovan. Enligt Millers (1987, refererad i Aronsson & 

Berglind, 1990) ”bluntinghypotes” kan individen välja ett externt eller internt lokus 

beroende på situationen. Om ett objektivt hot anses kontrollerbart kan individen välja att 

övervaka hotet och den information som finns att tillgå om det (monitoring) samt att 

handla. Om ett objektivt hot däremot anses okontrollerbart och övermäktigt, kan 

individen mer eller mindre omedvetet välja att förhålla sig okänslig till det (blunting). 

Hon avskärmar sig då psykologiskt från hotet för att överhuvudtaget orka med 

situationen. En individ kan därmed på ett adaptivt sätt skifta mellan intern och extern 

kontrollokus beroende på yttre omständigheter. Känslan av kontroll är därför enligt 

Miller både individ- och omvärldsberoende. Detta bekräftas även i en studie om 

sjukskrivnas erfarenheter av rehabiliteringsprocessen (Jansson & Björklund, 2007) där 

återgång i arbete visade sig vara ett dynamiskt växelspel av individuella, strukturella 

och omvärldsrelaterade omständigheter. Detta synsätt tycks även få starkt stöd från 

arbetsterapiteori (Kielhofner, 1995) och nätverks- och ekologisk systemteori 

(Bronfenbrenner, 1979).  

 

En ytterligare aspekt av kontroll är skillnaden mellan att känna kontroll i sina 

handlingar och att känna kontroll över utfallet av dessa handlingar. Att känna kontroll i 

en situation innebär att behärska de regler och normer som gäller inom denna situation. 

Dessa antas då vara yttre, givna faktorer som individen inte på något sätt kan påverka 

utan bara reagera på. Att känna kontroll över en situation innebär däremot att kunna 
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förstå och agera utifrån reglerna men även utifrån egna uppsatta mål, det vill säga att 

beräkna vad de egna handlingarna leder till bortom själva situationen och att i alla fall 

delvis kunna planera och förutse utfall av olika handlingsalternativ.  

 

Utifrån detta resonemang kan kontroll även sägas innefatta en maktdimension. Kontroll 

i en situation ger lite makt till individen att forma sitt liv på lång sikt. Kontroll över en 

situation innebär däremot att individen har en begränsad men dock kontroll över 

reglerna som styr situationen. Men för detta krävs att hon förstår reglerna och ramarna 

för den givna situationen, både vad gäller beteenden och utfall. På så sätt blir det den 

individ som på bästa sätt läser av situationen och förstår innebörden i den som får störst 

makt och därmed optimerad kontroll i alla typer av interaktioner.  

 

Trots likheter i användandet av begreppen egenmakt och handlingsutrymme tycks det 

därför finnas en nyansskillnad mellan dem. Egenmakt åsyftar främst individens känsla 

av stolthet och kraft att handla, medan handlingsutrymme syftar både till individens 

subjektiva och objektiva möjligheter till handling. I föreliggande studie är det begreppet 

handlingsutrymme och dess koppling till känslor av kontroll som kommer att användas. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att utifrån ett processinriktat perspektiv studera 

långtidssjukskrivnas erfarenheter och upplevelser av kontroll och handlingsutrymmen. 

 

Metod 
 

Urvalskriterier och deltagare 

Kriteriet för urvalet av långtidssjukskrivna var att deltagarna skulle ha varit sjukskrivna 

i minst 180 dagar och fortfarande vara det vid tidpunkten för studien. Deltagarna valdes 

genom ett bekvämlighetsurval. Av totalt sex deltagare valdes tre stycken från Värmdö 

kommun i Stockholms län och tre stycken från Stockholms stad. Samtliga sex deltagare 

var alltså offentliganställda inom Stockholms län vid tiden för intervjuerna. Ett visst 

bortfall har ägt rum då tre individen som valts ut inte velat eller kunnat delta på grund 

av sitt psykiska hälsotillstånd. 

 

Intervjupersonerna bestod av fem kvinnor och en man. Två personer var anställda på 

förskola, en på kommunkontor och tre inom vård och omsorg. Åldersspannet var 45-58 

år. Fyra personer var gifta, en ogift och en änka. Samtliga individer hade långa 

sjukdomstider, mellan sju och tio år. Fyra av dessa individer hade även varit 

heltidssjukskrivna under hela sjukdomstiden. De två resterande hade varit 

heltidssjukskrivna i knappt ett år respektive 1,5 år. Av deltagarna var två utlandsfödda 

och fyra infödda svenskar.  

 

Sjukdomsbilden var varierande. En deltagare hade hjärt- och kärlsjukdomar. Två andra 

hade fibromyalgi i kombination med sjukdomar i rörelseorganen och psykiska besvär. 

En deltagare hade utmattningssyndrom i kombination med ledbesvär och ett antal andra 

fysiska åkommor som hade dykt upp successivt under sjukskrivningstiden. Av 

resterande två deltagare hade en svåra mag- och tarmbesvär och en hade en mycket 

ovanlig fysisk sjukdom. 
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Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med var och en av de sex 

deltagarna. Insamlandet skedde i flera steg enligt riktlinjerna för Grundad Teori (Guvå, 

2003; Hartman, 2001; Langemar, 2008). I ett första steg hölls mycket öppna intervjuer 

med tre deltagare, för att upptäcka så många teman som möjligt. Intervjuerna varade 

mellan 55 och 105 minuter. Efter detta modifierades intervjuguiden en aning i takt med 

att de följande deltagarna intervjuades. Dessa intervjuades alltså inte i ett svep som i 

fallet med de tre tidigare. Istället varvades analys och intervju med varandra så att nya 

följdfrågor kunde komma till inför varje intervju. De tre senare intervjuerna tog mellan 

45 och 50 minuter. Ambitionen med detta insamlingsförfarande var att få så täckande 

data som möjligt utifrån en alltmer fokuserad frågeställning med allt färre och större 

teman som grund för intervjuerna. 

 

Exempel på frågor som ingick i intervjuguiden var ”Hur skulle du vilja sammanfatta 

dina tankar, känslor och upplevelser hittills i sjukskrivningen?”, ”Hur ser en vanlig dag 

ut för dig?” samt ”Hur är dina kontakter med jobbet/i privatlivet?”. Som ett komplement 

till detta ställdes som tidigare nämnts varierande följdfrågor i takt med 

intervjupersonernas berättande. Materialet spelades in och transkriberades. Intervjuerna 

skedde i deltagarnas hem efter önskemål. 

 

Studien tog hänsyn till forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 1999). Deltagarna 

informerades i förväg om syftet med studien och att intervjun skulle spelas in. De 

informerades även om att deltagandet var frivilligt, att deltagaren när som helst kunde 

avbryta intervjun, att denne kunde avstå från att besvara frågor om så önskades, att 

konfidentialitet rådde samt att den inhämtade informationen endast skulle komma att 

användas i forskningssyfte.  

 

Analys 

Analysmetoden har baserats på riktlinjer inom Grundad Teori (Guvå, 2003; Hartman, 

2001; Langemar, 2008). Till en början analyserades de tre första och längre 

intervjuerna. Materialet genomlästes till det att en sammanhängande bild började träda 

fram. Öppen kodning genomfördes sedan genom att varje intervju lästes igenom var för 

sig och uttalanden plockades ut som skulle kunna vara av relevans för undersökningen. 

Dessa uttalanden grupperades under olika preliminära rubriker, t ex ”Möte med 

Försäkringskassan” och ”Sjukdomshistoria”. Sedan grupperades materialet i dessa tre 

intervjuer så att inga rubriker förekom flera gånger. Så skapades t ex en för de tre 

intervjuerna gemensam rubrik som fick heta ”Möten med läkare och Försäkringskassan” 

där alla uttalanden som hade med bemötanden att göra samlades. I nästa steg, den axiala 

kodningen, slogs återigen rubriker, eller kategorier, ihop och döptes om till lite mer 

övergripande och abstrakta kategorier, t ex ”Känslor av skam” och ”Framtiden”. För 

varje sådan kategori lästes materialet en gång till för att se om det fortfarande stämde 

med vad deltagarna hade beskrivit. Detta tillvägagångssätt innebar en komprimering av 

materialet och av antalet kategorier. I och med detta skapades en bättre helhetsbild. Den 

här första fasen i analysen möjliggjorde en fokusering i studien och en tydligare bild av 

vad det var för aspekter av långtidssjukskrivning som studien skulle koncentreras kring. 

En kärnkategori började träda fram, i vilken övriga kategorier löpte in och ut och som 

tycktes bilda stommen i analysen av de långtidssjukskrivnas upplevelser.  
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Mot slutet av denna första fas inleddes nya intervjuer. De blev tillsist tre och utformades 

på ett något annorlunda sätt än föregående, med delvis omformulerade intervjufrågor 

och följdfrågor. Steget från öppen till axial kodning blev mer effektiv för dessa tre 

intervjuer, eftersom analysarbete redan var påbörjat. Fokus i dessa intervjuer lades på 

vissa kategorier som redan i tidigare intervjuer visat sig vara relevanta för 

frågeställningen. Material som inte ansågs relevant kunde lättare plockas bort, t ex 

praktiska detaljer kring diagnoser och behandlingar. Dock tillkom även ett par nya 

kategorier som kompletterade de tidigare funna. I övrigt var analysarbetet med de 

stegvisa grupperingarna av data i rubriker och sedermera mer abstrakta kategorier 

densamma som för de tre första intervjuerna.  

 

Slutligen inleddes den selektiva kodningen av samtliga kategorier från samtliga 

intervjuer. Resultatet sammanfördes med tidigare minnesanteckningar. Citat som 

bedömdes vara representativa för respektive tema bevarades i den löpande texten. Den 

slutgiltiga kärnkategorin fick benämningen ”Upplevelser av kontroll och 

handlingsutrymme” och fick utgöra titeln på studien. Tre aspekter av kärnkategorin, 

”Sjukdomar och regelverk – konkreta orsaker till kontrollförlust”, 

”Bemötandeupplevelser – vem har kontrollen över situationen?” samt ”Tidsupplevelser 

– vem har kontrollen över tiden?” fick utgöra analysens tre underkategorier. Dessa fick 

även ge namn åt resultatdelens tre huvudrubriker.  

 

Resultat 
 

Sjukdomar och regelverk – konkreta orsaker till kontrollförlust 

Känslor av kontrollförlust såsom det definierats utifrån det handlingsteoretiska 

perspektivet (Aronsson & Berglind, 1990) var återkommande hos deltagarna. 

Gemensamt för samtliga personer var att de hade osynliga och komplexa sjukdomar och 

att de befann sig under prövning eller pågående rehabilitering. Situationsbundna 

upplevelser av kontrollförlust handlade därmed dels om att inte ha kontroll över den 

egna kroppen, dels om att inte ha kontroll över den byråkratiska process de befann sig i 

och det regelverk som angav ramarna för deras handlingar. 

 

Sjukdom och komplikationer  

Sjukdomen och dess komplikationer upplevdes som svårmanövrerade. Det var svårt att 

förutse nästa vändning i sjukdomsprocessen. Det rörde sig i några fall både om 

komplikationer som var svårförklarade och komplikationer på grund av felbehandlingar 

som lett till ytterligare försämrad arbetsförmåga. 

 

”När tar det slut?! Än det ena än det andra. Det är precis som fan är lös. Så ibland 

tänker jag att det är ett under att jag står på benen! Såhär hade inte jag tänkt med 

mitt liv!”  

 

Osäkerheten kring diagnosen var en annan återkommande källa till kontrollbrist. I en 

del fall fanns inte några utsikter om att någonsin få en tydlig diagnos. Detta innebar 

långa perioder av avvaktande passivitet och samtidigt ständig anpassning till nya 

förhållanden och nya symptom. ”Det är ju en vakuumsituation som man inte kan 

förhålla sig till riktigt.” 
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Hos några av informanterna fanns ett starkt arbetspatos, en arbetslust och arbetsiver som 

sjukdomen satte stopp för på ett mer eller mindre drastiskt sätt. En person reflekterade 

över att om tidigare jobbyten kanske hade varit orsakade av en egen vilja till förändring 

i sitt liv, var detta dock inte alls fallet med insjuknandet och den förändring den hade 

burit med sig. Nu var det inte längre individen som hade valt förändringen utan 

omständigheter som låg utanför den enskildes kontroll. 

 

Regelverket 

Otydlighet och bristande inflytande över rehabiliteringsgången medförde att 

rehabiliteringen upplevdes som stressande och hotfull. Det låg en ständig oro och 

ovisshet i hur de olika parterna i rehabiliteringsprocessen skulle agera och vad nästa 

telefonsamtal från Försäkringskassan skulle innebära. En deltagare beskrev hur en liten 

ruta i läkarutlåtandet spelat stor roll för den fortsatta rehabiliteringsgången.  

 

”Försäkringskassan är så petiga med vad läkaren har skrivit. Tidigare så stod det 

ju i läkarintyget att jag kunde återgå till arbete. Då hakade de upp sig på det 

krysset. Och jag som sjuk jag bryr mig inte om vad som står i läkarintygen 

egentligen utan jag vill ju bara veta att jag är sjukskriven. Så då ändrade läkaren 

det krysset att det går inte att bedöma. Så Försäkringskassan hittar småfel hela 

tiden.” 

 

Informanterna upplevde att de blev offer för ett strikt regelverk som inte tog hänsyn till 

den enskildes omständigheter. Ett påtagligt hot i rehabiliteringen var det om uppsägning 

av personliga skäl om den sjukskrivne inte blev bättre eller klarade av något av de 

arbeten som stod till buds. Flera individer upplevde detta hot som ett oundvikligt 

faktum som stod och väntade i slutet av rehabiliteringskedjan, oavsett individens egen 

vilja att återgå i arbete. Att bli uppsagd var ingenting som den sjuke upplevde sig själv 

ha orsakat, utan endast en fatal konsekvens av sjukdomen.  

 

”Så att jag har ju gått länge och tänkt att man har ju varit anställd så länge och så 

ska man förmodligen under 2011 bli uppsagd. För de lär väl inte hitta något.” 

 

En sjukskriven hade tänkt mycket kring vilket beslut som var det mest strategiska i ett 

läge där det ändå inte fanns några riktigt bra alternativ eftersom rehabiliteringsgången 

snart var över och hon var ganska säker på att bli uppsagd. ”Jag känner att jag har ju 

kommit till en återvändsgränd. Hur jag än gör så gör jag fel!” 

 

Att få uppleva byråkratiskt krångel av olika slag som t ex att hamna mellan stolarna i 

myndighetsutövningen eller få oklara besked, medförde att reglerna upplevdes som 

både otrygga och begränsande. Besked från handläggare gavs inte eller gavs efter alltför 

lång väntan. Det bästa sättet att råda bot på detta var att ta saker i egna händer och själv 

besöka eller ringa runt till myndigheter och fråga. Allt ringande, alla telefonköer, alla 

argumentationer och försvarstal som behövdes för att själv driva på processen tärde på 

krafterna.  

 

”Jag hade jättekraftig huvudvärk när jag fick samtalet i förrgår. Det var förfärligt. 

Och jag gick till Försäkringskassan och sa, snälla förklara för mig på ett enkelt 

sätt vad jag ska göra. För nu vet jag inte vad jag ska göra. Förklara för mig!”  
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Bemötandeupplevelser – vem har kontrollen över situationen? 

Upplevelser av bemötanden handlade i stor utsträckning om var individerna upplevde 

att makten i det personliga mötet låg. Makt verkade intimt förknippat med regelmässig 

och medicinsk expertis. På så vis blev bemötanden såväl med Försäkringskassan som 

med läkare präglade av individernas bedömningar av vem som hade den egentliga 

kontrollen både i och över mötet (Aronsson & Berglind, 1990). 

 

”Just i mötet med försäkringskassan och rehabmötet och… situationen. Det är väl 

hela situationen att du inte har kontroll över det, över ditt liv. För att det blir för 

många. Jag tror det blir för många människor som pratar om dig. Och din 

situation. Och för din talan på nå vis.” 

 

Kontakter med Försäkringskassan 

Flera av deltagarna berättade att de vid olika tillfällen blivit behandlade på sätt som 

präglades av ifrågasättande och misstro. Det var i kontakten med Försäkringskassan 

som dessa upplevelser hade förekommit mest. Den sjukskrivnes berättelse sattes under 

lupp på ett, som det upplevdes, oförståeligt och dessutom kränkande sätt. En person 

påvisade den enorma korrespondens kring hennes fall som hade pågått i många år, och 

beskrev denna som mycket stressande. Det var en ständig kamp om vem som hade rätt 

och vem som skulle få sista ordet. Att den sjukskrivne hade arbetat i hela sitt liv och 

saknade och sörjde sitt jobb och sin förlorade arbetsförmåga tycktes inte påverka denna 

misstro. 

 

”Men det är ju möte på möte hela tiden och jag har suttit och gråtit och de ser hur 

sjuk jag är och jag har sjukintyg från jättemånga olika läkare som säger att jag kan 

inte arbeta. Men de godkänner inte det. Varför kan de inte gå tillbaka och titta på 

min sjukdomshistoria, jag har varit anställd i över 30 år och inte varit 

sjukskriven.” 

 

En obehaglig upplevelse som en individ hade känt under rehabiliteringsmöten var 

förminskning och omyndigförklarande. Att inte kunna eller förväntas föra sin egen talan 

ingav en känsla av att vara styrd av andra. Att inte behandlas som en likbördig 

samtalspartner, trots att det var den egna situationen samtalet handlade om, kändes 

nedvärderande och ovant av en informant. 

 

”Men samtidigt så är ju de där mötena väldigt, det känns som man går på ett sånt 

här kvartssamtal när man var liten med mamma och pappa och läraren. Där de 

sitter och pratar om en. Ja det är väl hela situationen, att du inte har kontroll över 

det, över ditt liv.” 

 

Dessa känslor av omyndigförklarande verkade vara intimt förknippade med att känna 

sig misstrodd. Det psykologiska underläget gentemot myndighetsutövare som 

informanten kände innebar en obehaglig maktförskjutning till dennes förfång. Detta 

medförde upplevelsen av att inte ha någon talan i dessa mötessammanhang och att vara 

helt överflödig. 

 

Denna informant menade även att mötena, istället för att inrymma en konstruktiv 

diskussion kring den informantens situation, där denne och dennes chef tillsammans 

försökte lösa problemet, förvandlades till en ”vi mot dem” situation där 
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Försäkringskassan blev ”dem” och olika parter stod i konflikt med varandra. Detta 

upplevdes som märkligt och onödigt och ytterligare ett tecken på att mötena handlade 

mer om medaktörernas åsikter än om den sjukskrivnes intressen. 

 

”För facket har ju gått kurser om vilka regler som gäller kring sjukskrivningen, 

och då ska man alltså ha med sig facket för att de ska kunna säga hallå, nejnejnej, 

så står det inte. Men det tycker man ju på något vis vore en självklar grej för 

Försäkringskassan att inte lura människor, man ska ju jobba ihop. Varför kan inte 

vuxna människor sätta sig ner och prata utan att man ska behöva ha med någon 

kontrollant?” 

 

Läkarkontakter 

En annan del i den upplevda kontrollförlusten hos informanterna var läkarnas stora 

inflytande över deras situation, framförallt genom sin medicinska expertis.  

 

Läkarkontakten upplevdes i de allra flesta fall som god vad gällde bedömningen av 

patientens arbetsförmåga. Läkarutlåtandenas överensstämmelse med informanternas 

berättelse underlättade i kontakten med Försäkringskassan och möjligheten till 

ekonomiskt stöd under sjukskrivningen. Mest positiva var de sjukskrivna i de fall de 

haft långvarig kontakt med en och samma läkare eftersom ett förtroende då hade hunnit 

byggas upp och en djupare och mer holistisk förståelse för patienten uppstått. 

 

I kontrast till detta nämndes det ständiga bytet av läkare som en stressfaktor. För flera 

informanter kändes det som om hela deras livssituation då återigen exponerades för 

främlingars oförutsebara bedömningar och uppfattningar. Att tvingas byta läkare och 

därmed tvingas att ännu en gång berätta om sin situation för en främmande människa 

och oroa sig för dennes uppfattning beskrevs som påfrestande. Inte bara för att det 

upplevdes som psykiskt jobbigt att bli bedömd av en främling, men även för att det 

rådde ett starkt samband mellan läkarutlåtande och möjlighet till ekonomiskt stöd. 

Läkare upplevdes sitta i något slags maktposition gentemot patienten genom sin 

beslutsrätt, sitt ”veto”.  

 

Otillräcklig hjälp med att komma tillrätta med sjukdomen eller upplevd brist på intresse 

och kompetens hos läkarna för individens besvär och behov av behandling väckte starka 

känslor av maktlöshet och ilska. I de fall informanterna fortfarande hade hopp om att bli 

friska eller i varje fall friskare, infann sig starka känslor av besvikelse över läkares 

okunnighet och nonchalans inför deras tillstånd. ”Det finns ingenting. Du ska leva med 

det här. Jag kommer för att få hjälp men jag får ingen.” Maktlösheten och besvikelsen 

grundade sig i en förväntan om att rehabiliteringen skulle innehålla mer än enbart 

ekonomiskt stöd, att det skulle inledas en läkningsprocess och att det främsta målet med 

läkarbesök var att bli frisk, inte att få läkarutlåtanden.  

 

Även om det fanns en förståelse hos informanterna för att det inte alltid var så lätt att 

hitta lämplig behandling, var stödet från läkare och terapeuter ett mycket viktigt inslag i 

upplevelser av positiva bemötanden. Detta stöd ledde till känslor av att bli 

uppmärksammad, att vara viktig och hörd och inte enbart ett ”fall”. Med detta stöd var 

det även lättare att bortse från andra områden i rehabiliteringsgången där individen 

fortfarande kände sig maktlös. 
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”Den andra läkaren försöker verkligen att hitta mediciner och han har tagit mig på 

allvar. Och jag känner mig trygg med honom nu.” 

 

Att känna sig misstrodd verkade i flera av fallen även vara nära kopplat till att känna 

skam. Förutom skammen över att inte längre kunna försörja sig och att inte klara av sina 

vardagliga sysslor, att behöva be om hjälp och inte kunna prestera lika bra som tidigare, 

kort sagt att känna misslyckande, fanns skammen över den psykiska hälsan. Den 

skammen var så stark  för en av deltagarna att denne inte ens hade berättat om detta för 

sina närmaste. Att i det läget ha fått kontakt med en psykoterapeut som verkligen 

lyssnade och med vilken informanten kunde prata i förtroende och få stöd, hade lett till 

minskade skamkänslor och till sist till och med en viss stolthet över att ha vågat öppna 

sig och berätta om sina problem.  

 

Tidsupplevelser – vem har kontrollen över tiden? 

En tydlig aspekt av informanternas upplevelser av kontroll är den tidsliga upplevelsen 

av möjliga handlings- eller tankestrategier (Aronsson & Berglind, 1990), med andra ord 

upplevelsen av hur de kunde förvalta tiden. Informanterna hade mer eller mindre tydliga 

föreställningar av vad de kunde göra och hur de kunde förhålla sig till nuet och 

framtiden för att påverka och förbättra sin situation. I vissa fall var de uppsatta målen 

reella, i andra fall mer visionära eller abstrakta. Och vidare, ibland upplevdes tiden som 

knapp och framrusande, i andra fall som alltför trögflytande. 

 

Ont om tid 

En del av informanterna tyckte att det inte fanns tillräckligt med tid till någon 

läkeprocess när det gällde det fysiska och det psykiska sjukdomstillståndet. Det fanns 

ingen tid att ta in vad som egentligen hade hänt och hinna stanna upp och se vidden av 

förändringen som insjuknandet hade inneburit. Här upplevdes Försäkringskassans flitiga 

kontakt med informanterna mer som en stressande än en uppmuntrande faktor. 

Informanterna blev aldrig ”lämnade ifred”. Det fanns en oro hos en informant över hur 

mycket tid denne skulle få på sig att läka både fysiskt och psykiskt. Om inte den tiden 

gavs fanns rädslan att hälsotillståndet skulle förvärras ytterligare till följd av bristen på 

kontroll över den egna tiden. För att återvinna denna tid krävdes en ständig kamp. 

 

”Jag tror att jag behöver lite tid nu för att hitta mig själv i den här situationen. Och 

det får ta den tid det tar, faktiskt nu. Jag kommer att kämpa mot 

Försäkringskassan så långt det är möjligt. För att orka med mig själv och mitt liv 

framöver.” 

 

I rehabiliteringsprocessen hade det inte funnits någon tid till eftertanke och till någon 

läkningsprocess. Tiden för bearbetning och krafthämtning slukades av ständig oro över 

regelverkets konsekvenser samt byråkratiska vändor i form av försäkringsbrev, 

telefonsamtal, läkarbesök och möten. Ett par informanter upplevde sig inte ha tid att 

vara sjuk på heltid eftersom det var så mycket annat som kom emellan hela tiden. 

Därför fanns även en oro över om hälsan någonsin skulle bli bättre eftersom så mycket 

förblivit obearbetat. 

 

”Och jag vet ju inte hur lång tid jag kommer att få på mig att bearbeta det. För det 

kommer ju och går, jag har dåliga dagar, jag har bra dagar och jag har inte insett 
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hur tufft jag har det egentligen. Jag känner att jag har inte hunnit det. Jag måste ta 

vissa dagar, få en dag till att fundera över allting. Och bara vara.” 

 

En person beskrev sjukskrivningen som en jobbig tid med mycket oro över det egna 

hälsotillståndet. Att då samtidigt ha tid och energi att bekymra sig över sitt arbete och 

sin anställning rymdes inte i den egna tankevärlden. 

 

”Hur det har varit? Jag tycker att det har varit tungt, det har varit jobbigt dels för 

att man är sjuk och dels för att du blir utanför, både ditt arbete och ja, samhället. 

Det går åt så mycket kraft i sjukdomen tycker jag när man är sjuk att det andra, 

det får vänta lite. Det här med att tänka på arbete och sånt här. Det måste läka sig 

själv först.”  

 

Väntetider och den närmaste framtiden 

En annan aspekt av att behöva tid i sin sjukskrivningsprocess var att en del 

hälsotillstånd inte kunde diagnostiseras fullt ut. I ett fall arbetade läkarna med att 

försöka fastställa en diagnos och att försöka förstå orsaker till komplikationer kring 

sjukdomen. Detta drog ut mycket på tiden och gjorde det än svårare för alla inblandade 

att förstå vad som hade hänt, vad som borde göras för tillfrisknandet och vad allt detta 

innebar för individen. ”Så mycket utav sjukskrivningstiden har ju gått ut på att vänta på 

vad de ska göra.” Även av andra informanter upplevdes det som frustrerande och 

ytterligare komplicerande att inte ha någon tydlig diagnos. Hela rehabiliterings- och 

läkningsprocessen stannade av på grund av detta. 

 

I vissa fall fortsatte sjukdomen att förändras, nya komplikationer dök upp och nya 

konsekvenser märktes av under tiden som rehabiliteringen fortlöpte. Detta förde med sig 

att informanterna inte riktigt tyckte sig kunna ta ställning till något nästa steg i sin 

rehabiliteringsprocess. Sjukdomstillståndet var alltför instabilt för det. Den sjukskrivne 

ansåg dock inte att Försäkringskassan och i vissa fall arbetsgivaren visade förståelse för 

detta. Så blev t ex en arbetsträning dåligt synkroniserad med informantens 

hälsosvängningar och därmed utan effekt. 

 

”Jag blev utförsäkrad då den 1 januari. Och då fick jag söka tjänstledigt ifrån mitt 

jobb och gå till arbetsförmedlingen. Jag fick ju gå till arbetsförmedlingen och de 

skulle titta på mig och se vad jag kunde göra. Men då var jag så dålig så jag gick 

på jättehöga kortisondoser och mådde jättedåligt. Så det blev inte så mycket.” 

 

En informant vittnade om komplikationer kring diagnosen som lett till att en operation 

inte blivit av ännu. Informanten kände hopplöshet över denna avstannade 

läkningsprocess. Det hela drog ut på tiden medan informanten bara ville bli frisk och 

återgå till jobbet eller överhuvudtaget försöka komma tillbaka på något sätt.  

 

Liknande känslor hade en annan informant haft i samband med komplikationer och 

sjukdomar som tillkommit, i kombination med alltför långa väntetider för samtal och 

operation. Det hade inte känts rimligt att vänta så länge bara för att få en tid för samtal 

med läkare. Därmed hade informanten hela tiden själv behövt driva på processen genom 

att ringa och höra sig för om det fanns möjlighet att få vård tidigare. Detta skedde vid 

upprepade tillfällen. Frustrationen över väntetiderna lades till frustrationen över 

komplikationerna som aldrig verkade vilja avta. Informanten kände att det aldrig blev 
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någon lugn och ro i och med allt sjukdomsmässigt och vårdadministrativt krångel som 

hela tiden tillkom. Det kändes som om ”man ska vara frisk för att vara sjuk”. 

 

Även de nya sjukförsäkringsreglerna med arbetslivsintroduktion hade inneburit mindre 

tid i läkningsprocessen eftersom informanterna konstant oroade sig över olika 

konsekvenser av det nya systemet delvis på grund av den otydlighet som upplevdes 

ligga i det. En informant pratade om all den undran som ständigt sysselsatte denne, om 

vad som skulle hända, vad som skulle beslutas och vad som möjligen kunde göras för 

att undvika de värsta scenarierna i processen, såsom uppsägning och att helt förvägras 

fortsatt ekonomiskt stöd. Detta ledde till sömnsvårigheter och försämrad psykisk hälsa. 

Den tid som skulle ha använts till att hämta krafter blev i stället en tid av ytterligare 

försvagning av hälsan. 

 

”Och de lovar, när det pratas om dem då låter det så bra allting och ingen ska 

hamna mellan stolarna och nej nej nej. Men det är ju precis det alla gör. Och ingen 

får ett klart besked. Och det är låga ersättningar. Så att de skapar oro de här nya 

reglerna. Det gör de helt klart.” 

 

Framtiden på lång sikt 

Förutom funderingar över den nära framtiden reflekterade informanterna även över den 

långsiktiga livsplaneringen. En informant kunde föreställa sig en meningsfull tillvaro 

utan arbete, även om det fortfarande var långt kvar till pensionen och informanten helst 

hade velat fortsätta att utöva sitt yrke. Den drastiska förändring i arbetsförmåga som 

sjukdomen inneburit ledde till funderingar om framtida möjligheter till livskvalitet 

snarare än framtida möjligheter till återgång i arbete. I denna livskvalitet ingick att 

finna ny mening i sitt liv, genom att ändå ge sitt bidrag till samhället med de små men 

dock resurser informanten fortfarande hade att erbjuda. Det rörde sig om att bidra som 

medmänniska och som medborgare snarare än som förvärvsarbetande. 

 

Andra informanter har svårare att tänka sig en fortsättning utan förvärvsarbete. En 

person tyckte att en permanent sjukersättning skulle kännas som att hamna i en 

återvändsgränd både i karriären och i sin personliga utveckling, en sorts resignation som 

kändes både främmande och meningslös. 

”Och sätta sig på nån skyddad verkstad, det är inte aktuellt, alltså i den typen av 

verksamhet, helt sådär IQ-befriad sysselsättning det kommer jag aldrig att göra. 

Bara för att ha någonting att göra, något terapikör det finns inte. Nämen jag 

behöver lite stimulans för det ska vara utmanande vad jag än gör. Jag avskyr att 

inte utvecklas.” 

 

Nästan samtliga informanter tänkte mycket på möjligheter och hinder inför ett nästa 

yrkesmässigt steg där sjukdomen skulle kunna få finnas samtidigt. De var väl medvetna 

om sin nuvarande arbetsförmåga och vad de kunde och inte kunde göra i förhållande till 

sin nuvarande tjänst. En av dem såg en möjlighet i att studera vidare och därmed kunna 

skaffa sig ett nytt yrke, även om det var tungt att inse att all utbildning hittills varit 

förgäves. Det låg hos informanterna en viss resignation men ibland även en viss 

hoppfullhet eller i varje fall ett försök till att förhålla sig till tanken på att inte kunna bli 

helt frisk i framtiden och att det med stor sannolikhet inte fanns något arbete där 

sjukdomen kunde få ingå.  
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”Jag klarar ju inte av det som var min styrka. Den delen är ju om inte borta så i 

alla fall väldigt begränsad. Men jag har ju alltid varit en ganska glad prick tror jag. 

Så jag försöker väl vara positiv i alla lägen. Det mesta kan förbättras och sådär. 

Man har ju en självsäkerhet också i sin yrkesroll och man är van att känna sig 

trygg i den. Den skulle det inte vara så lätt att hoppa i nu, den sitsen. Man känner 

sig osäker ungefär på det mesta man skulle ge sig på i den tjänsten jag hade.” 

 

Diskussion 
 

Att begränsa det rumsliga handlingsutrymmet 

Vikten av kontroll och handlingsutrymme är återkommande teman både när det gäller 

upplevelser som föregår sjukskrivning (Astvik, Mellner & Aronsson, 2006) och 

upplevelser av själva sjukskrivningsprocessen (Berglind & Gerner, 2002; Hillborg et al., 

2010; Svensson et al., 2003; Svensson et al., 2006; Östlund et al., 2003). 

 

Enligt Finerman och Bennett (1995) har den medicinska förståelsen av hälsa och ohälsa 

gått från en syn på individen som ansvarig för sin hälsa till att bli skyldig till sin ohälsa. 

När individen blir sjuk betraktas denne alltmer som en värd som har misskött sin 

fastighet och därmed bör tas ifrån rätten att förvalta den. Den sjuke blir en brottsling och 

straffet för vanvården sker genom att andra tar över individens beslutanderätt. Därmed 

skapas skam hos den sjuke över att inte längre ha mandat att fatta sina egna beslut och 

ha kontroll över sitt liv, samt skuld över själva ”vanskötseln”. Att känna skuld och skam 

över sin sjukdom och sin oförmåga och att därmed uppleva ett förminskat 

handlingsutrymme är som ovan nämnts ett återkommande tema i forskningen om 

långtidssjukskrivnas upplevelser. 

 

Mot bakgrund av skuldfrågan kan föreliggande studies resultat tyda på att skuld för 

försakelsen av den egna kroppen leder till ett begränsat handlingsutrymme. Individens 

objektiva handlingsutrymme begränsas genom ett stramt regelverk och en placering 

längst ned i makthierarkin. Den sjukskrivne får spela rollen som okunnig och potentiell 

kverulant och beordras att ”stanna på mattan” och samarbeta i rehabiliteringsprocessen. 

Myndigheter och medicinsk expertis däremot blir domare och övervakare vars uppgift 

främst är att se till att individen följer reglerna. Rehabiliteringsprocessen handlar mer 

om att ” göra saker rätt” än att ”göra rätt saker”. 

 

En annan aspekt av det begränsade handlingsutrymmet är att den sjuke och 

maktrepresentanterna inte alltid är ense om vad målen med rehabiliteringen är. I 

forskningen om långtidssjukskrivna tycks en stor del av fokus ligga på olika faktorer 

som för tillbaka den sjukskrivne till arbete. Enligt deltagarna i föreliggande studie tycks 

det även vara det mål som de olika parterna i rehabiliteringsprocessen strävar mot och 

anser vara realiserbart. Dock är det inte säkert att de långtidssjukskrivna delar denna 

målbild (Jansson & Björklund, 2007). I en litteraturstudie av Nair (2003) framgick att 

bristen på motivation hos individen i rehabiliteringsprocessen till stor del berodde på att 

rehabiliteringsteam och individ hade olika målbilder. De sjukskrivna i föreliggande 

studie ville i de flesta fall framförallt bli friska, eftersom återgång i arbete inte 

betraktades eller upplevdes som ett reellt mål, även om det samtidigt fanns en stark 

längtan efter att få arbeta och återgå till en normal vardag.  
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Det kan tyckas att dessa mål i praktiken är desamma. Individen vill bli frisk och kanske 

på sikt återgå i arbete. Myndighetsutövaren vill att individen ska bli frisk så att denne 

kan återgå i arbete. Men kanske är det just i denna nyans som ineffektivitet och 

konflikter i rehabiliteringskedjan börjar. Det är exempelvis för att få vård som de sjuka i 

föreliggande studie vill besöka läkaren. Men det är för att göra en bedömning av 

patientens arbetsförmåga som regelverket förordar läkarbesök. Läkaren blir på så vis 

mer ett verktyg för att föra rehabiliteringsgången vidare än för att möjliggöra en 

läkningsprocess. Detta bidrar till individens upplevelser av begränsat handlingsutrymme 

och begränsad talan. Detta subjektiva handlingsutrymme begränsas ytterligare genom 

ett skam- och skuldbeläggande som är mer eller mindre explicit och som tar sig uttryck i 

föreliggande studies redovisade upplevelser av att vara ifrågasatt, misstrodd, 

omyndigförklarad och förminskad i mötet med framförallt vård- och 

myndighetsrepresentanter.  

 

Handlingsutrymmets tidsdimension 

Upplevelser av tiden har tagits upp även av tidigare forskning om långtidssjukskrivna i 

form av förändrad livsrytm och långa väntetider (Jansson & Björklund, 2007), 

förändrade vanor och rutiner (Johansson & Isaksson, 2010) samt framtidstro och 

framtidssyn (Falkdal, Edlund & Dahlgren, 2006; Hillborg et al., 2010).  

 

En svårighet med långtidssjukskrivnas situation tycks ligga i att diagnos och ekonomisk 

ersättning är intimt förknippade med varandra. I de fall en diagnos är svårställd eller det 

saknas kunskap om ett sjukdomstillstånd och vilken vård som är lämplig, blir den 

sjukskrivne misstänkliggjord. Denne blir därmed inte endast frustrerad och stressad över 

bristen på vård och ovissheten kring hälsotillståndet och dess konsekvenser, utan även 

”stämplad” i en större samhällskontext. Att det blir så kan kanske delvis bero på de 

tydligt avgränsade tidsperioderna i rehabiliteringskedjan. Den sjukskrivne förväntas 

medverka och motiveras av de olika steg och det stöd som myndighetsutövare erbjuder i 

olika faser av rehabiliteringen. Dock går det inte alltid att medverka i en successiv 

återgång i arbete för en sjuk person som varken har fått diagnos eller rätt vård och som 

kanske dessutom lider av återkommande komplikationer som är svåra att förutse just på 

grund av brister i diagnosställandet.  

 

Det begränsade rumsliga handlingsutrymmet förstärks alltså av en känsla av att inte 

längre vara förvaltare av sin egen tid. I själva verket betraktas inte den sjukskrivnes tid 

som egen längre utan som allmän eftersom denna tid kostar pengar. Individens behov av 

tid till läkeprocess och anpassning underkastas därför regelverkets behov av att snabba 

på processen. Och individens behov av att själv få styra takten i sin förändringsprocess 

påverkas negativt av långa väntetider i vården för diagnos och behandling. 

 

Konflikter mellan individ och system blir därmed en konflikt om tid. Enligt Asplund 

(1985) kan människors upplevelse av tid huvudsakligen delas upp i två typer: 

allmogetid och borgerlig tid. I det förindustriella samhället var tid uppdelat i aktiviteter 

och handlingar. Den borgerliga tiden däremot styrs av klockan. Tiden har blivit 

synonym med klocktid (Asplund, 1985). Sett ur detta perspektiv kan tidsupplevelserna i 

föreliggande studie tolkas som att den sjukskrivne avlägsnat sig från klocktid och 

närmat sig allmogetid i och med sin heltidssjukskrivning. Individen styrs inte längre av 

det moderna samhällets tidsramar, där tid är ett absolut begrepp som gäller lika för alla. 

För den sjuke finns istället en annan upplevelse av tid, där tid delas in i olika handlingar. 
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Det finns en tid för sorg och ilska över att bli sjuk, en tid för diagnos, en tid för 

tillfrisknande och återhämtning, en tid för förståelse och accepterande av bestående 

handikapp och slutligen en tid till att öppna upp och se vilka möjligheter som framtiden 

bjuder efter denna kroppsliga och identitetsmässiga förändring. Att skynda på denna 

process alltför mycket eller att helt bortse från vissa delar av den innebär i värsta fall att 

individen och omvärldens omsorger kommer i otakt och att samarbete och förståelse 

omvandlas till motarbetande, försvar och konflikter om handlingsutrymme. 

 

Metoddiskussion 

Bortfallet av intervjudeltagare har medfört att urvalets representativitet för hela gruppen 

långtidssjukskrivna kan begränsas. Det kan antas att de deltagare som velat ställa upp 

mådde bättre psykiskt än de som avstod. Därför är kanske föreliggande studies resultat 

mest relevant för den gruppen av sjukskrivna. De upplevelser som framkommit i 

föreliggande studie kan kanske därmed bli en lätt underskattning av sjukskrivnas 

upplevelser av kontrollförlust och begränsat handlingsutrymme, med tanke på hur dessa 

tycks ha påverkat denna studies deltagare negativt. 

 

En etisk aspekt i urvalsförfarandet är huruvida deltagarna upplevde reell frivillighet 

eller inte (Langemar, 2008). De rekryterades nämligen genom kontakt med 

arbetsgivaren. Trots att denne i samtliga fall var tydlig gällande konfidentialitet och 

frivillighet, kan outtalade maktfördelningar i relationen mellan arbetsgivare och anställd 

ha medverkat till att de tillfrågade personerna inte vågat eller velat tacka nej till 

deltagandet. 

 

Vad gäller analysen och i enlighet med principer och riktlinjer inom Grundad Teori 

(Guvå, 2003; Hartman, 2001; Langemar, 2008) har endast en kärnkategori behållits i 

föreliggande studie. Övriga har uteslutits. Detta för att skapa stringens och en tydligare 

röd tråd i analysen. Dock medför detta att endast ett perspektiv på långtidssjukskrivnas 

upplevelser har tagits upp här. Helhetsbilden tycks långt mer komplex och alltför 

omfattande för att få plats inom denna studies ramar. 

 

Slutsats 

Av föreliggande studie framgår att de långtidssjukskrivna upplevde kontrollförlust i 

förhållande till sin sjukdom, regelverket i rehabiliteringsgången, möten med vård- och 

myndighetsutövare samt förvaltandet av sin tid. Denna process har belysts utifrån olika 

perspektiv på handlingsutrymmen samt upplevelser av skam och egenmakt. 

Föreliggande studie visar på vikten av att, förutom det mer greppbara rumsliga 

handlingsutrymmet, även uppmärksamma det ”osynliga” och därmed ofta förbisedda 

handlingsutrymmet i tiden såsom individen upplever det. Framtida forskning bör därför 

fokusera ytterligare på aspekter av tidsligt handlingsutrymme och dess kopplingar till 

känslor av egenmakt samt hur bemötanden från vård och myndigheter återverkar på 

detta handlingsutrymme. Detta är troligtvis av stor vikt för att på rätt sätt och i rätt tid 

kunna ge stöd och uppmuntran till återgång i arbete hos långtidssjukskrivna individer.   
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