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Vad är det starkaste minnet efter nästan fem års arbete? Är det tvivel och 
sammanbrott eller är det ”flytet” som ibland infinner sig i 
avhandlingsarbetet?  

Det starkaste minnet är nog ändå av alla de människor jag mött under 
åren. Några av dem har betytt väldigt mycket för avhandlingsarbetet och 
några väldigt mycket för min balans i tillvaron. Ibland har de också haft båda 
rollerna, eftersom avhandlingsarbetet ofta har en tendens att ta över hela 
tillvaron.  

Jag börjar med att tacka mina handledare – huvudhandledare professor 
Lennart Svensson samt bihandledare lektor Margareta Bredmar, båda vid 
Linköpings universitet. Ni har bidragit på olika sätt utifrån era olika 
kompetenser. Ibland har ni varit mer entusiastiska än vad jag har varit, vilket 
har bidragit till min tro på att det nog kan bli en avhandling. Tack för ert stora 
stöd! 

Tack även till professor Kerstin Ekberg för värdefulla och konstruktiva 
kommentarer vid mitt slutseminarium. Tack till professor Tommy Svensson, 
forskningsledare vid avdelningen för sociologi, och lektor Eva Ellström, som 
även har bidragit med kommentarer och synpunkter på mitt manus. Samtliga 
från Linköpings universitet. 

Projektet där jag bedrev mitt forskningsarbete tillhörde EU-programmet 
EQUAL och administrerades via svenska ESF-rådet, vilka har bidragit till 
finansieringen och på så sätt gjort arbetet genomförbart.  

Jag har haft en anställning på APeL FoU i Lindesberg och ledning och 
medarbetare har funnits med under den här tiden. Koordinator för projektet 
var Carina Åberg, APeL FoU. Carina har även varit den person som har 
försökt att hålla ihop min splittrade tillvaro som forskningsassistent vid APeL 
och doktorand vid ett universitet, vilket nog inte varit så lätt alla gånger. Vi 
har alla lärt oss mycket på den resan. Tack till alla på APeL. 

Jag har även haft en tillhörighet på Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande vid Linköpings universitet, avdelningen för sociologi. Ett tack till 
Owe Anbäcken och kollegor för generösa inbjudningar till att delta i ert 
arbete och i den forskningsmiljö som byggts upp under åren. Ett stort tack till 
alla doktorandkollegor och speciellt till Kjerstin Larsson, som under åren 
med duon Larsson & Larsson har varit ett stort stöd i alla akuta kriser.  

Jag och Gösta de Verdier, APeL FoU, var ansvariga för samordningen av 
forsknings-, utvärderings- och utvecklingsarbete ute i regionerna. Gösta var 
min ”vapendragare” under de hektiska första tre åren med lokalt, nationellt 
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och transnationellt arbete i projektet. Vi har tillsammans tillryggalagt ett 
oräkneligt antal mil över hela Sverige (och England) och Gösta har nog inte 
hämtat sig än över att en människa kan prata oavbrutet i fyra timmar. Tack 
Gösta, för att du orkade lyssna till mina monologer och för din värdefulla 
kunskap om att arbeta i projekt och olika organisationer som du frikostigt 
delade med dig. 

Det lokala projektet leddes av Gisela Spak och Bengt Storbacka, 
lärcentrum Masugnen i Lindesberg. Gisela har med en stor entusiasm inför 
sitt arbete och med en oerhörd kunskap om utvecklings- och 
förändringsarbete fått mig att förstå (och lära mig av) att det ligger ett mycket 
hårt arbete bakom att organisera för lärprocesser. Bengt har bidragit med sin 
kritiska blick och har även han delat med sig av sin breda erfarenhet av att 
arbeta med människor och lärande på olika sätt. Tillsammans har vi också 
lärt oss massor av experterna – nämligen de långtidssjukskrivna deltagarna i 
projektet. 

Utan alla deltagarna i projektet, ingen nämnd och framför allt ingen 
glömd, hade inte avhandlingen blivit det den blev. Forskningsprocessen hade 
inte heller blivit så rolig och intressant som den har varit. Ni har delat med er 
av alla era erfarenheter, men framför allt har ni gett mig den stora glädjen att 
få följa er utveckling under de här åren. Jag hoppas att ni alla har hittat eller 
kommer att hitta er balans i tillvaron och att den håller livet ut. Tack till alla 
DUP:arna. 

Ett tack även till familjen och speciellt till min syster som har 
korrekturläst avhandlingen. Hund- och häxgänget har inneburit en vila från 
avhandlingsarbetet, även om det ibland har funnits med där också. Ett stort 
tack till er också. Nu tänker jag ta semester! 

Mixdala i augusti 2007 

Ann-Christine Larsson 
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Vad är det som gör att det är så svårt för många långtidssjukskrivna att 
komma tillbaka till arbetslivet? Var kan vi söka orsakerna till svårigheterna? 
Finns de på individ-, organisations- och/eller samhällsnivån? Eller finns det 
ett samband mellan de olika nivåerna? 

Är det så som några i debatten påstår – att bara individen tar ett eget 
ansvar för sin situation, så minskar sjukskrivningarna? Vad krävs för att 
individen ska kunna ta ett eget ansvar? Vilka resurser har olika individer för 
att ta ett sådant ansvar?  

Min utgångspunkt är att individen återfinns i ett samhälleligt 
sammanhang med arbete, familj och fritid som viktiga och samverkande 
delar. Det är därför viktigt att studera hur balansen mellan dessa sfärer ser ut 
och hur det kan påverka hälsan. 

Ett annat sätt att se på problematiken är att säga att sjukskrivningarna 
beror på ett alltmer rationaliserat arbetsliv och stressigt arbetsklimat. Är det 
på arbetsplatsnivån som orsakerna till den ökande sjukskrivningen ska sökas? 
Hur organiseras våra arbetsplatser idag? Vilket utrymme har anställda och 
chefer för att samtidigt klara kraven på effektiv produktion och snabb 
utveckling?  

Eller skall vi till och med höja blicken ytterligare? Kan förklaringen till 
de ökade sjukskrivningarna finnas på samhällsnivån? Kan svaren sökas i den 
social- och arbetsmarknadspolitik som har förts under senare år? Vilka 
verkningar får den politiken på individ- och organisationsnivån? Vilken 
genomslagskraft har förändringar i välfärdspolitiken på hälsa och 
sjukfrånvaro? 

Kanske bör vi ta ett helhetsgrepp på frågan? Är detta möjligt – med tanke 
på den mångfald aktörer med olika regelsystem och förutsättningar som 
finns, men också med tanke på hur forskningen är organiserad. 

Tillsammans med en grupp långtidssjukskrivna kvinnor har jag försökt 
att förstå och förklara de processer som är avsedda att leda till en återgång till 
arbetslivet. Jag analyserar denna strävan som en del av ett hållbart arbetsliv.
Min forskning har skett inom ramen för ett EU-program (EQUAL) som 
syftar till att motverka diskriminering och utestängning på arbetsmarknaden. 

�	������������
Det ställs ökade krav på individens ansvar både i arbetslivet och i privatlivet, 
samtidigt som det sker nedskärningar i välfärdssystemen. Individen skall 
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även ta ansvar för sin arbetsmiljö, sin rehabilitering, sin anställningsbarhet, 
sina barns fritidsaktiviteter och skolgång och placering av pensionspengar för 
att nämna några områden. Det kollektiva ansvaret blir mer och mer osynligt, 
samtidigt som utanförskapet ökar. Många individer ”växer” med det egna 
ansvaret, men för en individ i en spänd situation så kan det bli ”för mycket”. 
Hur har då förändringarna sett ut på samhällsnivån och vilken betydelse kan 
dessa förändringar få för hälsan? 

�������������	�
���������������	���
I välfärdsbokslutet för 1990–talet konstateras att människors 
levnadsförhållanden har genomgått flera stora förändringar under årtiondet 
(Palme m.fl. 2001). En ökad arbetslöshet, minskad sysselsättning och 
förändring av arbetsvillkor är några exempel. Kraven på en flexibel 
arbetsmarknad har inneburit att tidsbegränsade anställningar blivit vanligare, 
vilket inte diskuteras i samband med välfärdsförändringar (Björklund m.fl. 
1998). Det psykiska välbefinnandet bland befolkningen har försämrats och 
det långvariga socialbidragsberoendet har ökat väsentligt (Palme m.fl. 2001). 
Förändringarna får följden att allt fler människor står utanför 
arbetsmarknaden och cirka 1,4 miljoner människor står utanför av drygt fem 
miljoner i arbetsför ålder. Siffrorna inkluderar öppet arbetslösa, de som är i 
åtgärdsprogram, förtidspensionerade eller de som är sjukskrivna mer än nittio 
dagar (von Otter 2004). Framför allt har den långa sjukfrånvaron ökat under 
senare delen av 1990–talet och framåt.  

Grunden för den svenska arbetsmarknadspolitiken har byggts på 
arbetslinjen, där det viktigaste målet är att få ner arbetslösheten samt 
begränsa den öppna arbetslösheten (Grape 2001, Lindqvist och Marklund 
1995). Lönearbetets starka koppling till utvecklingen av våra välfärdssystem 
är därför av grundläggande betydelse (von Otter 2003:b).  

De ökande kraven i arbetslivet är en del av en förklaring till 
ohälsoproblematiken (se t.ex. Palme m.fl. 2001) 1992 års rehabiliterings-
reform och dess starka anknytning till arbetslinjen har i flera avseenden 
misslyckats framför allt genom att sjukfrånvaron inte minskar och att 
utestängningen från arbetslivet ökar för en del grupper (Grape 2001, SOU 
2000:78). Traditionellt har socialpolitiska formuleringar betonat kollektiva 
rättigheter framför individens. I SOU 2000:78 kan skönjas ett trendbrott, då 
en av sju hörnstenar i rehabiliteringsreformen är ”individen i centrum”, och 
där fastslås bland annat individens långtgående ansvar för sin hälsa. I detta 
ansvar ligger också ansvaret för kompetensutveckling och för arbetsmiljön, 
där individen skall vara pådrivande även om arbetsledningen fortfarande har 
huvudansvaret. Denna ”nya” koncentrering på det individuella ansvaret 
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skapar också en parallell process när det gäller disciplineringsåtgärder (Grape 
2001, SOU 2000:78).  

Ekberg (2004) pekar på svårigheten när det gäller rehabiliterings-
samordning och lyfter fram två orsaker: dels de olika regelverken, dels 
bristen på kommunikation mellan rehabiliteringsaktörer. Kommunikations-
svårigheterna kan bero på de tre olika arenorna där rehabiliteringen återfinns: 
den medicinska, produktionens samt myndighetsarenan (Lindqvist 2000).  

Den svenska arbetsmarknaden har en lång erfarenhet av en stor andel 
kvinnor på arbetsmarknaden (Kilbom m.fl. 1999). Trots det är 
arbetsmarknaden starkt könssegregerad. Kvinnors arbetskraftstal när det 
gäller betalt arbete låg i början av 2000–talet något under 80 %, medan 
männen låg strax över 80 % (se t ex Gonäs 2005, Soidre 2002). Ju högre 
sysselsättningsgrad kvinnorna i ett land har, desto starkare är segregationen. 
En annan könsskillnad gäller diagnoserna vid en sjukskrivning. I 
mansdominerande yrken är det vanligare med fysiska diagnoser och bland 
kvinnodominerade yrken är psykiska diagnoser mer frekventa (Marklund 
2000). Att kvinnor fortfarande ägnar en större del av sin tid åt det obetalda 
arbetet jämfört med män är ingen nyhet, även om männen har ökat sin 
relativa andel något under de senaste årtiondena (Nordenmark 2004:a).  

Välfärdsneddragningarna drabbar oftast kvinnor hårdare. Det sker dels 
genom att de oftare arbetar inom välfärdsorganisationer, dels genom att det 
fortfarande är kvinnor som har huvudansvaret för det obetalda arbetet. Vilket 
genomslag har dessa förändringar på samhällsnivån fått i organisationerna? 

�������������	�
�������
��	���	���	���
Den tidigare konkurrensskyddade offentliga sektorn har utsatts för en ökad 
konkurrens och påverkats kraftigt av omvandlingstrycket i den svenska 
ekonomin. Jobben har blivit mer lättrörliga och kraven på effektivitet har 
blivit allt högre i takt med att informationstekniken ger snabba 
kostnadsuppföljningar och möjlighet till andra jämförelser. Inom offentlig 
sektor innebar utvecklingen kraftigt slimmade organisationer med personal-
nedskärningar och interna omorganisationer som inte i egentlig mening ökar 
effektiviteten, utan bara belastningen på den personal som finns kvar (von 
Otter 2003:b). Den psykosociala arbetsmiljön har för många försämrats som 
en följd av rationaliseringarna. Det relativa löneläget inom den offentliga 
sektorn har också försämrats under 1990–talet (Palme m.fl. 2001). Det sämre 
löneläget drabbar kvinnor mer än män eftersom de är överrepresenterade 
inom den offentliga sektorn.  

En del av utestängningen från arbetslivet kan förklaras av den ökande 
individualiseringstrenden både inom arbetsliv och inom rehabilitering. 
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Individen får ett ökat eget ansvar för sin anställning och för sin arbetsmiljö, 
istället för ett mer kollektivt ansvar. Anställningstrygghet byts ut mot 
anställningsbarhet (se t.ex. Hiltrop 1995, Romaniuk och Snart 2000). 
Begrepp som medarbetarskap (Tengblad 2003) blir vanligare, vilket bland 
annat innebär att individen ska ta ansvar för relationen till arbetsgivare och 
arbetskamrater.  För att möta nedskärningarna ökade kraven på flexibilitet 
hos personal (se t.ex. Karlsson och Eriksson 2003, 2001).  För många innebär 
det egna ansvaret en möjlighet att kunna påverka sitt arbete, medan det för 
andra endast innebär ytterligare krav som är svåra att möta. Ytterligare en 
förklaring är att anpassningsgrupperna på arbetsplatserna försvann, vilket var 
en följd av nedskärningar inom arbetslivet. Dessa gruppers uppgift var att 
bistå rehabilitering och tillgodose möjligheter för arbetsträning och 
omplaceringsmöjligheter för den sjukskrivne (Larsson 2005).  Det alltmer 
specialiserade och differentierade arbetslivet gör också att det blir svårare att 
hitta omplaceringsmöjligheter 

Förändringarna har inneburit nya organiseringsmodeller och inom 
offentlig sektor har New Public Management (NPM) fått en genomslagskraft. 
Begrepp som till exempel brukare, kunder, flexibilitet, privatisering, 
entrepenadisering, produktivitetshöjning har därmed blivit aktuella även 
inom den offentliga sektorn. Gustafsson (2004:a) beskriver NPM som att den 
offentliga sektorns styrning skall ske enligt företagsliknande villkor och där 
förändringsarbete implementeras uppifrån och utifrån. Det är inte vare sig 
rimligt eller eftersträvansvärt att detaljstyra de sociala processer som skapas i 
välfärdstjänstearbetets möten (Gustafsson 2004:a).  

Ekberg (2004) menar att arbetsplatsens roll och betydelse för en gynnsam 
rehabilitering är underskattad och dessutom saknas det åtgärder för att 
förhindra och förebygga de förhållanden som skapat ohälsa. 

Individen påverkas av förändringarna både på samhälls- och 
organisationsnivån, men en avgörande fråga är när dessa blir skadliga för 
hälsan. 

��������������������������� ���
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De ökande kraven och minskande resurserna både i arbetsliv och i privatliv, 
gör att det blir allt svårare att hitta en balans mellan de olika sfärerna (se t.ex. 
Johansson 2002:a).  Slimmade organisationer inom den offentliga sektorn 
och en försvagad välfärd, skapar större svårigheter för kvinnor än för män 
med balansen mellan betalt och obetalt arbete. Detta eftersom kvinnor 
dominerar som arbetskraft inom den offentliga sektorn och att de fortfarande 
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har huvudansvaret för det obetalda arbetet. På längre sikt och under vissa 
förutsättningar kan dessa förändringar få hälsokonsekvenser.  

I min studie fokuseras analysen på de långtidssjukskrivna kvinnornas 
situation, men förändringarna på samhällsnivån och dess följder på 
organisationsnivån under 1990–talet drabbade en stor grupp människor. 
Diskriminering och ojämlikhet i arbetslivet sågs som ett stort problem i hela 
Europa. Med bakgrund av detta skapades EQUAL programmet.1

����"�#$%&'���
�������
Utanförskapet och diskrimineringen i arbetslivet ökade inte bara i Sverige, 
utan i hela Europa och därför beslutades att via Europeiska Socialfonden 
försöka motverka detta. Gemenskapsinitiativet EQUAL är den största 
mångfaldssatsningen i Europeiska unionens historia. Satsningen var 
tvåfaldig, förutom att främja metoder för att bekämpa diskriminering och 
utestängning i arbetslivet, också att påverka i strukturer. Kvinnorna i min 
studie är deltagare i ett av de utvecklingspartnerskap, PEOPLE, som var en 
del av satsningen. En av nyckelprinciperna i EQUAL var empowerment, det 
vill säga att ha ett underifrånperspektiv på utvecklingsarbetet. Hur kan 
empowerment förstås i samband med målet att deltagarna i PEOPLE ska 
återgå till arbetslivet? 

�	��()�����������������������
Jag har i inledningen beskrivit några förändringar på samhälls- och 
organisationsnivån som får konsekvenser för individers situation i arbets- och 
privatlivet. I ett kortare perspektiv kan dessa förändringar påverka individens 
upplevda balans mellan betalt och obetalt arbete och i ett längre perspektiv 
kan de också få hälsokonsekvenser. 

Syftet med avhandlingen är att förstå och förklara hur en grupp kvinnors 
långtidssjukskrivning uppstått och hur en återgång till arbetslivet kan gå till. 
Stödet för återgången till arbetslivet organiseras inom ramen för ett 
utvecklingsprojekt i EU-programmet EQUAL, där empowerment är en av 
nyckelprinciperna. Min forskning utgår från följande frågeställningar: 

• Hur förklaras långtidssjukskrivning i forskningen? Förklaras 
problematiken som ett samspel mellan förändringar på individ-, 
organisations- och samhällsnivån eller fokuseras förklaringar till 
varje analysnivå separat?  

1 (se www.esf.se).
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• Vilken innebörd har empowerment för den här gruppen 
långtidssjukskrivna? 

• Hur kan deras uppfattningar om och tolkning av empowerment 
bidra till att förklara hur återgången till arbetslivet kan 
organiseras och stödjas?  

• Har resultatet av projektstödet underlättat för individen att återgå 
till arbetslivet? 

�	���������������������������
I det inledande kapitlet har jag skisserat en bakgrund till de ökande krav och 
minskande resurser i arbetslivet som får följder för individerna och som kan 
vara delar av en förklaring till en ökande ohälsa.  

Kapitel 2 innehåller en forskningsöversikt och en teoretisk tolkningsram. 
Kapitlet behandlar utvalda förklaringsmodeller till ohälsa samt åtgärder för 
återgång till arbetslivet. Centrala begrepp för studien som empowerment och 
work-life balance presenteras. 

Kapitel 3 beskriver kort EQUAL programmet och utvecklings-
partnerskapet PEOPLE, där studien har ägt rum.  

Kapitel 4 behandlar min metod.  
I kapitel 5–7 redovisas empirin. Kapitel 5 beskriver vägen till 

sjukskrivningen och den vanmaktsprocess kvinnorna befann sig i, före och 
under sjukskrivningsfasen. Kapitel 6 handlar om hur kvinnorna förändrar sina 
resurser, det vill säga bryter den neråtgående vanmaktsspiralen. Kapitel 7 
beskriver hur deltagarna påbörjar tillbakagången till arbetslivet. 

Kapitel 8–10 är analyskapitel och är upplagda såsom empirikapitlen. 
Kapitel 11 innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten i 

studien och en diskussion förs om ett hållbart arbetsliv i teorin, praktiken och 
som vision. Kapitlet avslutas med en metodreflektion och förslag till fortsatt 
forskning. 

�



Kapitel 2 – Forskningsöversikt och teoretisk tolkningsram 

- 15 -

�	�������������������������������
�������������

Forskning kring ohälsa intresserar flera olika vetenskapliga fält. I analysen av 
en grupp kvinnors väg tillbaka till arbetslivet har jag funnit ett 
förklaringsvärde i både sociologiska och socialpsykologiska tolkningar av 
området. Genusfältet finns också med som en röd tråd, även om det inte har 
en lika framträdande roll.  Fokus i avhandlingen kommer att utgå från individ 
och gruppnivån, men de förändringar som initieras på samhälls- och 
organisationsnivån påverkar individen. Individen måste därför ses i sitt 
sammanhang. De olika nivåerna gör att avhandlingen på ett sätt blir 
översiktlig, men analysen av empirin visade på nödvändigheten av att 
inkludera olika analysnivåer.  

Urvalet av tidigare forskning och teori har gjorts i en process av aktivt 
och öppet sökande. Jag har sökt efter aktuell forskning inom området – 
främst artiklar i tidskrifter – och gått vidare i sökandet efter gjorda 
erfarenheter. Det finns även omfattande antologier och forskningsöversikter 
inom området, vilka jag har tagit del av och sökt vidare ifrån. Min avsikt har 
inte varit att göra en komplett forskningsöversikt eller att fördjupa mig i 
definitionerna av teoretiska begrepp. 

I det här kapitlet kommer jag att inleda med en presentation av ett urval 
av olika förklaringsmodeller till ohälsa. Jag har delat upp presentationen på 
samhälls-, organisations- och individnivån. Nivåerna påverkar varandra, men 
få forskare studerar sambandet dem emellan.  

Det andra avsnittet ”Åtgärder för att motverka och förebygga ohälsa” 
behandlar delar av ”Return to Work” forskningens analys av samma 
problematik. Olika åtgärder för återgång till arbetslivet eller för att förhindra 
ohälsa har prövats på samhälls-, organisations- och individnivån. Ett urval av 
åtgärderna beskrivs i avsnittet. 

Det tredje avsnittet behandlar begreppen empowerment och work-life 
balance, vilka har en hög relevans för min analys.  

Jag avslutar kapitlet med att diskutera vad min forskning kan bidra med 
och hur jag tänker använda de begrepp jag presenterat. 

�	������������������������������������������
I det här avsnittet vill jag lyfta fram några olika förklaringsmodeller till 
ohälsa kopplat till arbetslivet. Förklaringar finns på samhälls-, organisations 
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och individnivån. Vad beror den ökade utslagningen från arbetslivet på och 
varför ökar sjukskrivningarnas längd för vissa grupper? Vad får beslut på 
samhällsnivån för konsekvenser på organisations- och individnivån? 
Diskuteras sambandet mellan de olika nivåerna i befintlig forskning?  

�������������	�
���������������	���
Jag inleder med en kort introducerande text med några siffror om 
utvecklingen av sjukfrånvaron. Därefter följer en övergripande tredelad 
förklaringsmodell till det ökande sjukskrivningstalet – system-, utstötnings- 
och attraktionsmodellen. Därefter presenteras några förändringar i 
välfärdssystemen som förklaringsmodell – både politiska och organiserings-
mässiga förändringar – vilket oftast drabbar kvinnor mer än män. 
Könssegregationen – både i och utanför arbetslivet – är en av 
delförklaringarna. Förklaringarna på samhällsnivå avslutas med exempel på  
individualiseringstendenser inom rehabiliteringsområdet. 

Utvecklingen av sjukfrånvaron ökade kraftigt från senare delen av 1990–
talet och fram till år 2002 och framför allt ökade de långa sjukfallen. Under 
de senaste åren har sjukfrånvaron börjat minska, men är historiskt sett på en 
mycket hög nivå. Under 2005 hade 11,2 procent av befolkningen mellan 16–
64 sjukpenning eller sjuk- eller aktivitetsersättning (omräknat till 
helårsarbetare). 595 000 nya sjukfall registrerades under 2005, varav 419 000 
hade en anställning. (SOU 2006:107, s. 71). Under 2006 sjönk ohälsotalet 
från 41,3 till 39,9 och nedgången beror på att den korta sjukfrånvaron 
minskat.2

Hetzler (2005) visar på tre olika förklaringsmodeller till det ökande 
sjukskrivningstalet: Utstötnings-, system- och attraktionsmodellen. 
Systemmodellen fokuserar på administration och den politiska nivån. Lagar 
och författningar, sociala rättigheter, trygghetssystem, arbetsrättslagar anses 
ha förhindrat det kapitalistiska systemet att anpassa sig till marknadens krav. 
För att modellen skall fungera krävs att endast ett fåtal individer behöver 
använda sina sociala rättigheter.  

Systemmodellen kan användas på situationer där individer inte kommer 
tillbaka till arbetslivet efter en sjukskrivning på grund av administrativa 
brister inom Försäkringskassan. Till exempel har inte rehabiliteringsinsatser 
erbjudits till många behövanden och samspelet mellan de olika 
rehabiliteringsaktörerna har inte fungerat tillfredsställande (Bjurvald m.fl. 
2005, SOU 2006:107). Ett annat exempel på administrativa brister är att 

2 Se Försäkringskassans pressmeddelande 2007-01-19. Varje tiondel i ohälsotalet 
motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro. 
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individer blir ”felplacerade” och att sjukpenningen döljer arbetslöshet och 
föräldraledighet (Bjurvald m.fl. 2005, Larsson m.fl. 2005).  

Utstötningsmodellen visar att fler befinner sig utanför arbetsmarknaden 
på grund av att kraven på arbetsförmågan har överstigit vad många individer 
kan prestera. Forskning bör därför inte enbart fokusera på arbetsmiljö, utan 
också på de ökade kraven på arbetsförmåga kopplat till de ökade 
produktivitetskraven (Hetzler m.fl. 2005). Ett exempel på 
utstötningsmodellen ger Holmqvist (2006) i en studie där han konstaterar att 
antalet arbetshandikappade har ökat med 350 procent de senaste åren. 
Ökningen kan ses som ett exempel på svårigheterna för arbetshandikappade 
att få eller att behålla sina arbeten på grund av de ökande kraven i arbetslivet. 
Nedskärningarna i arbetslivet har ökat kraven på de som finns kvar, och 
följderna av nedskärningarna kan ta sig uttryck i ökad sjukfrånvaro (se t.ex. 
von Otter 2003:b).  

Graden av arbetslöshet påverkar återgången till arbetslivet efter en 
sjukskrivning. I regioner med hög arbetslöshet har individen sämre 
möjligheter än andra att komma tillbaka till arbetslivet (Vahlne Westerhäll 
2006). Dutrieux och Sjöholms studie (2003) visar på stora regionala 
skillnader i sjukskrivningstalen mellan olika kommuner. Bland annat är 
ohälsotalen högst i norra Sverige samt i glesbygdskommuner i södra Sverige. 
Skillnaderna i ohälsa i storstadskommuner går att förklara utifrån 
socioekonomiska, demografiska och arbetsmarknadsrelaterade förhållanden. 
Medan skillnader i glesbygdskommuner beror till största delen på olikheter i 
tillämpning av sjukförsäkringen.  

Attraktionsmodellen syftar till att förklara hur individen ordnar med sin 
försörjning. Individen strävar efter att maximera sin inkomst för minsta 
egenkostnad (Hetzler m.fl. 2005). Individer med låg ersättningsnivå, partiell 
ersättning eller som saknar ersättning vid sjukdom kommer oftare åter i 
arbete enligt Vahlne Westerhäll (2006).   

En del av debatten antyder att den höga sjukfrånvaron och en generös 
ersättning brukar kopplas samman (Palmer 2004). Skillnaden i ersättning 
mellan arbete och sjukskrivning är för var tredje individ 90 procent eller mer 
på den disponibla inkomsten (Eklind 2004). Men Palmer (2005) visar att 
länder som Finland och Tyskland som har en hög ersättningsnivå samtidigt 
har en låg genomsnittlig sjukskrivningsnivå. Fusk förekommer, men det finns 
inget nämnvärt stöd att det skulle bidra till Sveriges internationellt höga 
sjukfrånvarostatistik och inte heller bakom 1990–talets drastiska ökning, 
menar Palmer (2005).  
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Förändringarna på arbetsmarknaden påverkar välfärdsutvecklingen genom en 
ökande arbetslöshet (jfr Fritzell m.fl. 2001), vilket i sin tur påverkar 
organiseringen av välfärden (von Otter 2003:b). Arbetsförhållandena inom 
välfärdstjänster bör analyseras från flera olika infallsvinklar. Det är dels en 
fråga om den individuella välfärden för de anställda, dels handlar det om 
kvaliteten på välfärdstjänsterna. För det tredje handlar det om stora kostnader 
för sjukskrivningar för arbetsgivare och staten (Bäckman 2001). 

Sänkta ersättningsnivåer och skärpta kvalificeringsvillkor för ersättning 
från de olika försörjningssystemen är en följd av den ökande belastningen. 
Till exempel infördes karenstider i både arbetslöshetsförsäkring som i 
sjukpenningsförsäkring (Palme m.fl. 2001).  

Den ekonomiska åtstramningen kan märkas i att – trots att antalet barn 
inom barnomsorgen har ökat – kostnaden per barn och antalet vuxna per barn 
har minskat. Inom äldreomsorgen faller sysslor som tidigare genomfördes 
utanför det offentliga åtagandet. Inom grundskolan har antalet elever per 
lärare ökat markant samtidigt som andelen lärare utan pedagogisk utbildning 
har ökat (Palme m.fl. 2001). 

Balansgången mellan arbetsliv och familjeliv påverkas av förändringar i 
välfärdspolitiken, och nedskärningar i välfärden påverkar kvinnornas totala 
arbetsbörda genom att det obetalda omvårdnadsarbetet ökar (se t.ex. 
Alexanderson 2000, Widmalm 2004). Olson (2004) menar att arbetslivet 
måste förändras vid neddragningar av välfärden, eftersom uppgifter som 
tidigare utfördes av det offentliga nu utförs av anhöriga. Forskare är överens 
om att det obetalda arbetet är ett betydelsefullt inslag i människors 
livskvalité, men det man inte är överens om är vem som ska bära ansvaret för 
en helhetssyn och fördelningen av ansvaret (Plantenga 1999). Variationer i 
välfärdsresurser3 kan förklara skillnader i hälsa, men svårigheten ligger i att 
förklara vilka enskilda resurser som är avgörande för hälsan (Bremberg 
2003).  

�	�	�	��*��������������
Hur könssegregationen i arbetslivet samt den samlade belastningen av betalt 
och obetalt arbete påverkar kvinnors hälsa har uppmärksammats under senare 
tid (Gonäs 2005). Ökning av jämställdheten både i arbetslivet och i 
familjelivet förstärker varandra, men insatserna behöver göras på båda håll, 

3 Välfärdsresurser beskrivs i tolv dimensioner i offentlig svensk statistik: ekonomi, 
hälsa, arbetsmiljö, materiella tillgångar, boende, medborgerliga aktiviteter, sociala 
relationer, sysselsättning, transporter, trygghet, fritid och utbildning (Bremberg, 
2003) 
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menar utredarna av föräldraförsäkringen (SOU 2005:73). Ett exempel är den 
ökade styrningen av föräldrapenningen till fördel för männen, vilket skulle ge 
kvinnorna andra förutsättningar i arbetslivet (SOU 2005:73). Sverige har en 
tillsynes generös socialförsäkring som stödjer kombinationen arbete och 
familj. Det ökar de sociala kraven på att kvinnor ska lyckas i alla sfärer, och 
svenska kvinnor upplever därför att de måste lyckas som arbetstagare, partner 
och förälder (Guest 2002). Johansson (2002:b) menar att en konsekvens av de 
högt ställda sociala kraven är de höga siffrorna för sjukskrivningar med 
psykiatriska diagnoser, till exempel depression. Kilbom (1999) anser att det 
inte finns något annat land i västvärlden, som har en så lång erfarenhet av en 
stor andel kvinnor på arbetsmarknaden, samtidigt som kvinnorna fortfarande 
har största delen av familjeansvaret. 

Könsmärkning av yrken (Westberg 2001), det vill säga att yrken räknas 
som manliga eller kvinnliga, menar Drejhammar och Pingel (2001) tycks 
påverka kvinnors hälsa. De få studier som finns visar att kvinnor i 
mansdominerade yrken (mer än 90 %) har högst sjuklighet. Däremot pekar 
flera studier på att sjukfrånvaron är lägre i könsintegrerade yrken visar 
Alexandersson (2004) i en översikt, vilket gäller för både kvinnor och män 
(Backhans 2004). Studierna säger inget om orsakssambandet, men 
Alexandersson (2004) menar att selekteringen gör att personer som är mer 
”sårbara” för ohälsa, oftare kommer in i könssegregerade yrken. En annan 
orsak kan vara att toleransen mot personer med dålig hälsa skulle kunna vara 
lägre i könsintegrerade yrken. Vilket kan innebära att friskare personer väljer 
bort könssegregerade arbetsplatser i högre grad. Backhans (2004) menar att 
eftersom könssegregerade yrken tenderar att vara arbetaryrken kan skillnaden 
i ohälsa bero på arbetsmiljön. Psykiska diagnoser är vanligare för 
kvinnodominerade yrken, framförallt inom kontaktyrken (t.ex. vård och 
omsorg), medan mansdominerande yrken domineras av fysiska diagnoser 
(Backhans 2004). Inom kvinnodominerande yrken har kraven på flera sätt 
ökat under de senaste 10–15 åren och de ökande kraven leder till en ökad 
stressnivå (Marklund 2000).  

�	�	�	�������������������������������������������������
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Individualiseringstrender i arbetslivet som speglas i begrepp som 
anställningsbarhet, flexibilitet (se avsnitt 2.1.2.2) får genomslagskraft inom 
rehabiliteringsområdet. Traditionellt har socialpolitiska formuleringar betonat 
kollektiva rättigheter, framför individuella. I SOU 2000:78 kan dock skönjas 
ett trendbrott, då en av de sju hörnstenar som beskrivs är ”individen i 
centrum”; där fastslås bland annat individens långtgående ansvar för sin 
hälsa. Ansvaret inkluderar den egna kompetensutvecklingen och ansvar för 
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arbetsmiljön, det vill säga att individen skall vara pådrivande även om 
arbetsledningen fortfarande har huvudansvaret. Denna ”nya” koncentrering 
på det individuella ansvaret kan tolkas som disciplineringsåtgärder (Grape 
2001, SOU 2000:78). Liknande åsikter framförs av Hetzler (2005), som 
menar att vi går från  en mer kollektivistisk ansvarsmodell med en 
välfärdsstat till att ansvarsfulla individer själva får se om sin välfärd.  

Johannisson (2006) menar att det går en våg av ”försjukligande” av oss 
själva. Antalet diagnoser har ökat drastiskt och läkemedelsindustrin satsar 
stort på förebyggande mediciner, och media bidrar med att exponera 
hälsorisker. Medikaliseringen av vardagslivets problem kostar helt enkelt för 
mycket och det är kvinnorna som får bära skulden. Hetzler (2005) drar en 
liknande slutsats:  

Men än så länge finns det få politiskt administrativa reaktioner som 
behandlar det ökade sjukskrivningstalet som en utsorteringsprocess av 
kvinnor från arbetskraften (Hetzler m.fl. 2005, s. 250).  

De dramatiska nedskärningarna i arbetslivet i spåren av 1990–talets krisår, 
innebar – förutom en ökad press på de som var kvar – också följder för 
rehabilitering på arbetsplatserna. Fokus på individuella processer istället för 
kollektiva, till exempel genom förändring av direktiv i 
rehabiliteringsreformen, men också genom en fokus på anställningsbarhet, 
vilket innebar en ytterligare press på individen (se t.ex. Allvin m.fl. 1999). 
Jämställdheten försvagas då välfärden minskade, vilket är en annan 
förklaring till en ökad press på kvinnorna. Vilka följder hade de samhälleliga 
förändringarna på organisationsnivån? 
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I följande avsnitt presenteras ett urval av förklaringar till ohälsa på 
organisationsnivå. Organisationsförändringar är något som ofta framhålls 
som förklaringar till ohälsan. De offentliga arbetsplatsernas rationalisering 
byggde på olika managementmodeller hämtade från den privata sektorn, till 
exempel ”outsourcing” och ”lean production”.  

Den ökande fokuseringen på individnivån (i anställningsvillkor och i 
rehabilitering) fick följder på organisationsnivån. Vilket i sin tur innebar en 
högre press på individen, där tiden för reflektion och återhämtning minskade. 
Individfokuseringen särskiljde olika grupper/individer på arbetsmarknaden. 
Begrepp som flexibilitet och gränslösa organisationer fick en stor 
genomslagskraft och sågs som viktiga besparingsåtgärder. Flexibilitet kan 
vara både positivt och negativt beroende på vems synvinkel det ses ifrån 
(Karlsson 2006). Men vad innebär det i förhållande till hälsa? Krav och 
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kontrollmodellen är en ofta använd förklaringsmodell för att analysera 
hälsoeffekter på organisationsnivån (Karasek och Theorell 1990). Fokus i den 
följande presentationen ligger på offentlig sektor, eftersom de flesta av 
kvinnorna i min studie återfinns där. 

�	�	�	��,�������������������������
Inom den kommunala sektorn talas det om en ”förnyelsekultur” under 1990–
talets krisår, men det finns få kartläggningar av hur den ser ut. Dock finns det 
en utbredd oro för omorganisationer i de undersökta kommunerna i Szücs 
studie (2003) och effekter av oron har samband med längre sjukskrivningar. 
Det finns dock fortfarande svaga bevis för att oron för omorganisationer är en 
följd av faktiska omorganisationer. Den bristande personaldemokratin kan 
utgöra en bakomliggande förklaring. Aronsson och Gustafsson (1999) visar i 
sin studie att vikarier och behovsanställda blir allt tystare på arbetsplatserna, 
jämfört med fast anställda. Inom vård och omsorgssektorn är 
undersköterskor, vårdbiträden och skötare/vårdare mest återhållsamma med 
kritik. Studien visar att elva procent upplever att kritiska synpunkter kan leda 
till en försämrad ställning på arbetsplatsen. En stor andel erfar att de inte får 
gehör för synpunkter på arbetsmiljön och arbetsvillkoren. Bäckman (2001) 
visar i sin studie att den psykosociala arbetsmiljön för kvinnor och 
kommunal- och landstingsanställda blivit sämre jämfört med den övriga 
befolkningen.   

I Sundgren Grinups studie (2004) visar det sig att över hälften av 
respondenterna har varit med om minst två omorganisationer de senaste fem 
åren. Tolv procent har varit med om fyra eller fler. Var fjärde person har bytt 
chef fyra gånger eller fler på fem år. Omorganisationen och byte av chef 
behöver inte innebära något negativt, men resultat i studien ger stöd för att 
det finns gränser för hur mycket förändring människor tål samtidigt. 
Ohälsoeffekter har att göra med hur förändringar genomförs. Att som 
anställd vara delaktig i förändringsarbetet är bra för hälsan, men tidsbristen i 
slimmade organisationer minskar utrymmet för delaktighet (Theorell 2003).  

Samtidigt som resurserna har minskat har brukarnas rättigheter och 
behov ökat. Sundgren Grinups (2004) resultat visar att medarbetare i den 
offentliga sektorn får fungera som en buffert mellan verksamhetsledning och 
brukare.  

Genom att tänja på den egna arbetskapaciteten har effekterna av 
besparingarna lindrats dels inom organisationen och dels i förhållande till 
brukarna. Drivkraften förefaller vara att nå egen arbetstillfredsställelse, där 
grunden är att brukaren är nöjd. (Sundgren Grinups m.fl. 2004, s. 94) 
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En ökad flexibilitet sågs som ett svar på 1990–talets ekonomiska kris och 
medföljande stora förändringar i arbetslivet. För att kunna svara upp mot den 
globala konkurrensen, teknologi och förändrade konsumtionsmönster 
behövde företagen snabbt kunna anpassa sig till de förändrade kraven 
(Strandh och Boje 2002). Ett flexibelt arbetsliv innebär lite tillspetsat att det 
inte tillhandahålls gränser och strukturer, ramar och riktlinjer för arbetets 
utförande, menar Hanson (2004). 

Flexibilitet och målstyrning gör att fler får möjlighet att utforma sina 
jobb och bestämma var, när och hur de ska utföra det. Projektanställningar, 
tidsbegränsade anställningar och uppdrag skapar nya möjligheter genom att 
arbetsmarknaden blir mer öppen och flexibel. Flexibiliteten sker dock oftast 
på arbetsgivarens villkor och kan för många innebära en stress i arbetet och 
kan leda till ohälsa (jfr Andersson 2006, Ekberg 2006). Målstyrningen 
innebär kvalitetskrav och en deadline, men ofta får de anställda otillräckliga 
resurser för att genomföra arbetet (Sandberg och Kindenberg 2003). För 
många individer innebär den förändrade arbetsorganisationen utveckling, 
arbetsglädje och engagemang under förutsättning att den genomförs i samråd 
och med möjlighet för anställda att påverka sin situation. Utan delaktighet 
och socialt stöd kan ansvaret för den ökade belastningen leda till press, oro 
och vantrivsel. När 1990–talets slimmade organisation behöver extra 
arbetskraft, löses det ofta via övertid, tidsbegränsade anställningar och genom 
bemanningsföretag. Splittrade arbetsgrupper leder till minskade kollektiva 
strategier vilket innebär att många inte har samma arbetsgivare, trots att de 
arbetar på samma arbetsplats (Sandberg och Kindenberg 2003). De fackliga 
organisationerna ställning på arbetsmarknaden försvagas genom en uttunnad 
arbetsplatsorganisation (Kjellberg 2003). 

Påståendet om att många föredrar flexibla anställningar framför fasta 
anställningar stämmer inte. I studier säger över 90 procent av de tillfrågade 
att det är viktigt för dem att ha en fast anställning (Karlsson och Eriksson 
2003, 2001). En annan studie visar att flexibilitet i arbetslivet både gynnar 
individen och organisationen. Individerna upplever en ökad balans mellan 
arbete och familj och som arbetstagare blir de mer positiva till att arbeta 
övertid, eftersom arbetsbördan inte på samma sätt gör intrång på tiden utanför 
arbetet (Hill 2001). Genomgående ägnas dock mer tid åt arbete när 
arbetstiden inte är reglerad och arbetet kan förläggas var som helst (Aronsson 
2000). Arbetslivets flexibilitet handlar inte bara om flexibilitet när det gäller 
tid, utan också om en rumslig flexibilitet och gränsen mellan arbetsliv och 
övrigt liv blir allt tunnare. Heterogeniseringen av arbetet innebär att de 
kollektiva och gemensamma erfarenheterna blir allt färre, vilket får till sin 



Kapitel 2 – Forskningsöversikt och teoretisk tolkningsram 

- 23 -

följd att människor på samma arbetsplats lever i ”skilda världar” (Aronsson 
2000).  

En ökad rumslig flexibilitet kan innebära svårigheter med att sätta 
gränser mellan arbete och fritid. Gränssättande är en central åtgärd för att 
komma tillrätta med ohälsa och sjukskrivning, menar Sundgren Grinups 
(2004). Tydlighet och struktur efterfrågas och arbetsgivarna bör tydliggöra 
ansvarsområden för att öka möjligheterna till att begränsa arbetsbördan för 
den enskilde. Finns tydliga gränser är det lättare för den enskilde att kunna 
säga nej till arbetsuppgifter. En striktare arbetsdelning kan dock leda till ett 
mindre engagerande arbete, så därför är balansen i gränssättningen 
betydelsefull. Att få hjälp med gränssättning i en ”gränslös” organisation är 
viktigt för hälsan (Sundgren Grinups m.fl. 2004). 

Flexibilitet och work-life balance (se avsnitt 2.3.2), som framstår som 
könsblinda begrepp, könsmärks ofta i arbetsorganisationer. Smithson och 
Stokoe (2005) visar i sin studie att diskussionen om flexibla arbetstider blir 
en diskussion om kvinnliga arbetares tider och framför allt kring yngre 
kvinnor med små barn. Könsmärkningen görs av både kvinnor och män, 
menar författarna (se även Strandh och Boje, 2002). Att använda sig av 
könsblinda begrepp kan vara ett viktigt steg mot en förändrad 
organisationskultur, men effekterna av en sådan förändring kräver en insats 
även i samhällslivet, menar Smithson och Stokoe (2005). Familjevänligt och 
flexibelt arbete har både potentialen till att fördjupa såväl som minska 
klyftorna mellan män och kvinnor. Möjligheten till work-life balance bör 
ändå stå öppen för alla oavsett livsmönster och arbetsvillkor (Houston 2005). 
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Låg kontroll i arbetssituationen i kombination med en hög mental belastning 
kan tillsammans vålla sjukdom. Om även det sociala stödet är dåligt på 
arbetsplatsen ökas risken ytterligare för ohälsa (Theorell 2003). Karasek och 
Theorells modell (1990) om höga/låga krav och beslutsutrymme kombinerat 
med olika arbetssituationer – aktiv, spänd, avspänd och passiv arbetssituation 
– visar på hur bristen på inflytande och känsla av mening leder till ökad 
otrivsel och därmed ökad risk för ohälsa. Idag finns det få arbetsplatser som 
ställer låga krav och Theorell (2003) menar att dimensionen höga/låga krav 
bör bytas mot rimliga/orimligt höga krav för att motsvara utvecklingen. Den 
ideala arbetssituationen är att ha rimliga krav, bra socialt stöd och ett lagom 
beslutsutrymme (Theorell 2003)4.

4 Wikman (2006) är kritisk mot modellens empiriska förklaringsvärde. Han menar att 
en hög kontroll över arbetssituationen kan innebära att individen har möjlighet att 
påverka vad han eller hon vill göra, det vill säga vilka krav som kommer att finnas i 
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Medarbetare med hög kontroll över sina arbetsuppgifter lär sig att 
förutsäga och undvika stressfyllda situationer och därigenom ökar deras 
självkänsla (Theorell 2003). Lärande är därför en nyckelmekanism för att 
undvika ohälsa, menar Howard (1995:a), men för personer som arbetar i en 
spänd situation kan en ackumulerad spänning hindra lärande (Theorell 2003). 

Organisationsförändringar och flexibilitet kan upplevas både positivt och 
negativt, men det som de flesta forskare är överens om är att delaktighet i 
beslutsprocesser kring förändring är viktigt för ett välmående.  
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Individuella förklaringar till ohälsa tar sin utgångspunkt i ökande krav i både 
arbetsliv och familjeliv. Rollexpansionshypotesen och rollbelastnings-
hypotesen är två motstridiga förklaringar till ohälsa5. De ökande kraven på 
individen – både från samhälls- och från organisationsnivån – är en annan 
förklaring.  

Utvecklingen på svenska arbetsplatser, organisationer och samhället i 
stort pekar på vikten av att studera obalansen mellan arbete och livet i övrigt, 
speciellt med tanke på den ökande ohälsan (Johansson 2002:a). 40 procent 
saknar tid för privatlivet varje vecka. Sambandet gäller för både kvinnor och 
män (Bastin m.fl. 2003). Nordenmarks studie (2004:a) visar att nästan 40 
procent av de heltidsarbetande kvinnorna med småbarn, vill förkorta sin 
arbetstid. Även om männen upplever att multipla roller ställer högre krav, så 
är det mycket få som vill förkorta sin arbetstid. Det får negativa ekonomiska 
konsekvenser för kvinnorna i och med att männen som grupp får en bättre 
förankring på arbetsmarknaden, bättre löneutveckling och därmed högre 
ersättning från socialförsäkringen (Försäkringskassan 2005:6). 

Tyrkö (2001) beskriver de anpassningsstrategier som kvinnor tar till för 
att klara kombinationen arbete och familj: de förkortar eller ändrar sin 
arbetstid och förläggningen av arbetstiden. Yrkeskarriären skjuts på 
framtiden eller väljs bort. De lejer bort hemarbetet och utnyttjar sina sociala 
nätverk mer.  

framtiden. Höga krav, i form av en stor arbetsbörda, kan även innebära begränsade 
möjligheter till kontroll över den egna situationen. När man mäter kraven fångar man 
delvis upp kontrollen och vice versa. 
5 Företrädare för rollexpansionsteorin menar att ett starkt engagemang i både 
familjeliv och arbetsliv är bra för individens välbefinnande. Rollbelastnings- eller 
rollstressteorin betonar motsatsen, det vill säga att det är stressande att kombinera ett 
starkt engagemang i arbetslivet med ett starkt engagemang i familjelivet. För vidare 
diskussion se t.ex. Nordenmark 2004:b s 44ff.
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Forskning som studerat kombinationen av arbetsliv och familjeliv 
kopplat till ohälsa ger dock motstridiga resultat. Några pekar på att multipla 
roller verkar skyddande, medan andra pekar på en förhöjd sjukskrivning. I 
studierna har inte hänsyn tagits till kvantiteten obetalt arbete samt till 
arbetsmiljön. I normalfallet kan ett flertal roller vara positivt, men när 
arbetsbördan blir övermäktig blir det en negativ effekt på hälsan (Backhans 
2004, Härenstam m.fl. 2000). Greenhaus och Parasuraman (1999) menar att 
positiva och negativa attityder förs över mellan olika roller. Positiva 
erfarenheter av arbetet, – som hög autonomi, kontroll, flexibla arbetstider och 
socialt stöd – kan berika familjelivet, men avsaknaden av dessa resurser och 
en stressfylld arbetsmiljö kan leda till konflikter även i familjelivet. Socialt 
stöd från familjemedlemmar upplevs positivt i kvinnors arbetsliv och 
reducerar konflikten arbete–familj.  

Krantz och Lundberg (2006) visar i sin studie av högutbildade kvinnor 
och män att övertidsarbete var förknippat med en låg grad av sjukfrånvaro, 
inte bara för män, utan också för kvinnor. Konflikten mellan arbete och 
familj upplevdes som en riskfaktor för sjukskrivning av män, men inte av 
kvinnorna. De kvinnor som arbetade mest och som var anställda på 
toppositioner hade lägst sjukfrånvaro, samtidigt som de hade ett lägre ansvar 
för hushållsarbetet. En förklaring var att familjen delade på 
hushållsuppgifterna eller att de hade råd att anställa någon för hjälp i 
hemmet. 

Utifrån ett psykosocialt perspektiv används begreppet coping.
Copingstrategier kan vara ett sätt att hantera påfrestande situationer som till 
exempel stress och handlar något förenklat om hur individer – fysiskt, 
mentalt och psykosocialt – hanterar stressorer (se t.ex. Lazarus 1999). 
Sjukskrivna som grupp har lägre copingresurser jämfört med övriga (Hansen 
Falkdal 2005).  

En aspekt på copingstrategier är Locus of Control (LoC), det vill säga om 
individer tolkar orsaker till sitt beteende i yttre eller inre faktorer. LoC, menar 
Millet (2005), har samband med hur individen svarar på yrkesinriktad 
rehabilitering. Personer med högre grad av intern LoC (det vill säga 
människor som med ett aktivt och medvetet sätt tar itu med svåra 
omständigheter) har ett starkare samband med återgång till arbetet. 
Sambandet bekräftas delvis av Hansen Falkdal (2005). Ockander och Timpka 
(2001) visar hur kvinnorna i deras studie förlorar sin känsla av intern LoC till 
en mer extern LoC, genom den långa sjukskrivningsperioden. 

Höga prestationskrav ger en lägre tolerans för lågpresterande individer 
och tiden för återhämtning minskar genom den ökande pressen i arbetslivet. 
Den åldrande arbetskraften, speciellt inom den offentliga sektorn, ökar risken 
för sjukfrånvaro och för längre sjukfall, även om det finns en varians mellan 
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olika individer och yrkesgrupper (Bjurvald m.fl. 2005). Bidragande 
förklaringar (men inte huvudorsaker) till den höga sjukfrånvaron kan vara 
belastningar i privatlivet, menar Bjurvald (2005). Sambandet är dock svårt att 
belägga. Stora belastningar i privatlivet ökar risken för sjukskrivning, men 
belastningarna går inte att koppla till ökningen i sjukfrånvaron. Andra 
individuella förklaringar är den ökande alkoholanvändningen (Boman m.fl. 
2005), mobbning på arbetsplatsen (Widmark m.fl. 2005) samt konflikter med 
chefer (Oxenstierna m.fl. 2005). 
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Jag har ovan visat på ett urval av olika förklaringar till den ökande ohälsan. 
Förklaringarna återfinns på olika nivåer: samhälls-, organisations- och 
individnivån. Kan någon nivå ensam förklara ohälsan?  

Fler forskare börjar intressera sig för samspelet mellan de olika nivåerna 
som en förklaring till ohälsa (se t.ex. Alexandersson 2004, Gonäs 2005, 
Sundgren Grinups m.fl. 2004). Att det behövs forskning som speglar 
kopplingen mellan de olika nivåerna blir tydligt när kön problematiseras (jfr 
Eby m.fl. 2005), till exempel genom den könssegregerade arbetsmarknaden 
och kombinationen av arbete och familj kopplat till hälsoaspekter. 
Könssegregationen på arbetsmarknaden innebär bland annat att kvinnor 
dominerar inom välfärdsorganiserade verksamheter, vilket innebär att 
kvinnor blir dubbelt drabbade av nedskärningar i välfärdsstrukturer – dels 
genom organisationsförändringar, dels genom att de nyttjar välfärdstjänster 
mer än män.  

Vad har segregation för betydelse för ohälsa? Avhandlingen visar på 
exkluderingsprocesser för en grupp långtidssjukskrivna kvinnor, varav de 
flesta var anställda inom offentlig sektor vid tiden för sin sjukskrivning. 
Deras väg tillbaka till arbetslivet är inte ”spikrak” utan de stöter på flera 
hinder på vägen. Hindren finns på samhälls-, organisations- och individnivån. 
Avspeglas de olika nivåerna och dess betydelser för återgången till arbetslivet 
inom Return to Work (RTW) forskningen?  



Kapitel 2 – Forskningsöversikt och teoretisk tolkningsram 

- 27 -

�	��/��������������+�������
Interventioner eller åtgärder för återgång till arbetslivet samordnas genom 
den arbetsmarknadsinriktade rehabiliteringen. Jag inleder avsnittet med att 
presentera en översikt över rehabiliteringsprocessen och dilemman i 
forskningen kring återgången till arbetslivet. 

Åtgärder för återgången till arbetslivet initieras på samhälls-, 
organisations- och individnivån. På samhällsnivån initieras ett flertal 
utredningar angående förändringar och reformer av rehabiliteringen, men inte 
mycket har gjorts när det gäller lagstiftningen på området. Forskning pekar 
på svårigheter i samordningen och att nå ut med rätt åtgärder till de personer 
som behöver rehabilitering samt på det ökade ansvaret för arbetsgivare.  

Under avsnittet organisationsrelaterade åtgärder diskuteras vilka insatser 
som kan vara aktuella för en rehabilitering samt betydelsen av stöd från 
arbetsgivaren för en lyckad rehabilitering. En annan viktig åtgärd är 
uppbyggandet av arbetsgivarringar. Delaktighet i rehabiliteringsprocessen, 
upplevelsen att återta kontrollen över sitt liv samt att få ett socialt stöd vid 
återgången till arbetslivet – både från arbetsgivare och från familj är av 
betydelse på individuell nivå.  

Syftet med avsnittet är att visa på ett urval av rehabiliteringsåtgärder, inte 
att diskutera vilka åtgärder som är mest/minst framgångsrika.  
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Selander (2002) visar en schematisk översikt över rehabiliteringsprocessen.  

1) Individen kvar på arbetet – ”sjuknärvaro” 
2) Sjukdom eller skada – sjukanmälan 
3) Medicinsk vård 
4) Rehabilitering 

a) medicinsk rehabilitering 
b) arbetslivsinriktad rehabilitering 

5) Beslutsfas 
6) Återgång till arbetslivet eller sjuk/aktivitetsersättning (tidigare sjuk-

pension) 

Även om individen återfår full arbetskapacitet finns det ingen garanti för att 
hon eller han kan återgå till sin gamla arbetsplats eller tidigare 
arbetsuppgifter. Om individen är arbetslös så kan det vara svårt att hitta ett 
nytt arbete trots full arbetskapacitet (jfr Selander m.fl. 2002, Millet 2005). 
Selander (2002) efterlyser ett vidare perspektiv i forskningen om den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen, även om detta riskerar att djupet i 
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analysen förloras. Flera forskare är kritiska mot att uppföljande forskning 
endast visar på de som återfinns i arbetet eller de som står kvar utanför 
arbetet, inte på dem som befinner sig på väg tillbaka eller på väg ut från 
arbetsmarknaden (se t.ex. Millet 2005, Selander 2002, Young 2005). 

Young (2005) presenterar ett alternativt sätt att tänka kring 
rehabiliteringsprocessen – som en komplex utvecklingsprocess innehållande 
fyra faser: a) ej i arbete/helt sjukskriven, b) arbetsträning eller andra åtgärder 
c) vidmakthållandefasen (maintenance), d) framåtskridandefasen.  Alla 
faserna innehåller olika möjligheter och utmaningar för individen.  
Det finns många olika åtgärder för återgång till arbetet, men varför är det 
fortfarande en stor mängd arbetstagare som står utanför? Pransky (2005) 
menar att alldeles för lite har gjorts för att modifiera viktiga externa faktorer 
– som till exempel stressen på arbetsplatser, arbetsflexibilitet, organisatorisk 
utveckling och kommunikation. För mycket kraft har ägnats åt att hitta 
individuella förklaringar och åtgärder för återgång till arbetslivet (se även 
Murphy och Sauter 2004). Känslan av maktlöshet över ett stressigt arbetsliv 
ses ofta som enbart individuella problem istället för arbetsplatsproblem (jfr 
Lewandowski, 2003). 

En annan viktig aspekt är det stora avståndet mellan Return to Work-
forskare och rehabiliteringsaktörer, vilket inte bidrar till en ökad förståelse 
för de ofta komplexa processer som återgången till arbetslivet innebär. 
Murphy och Sauter (2004) menar att forskningen måste innefatta 
interventioner på lagstiftnings- och policynivån, arbetsgivare och 
organisationsnivån samt på arbetet/arbetsuppgifter och inte bara på 
interventioner på individnivån. Samtidigt bör analysen även fokusera på olika 
preventionsstadier: a) primär, för att skydda och förebygga b) sekundär, för 
att motverka och minska ohälsan c) tertiär, för att förhindra ohälsa på längre 
sikt.  

���������������������������
������!�������
��
��	���
�������	����
Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen återfinns idag på tre arenor: den 
medicinska arenan, produktionsarenan och myndighetsarenan (Lindqvist 
2000). Denna uppfattning menar Ekberg (2004) är en av svårigheterna i 
samordningen av rehabiliteringskommunikationen, eftersom de olika 
aktörerna har olika regelverk, skild ekonomi och administration (se även 
Andersson m.fl. 2003, Lindqvist 2000, Vahlne Westerhäll m.fl. 2006). Typen 
av samverkan och hur effektiva rehabiliteringsaktörerna är, är andra viktiga 
faktorer för att klara återgången. En annan aspekt är vilka socialrättsliga 
principer som finns och hur dessa tillämpas. Dessa olika faktorer inverkar på 
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om individerna återgår eller om de försvinner ut ur arbetslivet (Vahlne 
Westerhäll m.fl. 2006). I DN-debatt (2005-12-01) skriver flera forskare att 
rättsäkerheten är satt ur spel, eftersom åtta av tio inte får hjälp till 
rehabilitering och att det bara är de allra svåraste fallen som får hjälp (se även 
Gerner 2005). Denna inriktning gör att hjälpen oftast inte får någon effekt (se 
även Eklund m.fl. 2005, Hetzler m.fl. 2005). Forskning visar att samverkan 
mellan berörda myndigheter inte fungerar. En slutsats forskarna drar är att 
hela rehabiliteringsområdet måste organiseras om (DN-debatt 2005-12-01). 
En bidragande orsak till att samverkan inte fungerar kan vara att 
anpassningsgrupper som tidigare fanns på arbetsplatserna har försvunnit. 
Under 1970–talet skapades anpassningsgrupper för att minska utslagningen 
ur arbetslivet och äldre och/eller sjuka personer stöddes av uppsägnings-
förbud i LAS (lagen om anställningsskydd). Anpassningsgrupperna bestod 
ofta av personalhandläggare som hade stöd av arbetsförmedlare och 
försäkringskassans handläggare. Syftet med anpassningsgruppen var att 
tillgodose de krav arbetsgivaren hade på att skapa möjligheter för 
arbetsträning och omplaceringsmöjligheter för att undvika uppsägning. 
Systemet kollapsade under 1990–talet, menar Larsson (2005), vilket gör att 
rehabiliteringsåtgärder inte samordnas på samma sätt som tidigare. En annan 
bidragande orsak till försämringen av rehabiliteringen är att tillgången till 
företagshälsovården blivit sämre (SOU 2006:107). 

I Försäkringskassans egen analys (av om aktiva åtgärder leder till utökad 
arbetsförmåga) konstaterar Tollin (2005) att utbildning är den enda 
rehabiliteringsåtgärden som leder till en utökad arbetsförmåga, både på lång 
och kort sikt. Motivationshöjande åtgärder, arbetsträning och annan 
aktivering ger ingen indikering på en förbättrad arbetsförmåga. I Eklund och 
Ossowickis studie (2004) är det endast hälften av dem som varit sjukskrivna 
ett år eller längre som uppger att de haft kontakt med försäkringskassan för 
att diskutera återgång till arbetet (se även Strindlund och Ekberg 2004). Var 
tredje upplever att väntetiderna på åtgärder är för lång, vilket kan innebära att 
sjukskrivningsperioden blir längre än nödvändigt. Den långa väntetiden 
bekräftas av Tollin (2005) som konstaterar att försäkringskassans beslut om 
att köpa en aktiv tjänst tas i genomsnitt efter 470 dagar, vilket signifikant 
minskar sannolikheten för en ökad arbetsförmåga. 

Trots att det förekommit ett flertal utredningar och en mängd förslag 
angående kostnadsansvar för rehabiliteringsinsatser sedan rehabiliterings-
reformen trädde i kraft 1991/92, har få förändringar i lagstiftningen 
genomförts. Eriksson (SOU 2006:107) antyder att det tycks finnas en 
obenägenhet att genomföra större reformer och en ovilja att fatta sådana 
beslut. 1992 års rehabiliteringsreform och dess starka anknytning till 
arbetslinjen har i flera avseenden misslyckats, framför allt genom en hög 
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sjukfrånvaro och genom utestängningen från arbetslivet för stora grupper 
(Grape 2001, SOU 2000:78). En del ändringar har dock genomförts. 

Ökningen av arbetsgivarens ekonomiska ansvar från två veckor (januari 
1992) till tre veckor genomfördes i januari 2004. Syftet var att få 
arbetsgivaren att – förutom att ta ansvar för arbetstagarens hälsa – även införa 
arbetsmiljöförbättringar i ett förebyggande syfte (se t.ex. Ekberg 2004). 
Arbetsgivaren har även en skyldighet att genomföra en rehabiliterings-
utredning efter fyra veckors sjukskrivning (sedan juli 2003) och skicka den 
till försäkringskassan inom åtta veckor efter första sjukskrivningsdagen, även 
i de fall när det inte finns behov av rehabilitering. Denna regel gör att 
lagstiftningens krav kan upplevas som svåra eller meningslösa att leva upp 
till (SOU 2006:107). Försäkringskassan ska, i de fall där rehabilitering 
föreligger, inom två veckor upprätta en rehabiliteringsplan.  

I en undersökning (Khaledi 2005) visar det sig att mer än hälften av alla 
sjukskrivningsfall saknar rehabiliteringsutredning. Endast tre procent av de 
fall som försäkringskassan själva utreder, det vill säga arbetslösa, fick (under 
2005) en rehabiliteringsutredning under föreskriven tid. Tio procent fick det 
inom sex månader (SOU 2006:107). Försäkringskassan har inte möjlighet att 
ge några sanktioner till de arbetsgivare som inte sköter sina åtaganden på 
grund av att ”inte riskera det goda samarbetet som samverkan med 
arbetsgivaren kräver” (SOU 2006:107, s. 50). Bristande kunskap på små 
arbetsplatser som inte så ofta handhar rehabiliteringsärenden, kan vara en 
förklaring till att rehabiliteringsutredningar saknas (SOU 2006:107). Även 
försäkringskassan egen utredning konstaterar att det saknas gemensamma 
riktlinjer och system för återkoppling mellan försäkringskassan och 
arbetsgivarna, vilket försvårar samverkan, menar Khaledi (2005).  
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De åtgärder som vidtas på organisationsnivå är oftast de som arbetsgivaren är 
skyldig till i en rehabilitering, det vill säga att försöka att anpassa 
arbetsuppgifterna och skapa möjligheter för arbetsträning. Arbetsgivarringar 
är en annan åtgärd som prövas i rehabiliteringssyfte samt olika former av 
personaladministrativa åtgärder. Ett aktivt deltagande och stöd från 
arbetsgivare är andra viktiga åtgärder. Helhetssynen på individen och 
kopplingen till hälsa – i form av work-life balance strategier – är något som 
börjar diskuteras allt mer.   

Rehabilitering lönar sig inte, menar Hetzler (2005), vilket bekräftas av 
Gerner (2005). De som inte fått någon rehabilitering har i högre grad återgått 
till arbete, än de som fått rehabilitering. Män får mer ekonomiska resurser än 
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kvinnor för yrkesrelaterad rehabilitering. Män får oftare utbildning, medan 
kvinnor får arbetsträning på sin tidigare arbetsplats och ofta med samma 
arbetsuppgifter som de blev sjuka eller skadade av (Bäckström 1997, 
Försäkringskassan 2005, Josefsson och Törnblom 1995). Att erbjudas en 
utbildning istället för arbetsträning, visar sig ha en större betydelse för 
återgång till arbete (Bäckström 1997, Tollin 2005).  

En framgångsrik rehabiliteringsprocess måste ha tydliga, uttalade och 
gemensamma mål som omfattas av alla inblandade i rehabiliteringsprocessen 
(Vahlne Westerhäll m.fl. 2006). Ett aktivt deltagande från individer och 
arbetsplatsen är en annan framgångsfaktor. Rehabilitering behöver därför 
bygga på en helhetssyn. Ekberg (2004) menar att arbetsplatsens roll är 
underskattad och knappt var tredje person i Eklunds och Ossowickis studie 
(2004) uppfattar att arbetsgivaren har ett förstahandsansvar i rehabiliterings-
arbetet (se även Strindlund och Ekberg 2004). De åtgärder som vidtas av 
arbetsgivaren är främst förändrade arbetsuppgifter och förändrade arbetstider 
(Strindlund och Ekberg 2004). 

Astwik (2006) identifierar två typer av arbetskrav som förhindrar 
återgången till arbete. Det ena är oflexibla arbetskrav som kännetecknas av 
fysisk belastning och inga möjligheter till anpassade uppgifter, vilket ofta 
återfinns inom den klassisk traditionell tayloristisk arbetsorganisation. Det 
andra är gränslösa arbetskrav som kännetecknas av otydliga avgränsningar, 
hög arbetsbelastning – både när det gäller kvalité och kvantitet – samt krav 
på förmåga till självreglering, det vill säga det ligger på individens ansvar att 
inte bli uppslukad av arbetet. De gränslösa arbetskraven kopplas till en ny 
arbetsorganisation med en mer flexibel framtoning.  

Arbetsgivarens kontakt med den sjukskrivne upplevs olika (Edlund 2001, 
Franche m.fl. 2005). Män har en mer positiv attityd till en tidig kontakt än 
kvinnor (Edlund 2001). De personer som upplever att arbetsgivaren anpassar 
arbetet för den sjukskrivnes återgång är positivare till en tidig kontakt. Att 
återgå till sin ordinarie arbetsplats för att ”hälsa på” eller arbetsträna är en 
vanlig rehabiliteringsåtgärd. För många innebär det en svårighet då 
arbetsuppgifterna i många fall måste anpassas till den sjukskrivne, något som 
kan ifrågasättas av arbetskamraterna, eftersom de kan vara oförstående till att 
personen inte kan utföra alla uppgifter hon/han gjort tidigare (Svenning 
1998). I en forskningsöversikt med studier från 1975–1997 visar Krause 
(1998) att anpassade arbetsuppgifter leder till återgång till arbetslivet i 
dubbelt så hög grad som vid icke anpassade uppgifter. Antalet förlorade 
arbetsdagar går ner till hälften och anpassade arbetsuppgifter är därför 
mycket kostnadseffektivt, menar Krause (1998). Anpassning av 
arbetsuppgifter för en snabbare återgång till arbetslivet med positiva 
ekonomiska effekter bekräftas i en forskningsöversikt med studier från 1990–
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2003 av Franche (2005). Däremot finner Franche (2005) att det inte finns lika 
starka bevis för att individens livskvalité har blivit bättre. Det kan tyda på att 
många återvänder till sitt arbete och fortfarande har smärtor eller symtom, 
vilket kan leda till att de snart kan bli sjukfrånvarande igen. 

 En svårighet kan vara att hitta lämpliga uppgifter, då många 
arbetsplatser blivit allt mer specialiserade (Larsson 2005, Svenning 1998). 
Arbetsgivarringar är en åtgärd som provats i rehabiliteringssyfte och skulle 
kunna ses som ett svar på problematiken med svårigheten med anpassade och 
allt mer specialiserade arbeten inom den egna organisationen. Vägledning 
och det kontaktnät som finns inom arbetsgivarringen har stor betydelse för 
återgången (Astwik m.fl. 2006). von Otter (2003:a) visar på goda 
erfarenheter av arbetsgivarringar, men menar att det saknas en policy för 
finansieringen.  

Det som håller tillbaka initiativ av det här slaget är att det saknas en 
mekanism varigenom statens intäkter från framgångsrika initiativ överförs 
i rimliga proportioner för att täcka kostnaderna i projektet. Idag får de som 
”sitter på lösningen” i princip inget mer än personlig tillfredsställelse och 
det tycks inte räcka. (von Otter, 2003:a, s. 108) 

De som fått en snabb återgång med anpassade arbetsuppgifter har lättare att 
hålla sig kvar än de vars arbetssituation inte förändrats, visar Svennings 
(1998) kontroll av de rehabiliterades situation efter två år. En sammansatt 
rehabiliteringsinsats, det vill säga en mångsidig och individanpassad 
behandling kombinerat med en snabb återkomst och stöd av arbetskamraterna 
har betydelse för återgång i arbetet, något som bekräftas även i en 
litteraturöversikt av Andersson (2003). Tidsaspekten på rehabilitering – sena 
eller tidiga åtgärder – bör ytterligare studeras. Ibland visar resultat att tidig 
rehabilitering är bra, men endast under vissa förhållanden och enbart för vissa 
grupper (Eklund m.fl. 2005). Byte av yrke eller arbetsuppgifter förefaller att 
vara den mest effektiva insatsen vid mycket långvariga sjukskrivningar 
(Andersson m.fl. 2003). Vilket arbetsområde den sjukskrivne återfinns inom 
kan ha betydelse. I en studie visar Post (2005) att individer från 
utbildningssektorn har svårare än andra att återgå till arbetslivet. Chefens, 
men framför allt arbetskamraternas, sociala stöd påverkar tiden för återgång 
(se även Krause m.fl. 2001). 

Kvaliteten i de sociala systemen är av avgörande betydelse för hälsan. Ett 
gott stöd på en arena kan skydda från påfrestningarna på en annan arena, men 
inte ersätta dessa, visar Sundgren Grinups studie (2004). Stöd kan vara både 
socialt men också administrativt – genom att ha tillgång till information samt 
att få professionell feedback. Avståndet till verksamhetsledning, som i många 
organisationer har blivit längre, gör att relationerna och därmed stödet kan 
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upplevas som sämre (Sundgren Grinups m.fl. 2004). Utvecklade strategier för 
hur återgången skall ske bör finnas på arbetsplatserna, då det är en svår 
uppgift för en ensam arbetsledare att ha ett rehabiliteringsansvar (Andersson 
m.fl. 2003).   

I ett av de undersökta företagen fann Svenning (1998) att det fanns ett 
allmänt bristande intresse att få tillbaka den sjukskrivne, både bland 
arbetskamrater och hos företagsledningen. När den sjukskrivne är tillbaka till 
arbetet förväntas det att hon/han ska fylla sin professionella plats till hundra 
procent omedelbart, och misslyckas hon/han med det får arbetskamraterna ta 
ansvaret. Toleransen för personer med begränsad arbetskapacitet har minskat, 
och valet kan stå mellan att ”rädda sig själv” eller någon annan på grund av 
att det saknas ”luft i organisationen” (Sundgren Grinups m.fl. 2004). 
Resultaten av Edlunds (2001) studie visar att de långtidssjukskrivna ofta 
känner en lojalitet gentemot arbetsgivaren, och att de inte kan ställa krav på 
anpassade arbetsuppgifter. Det framkommer även i Edlunds (2001) studie att 
långtidssjukskrivna ändå är kritiska mot arbetsgivaren för dennes passiva 
inställning, svaga stöd, bristande kontakter och låga intresse för 
rehabiliteringen. 

Att motverka ohälsa och att arbeta förebyggande är en utmaning för 
arbetslivet. EAP (Employee Assistance Programmes) får ett allt större 
utrymme inom många organisationer. Att minska stressen genom 
rådgivning/vägledning kan för många företag vara en lönsam insats och ett 
stort stöd för individen. Om orsaken till stress återfinns på ett strukturellt 
plan, ledning eller inom organisationskulturen så behövs även förändringar 
på organisationsnivå (Berridge m.fl. 1997). 
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Work-life balance som hälsoperspektiv kan ses i gränslandet mellan 
organisationen och individen. Härenstam (2000) menar att livssituationen 
utanför arbetet sällan vägs in i studier kring samband mellan arbetsvillkor 
och hälsa. Samtidigt visar deras studie hur sårbar situationen (särskilt för 
kvinnor) är om något inträffar som stör balansen mellan de olika sfärerna 
(händelser som de flesta råkar ut för någon eller flera gånger i livet). Höga 
stressnivåer och långa arbetsdagar kan tolereras om tiden för återhämtning 
mellan arbetspassen är tillräcklig, visar Åkerstedts (2000) studie (se även 
Bejerot och Aronsson 2000). En rad indicier i Åkerstedts studie pekar på att 
kombinationen belastning och störd återhämtning leder till utbrändhet. 
Vikten av att kvinnor, som en förebyggande hälsoresurs, har ett ”eget rum” 
och strategier för att skapa detta rum, bör tas hänsyn till i medicinsk praktik, 
menar Forssén och Carlstedt (2006). Det egna rummet behöver inte vara 
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fysiskt, utan ett utrymme i kvinnornas liv som är privat, för att de ska slippa 
undan krav och andra störningar från omvärlden. 

En slutsats i kunskapsunderlaget till en folkhälsopolitisk rapport pekar på 
tendensen till ökad psykisk ohälsa, framförallt bland yngre åldersgrupper. 
Den utbredda tröttheten i befolkningen kan vara ett tecken på att alltfler inte 
får sina ”livspussel” att gå ihop (Statens folkhälsoinstitut 2005:53).   

Johansson (2002:b) visar i sin studie att majoriteten av arbetarna 
upplever en obalans6. Arbetet tenderar att ingripa på aktiviteter utanför 
arbetslivet, snarare än ett motsatt samband. Individer som erfar en balans 
mellan arbete och icke arbete upplever en bättre hälsa och är mer välmående 
än de som erfar en obalans. Aronsson (2000) menar att när arbetslivet 
expanderar så sker det på bekostnad av något annat och inte bara på 
familjelivet, utan även på till exempel föreningsarbete och/eller politiska 
uppdrag/engagemang. 
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De åtgärder som beskrivs inom området är framför allt utvecklingsprocesser 
på den personliga nivån. Betydelsen av socialt stöd, både från arbetsgivare 
och familj, är en viktig åtgärd för att klara av en återgång till arbetslivet. 

Gerners (2005) slutsats av att rehabilitering inte leder till återgång till 
arbetslivet är att de sjukskrivna inte var delaktiga i rehabiliteringsprocessen 
eller motiverade för den rehabilitering som erbjöds samt att de ville vara 
besvärsfria innan återgången till arbete. Franche (2005) visar däremot att 
individer återvänder till arbetslivet, trots att de inte är besvärsfria. I en av 
delstudierna visar Gerner (2005) att under vissa förutsättningar kan 
rehabilitering löna sig. En bidragande orsak är att kvinnorna var delaktiga i 
sin rehabilitering i en hög grad (se även Eklund och Ossowicki 2004). En 
annan orsak uppges vara att kvinnorna lärt sig hantera sin smärta och att de 
trots besvär kunde återgå till arbetet (jfr Franche m.fl. 2005).  

Kontroll över sitt liv och betydelsen av socialt stöd är två viktiga aspekter 
i återgången till arbetslivet. KASAM, känslan av sammanhang (Antonovsky 
1991) – att världen upplevs som meningsfull, begriplig och hanterbar, har 
betydelse för vår upplevelse av hälsa/ohälsa. Sjukskrivna som grupp har ett 
lägre KASAM, enligt Hansen Falkdal (2005). Hanterbarhet har koppling till 
mängden krav i livet och till resurser och makt. Att ha en god kontroll över 
sin livssituation och förfoga över resurser är värdefullt för hälsan. Många 
med utbrändhetsdiagnoser menar att vägen tillbaka till arbetslivet handlar om 

6 Studien var en postenkät med ett representativt urval av den svenska arbetskraften 
och publicerades i SOU 1996:34 och hänvisas till i Johansson 2002:b. 
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att återta kontrollen över sina liv igen – det vill säga att öka sin känsla av 
sammanhang (Sundgren Grinups m.fl. 2004). Holmgren och Ivanoff (2004) 
fann i sin studie tre olika teman kring långtidssjukskrivna kvinnors återgång 
till arbetslivet: a) Att tappa kontrollen: att gå från kontroll till kaos. b) Att 
inte hitta några alternativ för återgången samt c) att hantera livet som en 
helhet. Resultatet i studien visar på att både personliga faktorer och den 
kontext individen befinner sig i, har betydelse för återgången till arbetslivet. 
Samspelet dem emellan måste också beaktas i rehabiliteringen.  

Sex personer av tio upplever att de fått ta egna initiativ för att komma 
åter till arbetslivet, till exempel genom psykoterapi eller egna förslag till 
förändringar på arbetsplatsen (Eklund och Ossowicki 2004). Andra 
förklaringsfaktorer av betydelse för återgången till arbetslivet handlar om 
betydelsen av socialt stöd och att bli sedd och bekräftad. Den sociala miljöns 
betydelse på arbetsplatsen betonas även i en forskningsöversikt av 
MacEachen (2006). En viktig aspekt är att de sjukskrivna känner sig trodda 
på samt att de känner att de olika aktörerna försöker hjälpa dem till att börja 
arbeta igen (Andersson m.fl. 2003, Eklund och Ossowicki 2004, Medin m.fl. 
2003, Ockander och Timpka 2001). Att känna sig respekterade, att bli sedda 
som personer och inte som ”diagnoser”, var andra aspekter som kom fram i 
Medins studie från 2003 (se även Svensson, T. m.fl. 2003). För en 
rehabiliteringsaktör är det viktigaste att ”bota diagnosen”, medan för den 
sjukskrivne kan det vara högsta prioritet att klara av sitt dagliga liv. Eftersom 
det ofta finns en mångfald av rehabiliteringsaktörer krävs en aktiv planering i 
kommunikationen, och rehabiliteringsarbetet kan underlättas av att en 
länkperson (mediator) finns mellan de olika aktörerna. Denna funktion lyfts 
fram som en av de viktigaste slutsatserna i MacEachen (2006) 
forskningsöversikt av kvalitativa studier mellan åren 1990–2003. 

Ockander och Timpka (2001) visar i sin studie hur de sjukskrivna till en 
början upplever sjukskrivningen som något positivt och som en viloperiod, 
men att de efter en tid erfar en allt högre grad av isolering och inaktivitet. Att 
ingå i ett socialt sammanhang och att ha ett socialt stöd, både av 
arbetskamrater och chefer, men också av familj och vänner är av största 
betydelse för hälsan, (se Bastin m.fl. 2003, Eklund 2003, Gard och Sandberg 
1998, Medin m.fl. 2003, Sundgren Grinups m.fl. 2004, Theorell 2003, 
Östlund 2002). Arneson (2006) beskriver i en översikt socialt stöd i tre 
huvudkategorier: emotionellt, informativt och instrumentellt. I den 
emotionella kategorin återfinns beståndsdelar som att bry sig om, att känna 
sympati och en omvårdnadsaspekt. Det informativa stödet ger information 
som förmår individen att hantera situationen. Det instrumentella stödet 
handlar om konkret stöd. Antalet personer i stödnätverket och närheten i 
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relationen till dessa påverkar upplevelsen av socialt stöd.7 Socialt stöd skall 
vara ömsesidigt och skapas i en grupp, summerar Arneson (2006). 

�	�	"	��#���2������
Empowerment används ofta som begrepp i diskussionen för att förebygga 
ohälsa, men också som redskap för hjälp till självhjälp inom framförallt 
psykiatrin. Begreppet behandlas mer utförligt i avsnitt 2.31. 

����3�����������������	�����
De åtgärder som RTW-forskningen beskriver handlar främst om individuella 
åtgärder – både på individ och på organisationsnivån – till exempel att det är 
viktigt att arbetstagaren är delaktig i rehabiliteringsprocessen och medverkar 
i de beslut som fattas. Arbetsgivarens viktigaste uppgift verkar vara att 
anpassa arbetsuppgifter och arbetstider, vilket är en skyldighet enligt 
lagstiftning. Behov finns av forskning även på samhällsnivån– till exempel 
vad interventioner på lagstiftnings- och policynivån får för återverkningar på 
organisations- och individnivån (jfr Murphy och Sauter 2004).  

Det sociala stödet – både från arbetsplatsen och från familj/vänner – är 
något som många forskare lyfter fram som betydelsefullt och viktigt för 
hälsan. Diskuteras detta på arbetsplatserna? De åtgärder som vidtas handlar 
om åtgärder riktat till individen, till exempel genom olika förebyggande 
insatser inte om insatser på arbetsplatsnivå (jfr Ekberg 2004). 

Varför undersöks inte organisationsförändringarna i en högre grad 
kopplat till hälsa? En synpunkt som förs fram av Härenstam (2006), är att 
organisationsforskningen och arbetshälsoforskningen är tydligt åtskilda, 
vilket gör att det saknas teorier och modeller för förklaringar och länkningar 
dem emellan. Organisation och arbetsförhållanden är beroende av varandra, 
därför måste förståelsen av förändringar granskas kritiskt och med nya 
”glasögon” och inte utifrån traditionella teorier.  

Det finns mycket forskning kring återgången till arbetslivet och fler 
forskare börjar påvisa alternativa vägar att studera återgången till arbetslivet 
(se t.ex. Härenstam m.fl. 2006, Murphy och Sauter 2004, Pransky 2005, 
Young m.fl. 2005). För att förstå en komplex problematik behövs samarbete 
mellan olika forskningsdiscipliner och problemet bör belysas ur flera 
synvinklar. I det praktiska arbetet med rehabiliteringen påvisar forskningen 
att det behövs samverkan mellan olika rehabiliteringsaktörer, – till exempel 
försäkringskassa, företagshälsovård, arbetsgivare, arbetsförmedlingen – och 
de långtidssjukskrivna.  

7 För en vidare utveckling av socialt stöd se även Westlander 1999. 
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I individualiseringstendensens kölvatten har begreppet empowerment dykt 
upp som metod och medel för utsatta grupper att återta kontrollen över sina 
liv. Ett exempel på detta är inom EU:s stora socialfondssatsning EQUAL. 
Inom EQUAL är empowerment en av nyckelprinciperna. Utsatthet och 
diskriminering kan finnas inom flera olika arenor och arbetsmarknaden är en 
av dessa arenor. Utanförskap och utsatthet drabbar alltfler grupper på 
arbetsmarknaden – i den här avhandlingen i form av långtidssjukskrivning. 
Den mesta Return to Work forskningen behandlar individnivån och personlig 
utveckling. Där kan empowerment länkas in som ytterligare en beskrivning 
av personlig utveckling. Men ska begreppet förstås enbart på individnivån? 
Och varför blir det aktuellt just nu?  

Ett annat begrepp där anknytningen till organisationsnivån är tydligare är 
work-life balance. Begreppet syftar till att individen ska hitta en individuellt 
upplevd balans eller en integration mellan arbete, familj och fritid. 
Flexibilitet som är ett nyckelord inom organisationsförändringar kan ses som 
ett sätt att påverka balansen. Balansen är viktig för hälsan, men det finns 
inget enhetligt sätt att tolka balansen på. Det ser olika ut från individ till 
individ. Hur kan begreppet förstås och varför är det viktigt i ett hälso- och 
hållbart arbetslivsperspektiv?  

������#��$�������
I empowerment begreppet är den teoretiska förankringen ofta svag och därför 
bör vi se i vilka sammanhang begreppet används och vilka teoretiska rötter 
det har – hur det växt fram. Empowerment har ofta en mer empirisk 
framtoning och därför blir tolkningarna vidare. Det gemensamma är att 
diskussionen i dagens arbetsliv utgår från att det är individen som kan 
åstadkomma förändringar eller att olika policys kan göra en skillnad. Men en 
genomgripande hållbar förändring utmanar faktiska arbetsplatser, strukturer 
och kulturer på en kollektiv nivå (Gambles m.fl. 2006). 

Rötterna till empowerment återfinns i den sociala och politiska aktivism 
som rådde bland förtryckta grupper i USA på 1960–talet. I betydelsen 
självhjälp spåras begreppet till senare hälften av 1800–talet och återfinns 
bland annat inom filantropin (se t.ex. Simon 1994). Simon (1994) hittar fem 
komponenter i empowermentprocessen som går tvärs igenom varje historisk 
period: skapandet av ett kollaborativt partnerskap med deltagarna/klienterna, 
fokusering på styrka hos deltagare snarare än svagheter, fokus på kontexten, 
det vill säga individens sociala och fysiska miljö. En fjärde komponent är 
erkännandet av rättigheter, ansvar och behov hos klientgrupper och den femte 
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handlar om hur professionellas arbete riktar sig till utsatta grupper. Hon 
menar även att grunden till empowerment kan spåras tillbaka ända till 
protestantismen på 1500–talet. Paolo Freire (1972) är en ofta förekommande 
referens i diskussionen kring empowerment. Freires radikala pedagogik bland 
fattiga i Sydamerika, syftade till att de skulle återta kontrollen och makten 
över sina egna liv och därigenom förändra samhället. Empowerment som 
ideologiskt begrepp används idag inte bara inom den vänsterpolitiska 
falangen, utan används av nästan alla politiska aktörer (se t.ex. Andersen 
m.fl. 2003, Trädgårdh 2000). 

Empowerment begreppet används inom vitt skilda områden och tolkas 
följaktligen utifrån olika perspektiv. De vanligast förekommande områdena 
är inom managementområdet och inom olika former av mänsklig utsatthet. 
Inom managementlitteraturen handlar diskussionen främst om de anställdas 
deltagande i organisationsförändringar (se t.ex. King Duvall 1999, Foster-
Fishman och Keys 1997). Om arbetsledningen understödjer empowerment tar 
arbetaren större ansvar och känner sig därför mer motiverad. Toleransen mot 
stress ökar vid empowerment för medarbetare, enligt Howard (1995:b).  

Empowerment begreppet förekommer inom psykiatrin, där utvecklandet 
av hjälp till självhjälp framhålls. Empowermentprocessen ska syfta till att 
lyfta fram patientens styrka och förmågor snarare än deras problem och 
tillkortakommanden (Gibson 1991). Inom området folkhälsa används 
empowerment i syfte att förebygga hälsa (se t.ex. Arneson 2006). Stödet till 
kvinnor i tredje världen är ett annat område (se t.ex. Kabeer 2001, Rowlands 
1997). Begreppet återfinns också inom socialt arbete (se t.ex. Adams 2003, 
Horsgaard 2003, Jarhag 2001, Lindén 2004). Empowerment ses också som 
ett medel/metod för utsatta grupper på arbetsmarknaden att återerövra sin 
plats i arbetslivet (jfr Equalprogrammet). En risk med den vida användningen 
av begreppet är att det urvattnas och riskerar att inte tillfredställa någon 
(Adams 2003). 
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Översättningen av empowerment till svenska kan vara av vitt skilda slag: 
såsom egenmakt, möjliggöra, bemyndiga och delaktighet (se t.ex. Jarhag 
2001). Gibson (1991) menar att det är lättare att definiera frånvaron av 
empowerment såsom maktlöshet, hjälplöshet, avsaknad av hopp, alienation, 
förtryck, paternalism, avsaknad av kontroll över ens liv och beroende. 
Cameron och Cadell (1999) skriver i en översiktlig studie att det inte finns en 
karakteristik som beskriver en person som uppnått empowerment utan att det 
beror på var personen startade när han eller hon påbörjade sin 
empowermentprocess. Det flera är överens om är att ”äkta” empowerment 
måste skapas underifrån (se t.ex. Adams 2003, Cameron och Cadell 1999) 
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och inte kan uppnås uppifrån. Andersen (2003) menar att empowerment kan 
”smitta” av sig till andra nivåer och därför skulle processen kunna initieras 
uppifrån. Ofta beskrivs empowerment som både ett resultat och en process 
(se t.ex. Cameron och Cadell 1999). 

Andersen (2003) menar att i en analys bör vi pendla mellan två olika 
nivåer – vertikal och horisontell empowerment – som båda behövs för att 
skapa långsiktig empowerment. 

Vertikal empowerment, som handler om styrkelse af aktørers magtposition 
opad i forhold til overliggende magtniveauer. Horisontal empowerment, 
som handler om mobilisering og styrkelse af handlingskapaciteten mellem 
aktører på samme niveau. (Andersen m.fl. 2003, s. 16) 
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Individuell empowerment handlar både om att kunna påverka sitt eget liv i 
positiv riktning och att kunna värdesätta och ha omsorg om andra människor. 
Handlingsförmågan riktar sig mot sig själv, mot ens nära omgivning, mot 
organisationer och mot samhälleliga institutioner och politiska sammanhang 
(Andersen m.fl. 2003). Ware (1999) menar att utmaningen ligger i att bygga 
effektiva grupprocesser, inte i en individuell utveckling. Individuell 
empowerment räcker inte, anser Herrick (1995) eftersom samhället är baserat 
på relationer som bygger på under och överordning. Personlig empowerment 
måste följas av ett kollektivt agerande, annars riskerar empowerment att tjäna 
kapitalismens intressen genom att undanröja kollektivismen och minska 
kraven på välfärdsstaten (Cooke 2002).  

Gutiérrez (1995) är på ett likartat sätt kritisk till att de flesta studier i 
socialt arbete beskriver empowerment som en metod som fokuserar på 
individuell utveckling (se även Gutiérrez m.fl. 1998). Hennes studie visar hur 
en psykologisk process kan bidra till en mer politisk dimension av 
empowerment, genom utvecklingen av en kritisk medvetenhet som består av 
tre olika processer: gruppidentifikation, gruppmedvetenhet och själv- och 
gruppkänsla. Om syftet med empowerment är att uppnå större 
systemförändringar, det vill säga vertikal empowerment (Andersen m.fl. 
2003) måste teorier om social, politisk och ekonomisk makt införlivas i 
kunskapsbasen, menar Gutiérrez (1998).  

Dynamiken i en grupp påverkar upplevelsen av det sociala jaget och 
föreställningen om hur vi framstår för andra och hur andra personer bedömer 
oss är viktigt för självkänslan. Cooley 1983/1922 beskriver hur denna 
antingen positiva eller negativa självkänsla växer fram genom en spegling i 
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gruppen. Deltagandet i det sociala livet skapar alltid ett värderande inslag och 
denna värdering skapar en känsla hos individen av skam eller stolthet (jfr 
Scheff 1988, Scheff och Starrin 2002). Självkänslan är väsentlig i en 
förändringsprocess. Grupper som tror att de kan påverka i en 
förändringsprocess lyckas oftare än andra att öka sin handlingsförmåga och 
förbättra sin situation. Första steget är att skapa en kritisk medvetenhet, 
menar Gutiérrez (1995), (se även Adams 2003). 
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Om vi väljer att se empowerment som en process karakteriseras processen av 
följande förändringskomponenter, enligt Parson (1998). a) Attityder,
värderingar och antaganden – en självkänsla som leder till ett agerande som 
är till ens fördel och en känsla av kontroll och värdighet. Inom psykologin ses 
den ökande självkänslan som kärnan i empowerment, medan företrädare för 
socialt arbete menar att det är det första steget och att kärnan i empowerment 
är att påverka större sociala system. b) Validering genom en kollektiv 
erfarenhet – igenkännandet skapar en kollektiv syn på olika problem, vilket 
minskar skuldkänslor och ökar förmågan att se sammanhanget. c) Kunskap 
och kompetens för att utveckla ett kritiskt tänkande och agerande. Genom ett 
ömsesidigt stöd och en gemensam förståelse, kan individer tänka kritiskt om 
både interna och externa aspekter på ett problem, både på makro och på 
mikronivå. Ett sätt är att ha tillgång till kommunikationsvägar för att kunna 
ifrågasätta rådande ideologier och för att påverka vilken information som ses 
som relevant och når fram till gruppen (White 2004). Handling – genom en 
reflekterande ”kritisk medvetenhet” så väcks viljan att agera. Individen tar ett 
ansvar för sitt agerande och är villiga till att agera tillsammans med andra för 
att nå gemensamma mål. En annan viktig del i handlingskomponenten är att 
reflektera över sina handlingar och se vad man lärt sig av agerandet (Parson 
m.fl. 1998, s. 4–5).  

Ett annat sätt att beskriva processen ger Rowlands (1997), där hon visar 
att empowerment verkar inom tre dimensioner: För det första den personliga, 
där utvecklandet av självkänsla, självförtroende och kapacitet undanröjer 
känslan av olika sorters förtryck/underläge. Den andra dimensionen är den 
relationella: där personen utvecklar sin förmåga att förhandla och påverka en 
relation och de beslut som innefattas i den. Den tredje är den kollektiva: där 
individer arbetar tillsammans för att åstadkomma något mer än vad de kunde 
ha gjort enskilt. Den tredje dimensionen inkluderar intervention i politiska 
strukturer, men också ett kollektivt agerande som bygger på samarbete 
istället för konkurrens. Agerandet kan även vara lokalt och informellt.  

Teoretiskt skulle både vertikal och horisontell empowerment (Andersen 
m.fl. 2003) kunna inrymmas i båda processbeskrivningarna ovan. Hur det ser 
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ut i praktiken handlar mycket om vilka aktörer som är delaktiga i processen. 
Ett exempel ger Jonson Ahl och Florin Samuelsson (2000) som i sin studie av 
entreprenörers nätverksbyggande visar hur empowermentmodellen användes. 
De finner att både radikal och ”mainstream” empowerment modeller 
användes. Den radikala modellen av empowerment är den som 
kommuniceras i texter och som framstår som det som nätverken ska byggas 
på. I praktiken används mainstream modellen av empowerment genom att 
projektets villkor och organisationsstruktur inte tillät den mer radikala 
modellen. De allra flesta aktörerna byggde upp/deltog i projektet utifrån sina 
förutsättningar och förväntningar på hur projekt brukar vara, det vill säga 
med en projektledare och ofta initierat uppifrån. Mixen av empowerment 
modeller skapade missförstånd och förvirring och ibland en besvikelse bland 
aktörerna, menar Jonsson Ahl och Florin Samuelsson (2000).   

Hargö Granér (1997) visar i sin studie av en förändringsprocess hur 
föräldrarna till handikappade barn upplevde fyra olika inflytandesituationer. 
Den första är känslan av vanmakt, där individen upplever en ensamhet, brist 
på förståelse och stöd från myndigheter, förlorad kontroll över livssituationen 
och i värsta fall ohälsa. Den andra situationen är beroende vilket 
kännetecknas av ett kunskapsunderläge, en auktoritetsrädsla och beroende av 
experter. Grupptillit som växer fram i gruppen föräldrar under 
forskningscirkeln kännetecknas av ett igenkännande och bekräftande av 
varandra. Det skapas en grupptillhörighet och en delvis ny identitet och vilket 
bildar den tredje inflytandesituationen. Den fjärde situationen är en känsla av 
vardagsmakt, där föräldrarna upplever ett ökat inflytande över 
livssituationen. Att skapa visioner och uttala sitt livsprojekt samt en känsla av 
välbefinnande och meningsfullhet tillhör känslan av vardagsmakt, menar 
Hargö Granér (1997). 
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Hur förhåller sig empowerment till maktbegreppet? Empowerment handlar 
inte om att uppnå mer makt för de berörda, utan om att ändra maktens 
innehåll och form (Andersen m.fl. 2003). Men maktaspekten i begreppet 
empowerment utmanar de som har makten (Jarhag 2001) och ett vanligt sätt 
att diskutera maktbegreppet är i form av makt över. Tankesättet förutsätter att 
makt har en begränsad kvantitet, det vill säga det har formen av ett 
nollsummespel – om du har mer, så har jag mindre.  

I en ojämlik maktrelation kan dominansen ta sig olika uttryck. Ofta 
förekommer hot, tvång och ibland våld – vilket speglar en under/överordning 
med olika dominanssätt. Genusanalys är därför viktigt när vi diskuterar makt, 
menar Rowlands (1997). I en makt över situation handlar det oftast om mäns 
makt över andra män och över kvinnor.  
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Men det finns alternativa sätt att diskutera maktbegreppet, menar 
Williams (1994). Makt till/för är makt som är möjliggörande, kreativ och 
själva kärnan i en individuell empowermentprocess. Det används ofta när 
personer beskriver hur de har löst ett problem, lärt något nytt eller förstått hur 
någonting fungerar.  

Makt med är en mer kollektiv känsla som kan uppstå genom att individer 
organiserar sig eller förenas genom en gemensam förståelse eller ett 
gemensamt syfte. Ofta utvecklas en känsla av att gruppen är större än 
summan av individerna, vilket blir speciellt tydligt när gruppen löser ett 
problem tillsammans. Makt inom baseras på acceptans och respekt, för sig 
själv och andra (se även Rowlands 1997).  

2.3.1.4.1 Tillträde och tillgång till resurser 
Genuin empowerment kan inte uppstå om det inte finns valmöjligheter (Ware 
1999). Att förnekas möjligheten till att göra val är motsatsen till 
empowerment, det vill säga disempowerment. Därför måste individen 
uppleva en känsla av disempowerment för att kunna uppnå empowerment, 
menar Kabeer (2001). Besluten i de val vi gör beror på vilka resurser vi har 
att tillgå, vilken handlingsförmåga vi har och vilket resultat vi uppnår. Dessa 
tre, tillgång, handlingsförmåga och uppnådda resultat, hänger ihop och är 
beroende av varandra. Resurser kan vara materiella, sociala eller humanitära 
och distribueras via olika institutioner – familj, normsystem, välfärdssystem 
och olika regelsystem.8 Hur individerna får tillträde till dessa resurser är en 
del av disempowerment/empowermentprocessen.  

Resursbegreppet kritiseras för att det fokuserar emotionella och kognitiva 
dimensioner av maktlöshet men negligerar sociala och politiska 
maktdimensioner (Prilleltensky m.fl. 2001). Men tillgång till materiella och 
psykologiska resurser kan ses som nödvändiga för att få makt och kontroll 
över sin situation, något som i sin tur är nödvändigt för att skapa en känsla av 
välstånd och hälsa, menar Prilleltensky (2001). 

Resurser skapas inte bara av individerna själva, utan den resursfördelning 
och styrning av resurser som finns i samhället är avgörande för individernas 
valmöjligheter och handlingsutrymme. Tillgången till resurser administreras 
på flera nivåer. På samhällsnivån sker det genom socialpolitiska åtgärder som 
minskar ekonomiska ojämlikheter och arbetslöshet, genom bostadspolitiska 
åtgärder samt utbildningsmöjligheter. På den lokala nivån handlar resurser 
om tillgång till en god infrastruktur, en god social service, en hög kvalité på 

8 Resursteorier kan jämföras med Bourdieus (1994) uppdelning av olika former av 
kapital; Socialt, symboliskt, ekonomiskt och kulturellt och där också olika former av 
resurser ingår. Jag tolkar dock Bourdieus teori som en mer långtgående och djupare 
förändring på flera plan än resursteorin.  
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skolor, rekreationsområden med mera. Inom familjen kan tillgången till 
resurser speglas i goda relationer, ”kvalitetstid” tillsammans, störningsfri 
kommunikation och en förmåga till konfliktlösning och en tillgång till socialt 
stöd och praktisk hjälp.  

Som har framgått finns det många sätt att uppfatta resursbegreppet och 
hur det fokuseras i forskning om empowerment. Det är dock viktigt att göra 
en åtskillnad mellan vad som är faktiska förhållanden och vad som är uppleva 
förhållanden, när det gäller de olika resurserna (se t.ex. Allardt 1975, Korpi 
1978, Sen 1985). Det som är faktiska resurser behöver inte alltid upplevas 
som sådana, men det omvända kan också gälla. En individ kan uppfatta sig 
ha resurser som inte finns faktiskt. Resurserna kan analyseras som något 
individuellt eller kollektivt. Det kollektiva kan i sin tur delas in i olika nivåer 
– en samhällelig, en organisatorisk och en gruppnivå. De flesta forskare 
lägger dock tyngdpunkten på faktiska förhållanden. Kollektiva resurser och 
faktiska förhållanden fokuserar till exempel Korpi (1978), Andersen (2003), 
Ware (1999), Herrick (1995), Cooke (2002), Gutiérrez (1995, 1998) och 
Adams (2003). Fokus på faktiska förhållanden men ur ett individperspektiv 
har Palme (2001), Johansson (1970, 1971) och Sen (1985, 1993). 
Upplevelsedimensionen av resursbegreppet är inte är så vanligt 
förekommande i forskningen. Allardt (1975) är snarast ett undantag, och han 
menar att individernas behovstillfredsställelse – det vill säga behoven för att 
leva ett gott liv och att uppleva lycka – är minst lika viktiga i en analys av 
välfärdsresurser. Allardt (1975) inför livskvalitet som begrepp i sin analys. 
Poängen i Allardts analys är att han förutom en faktisk förhållandenivå 
kompletterar med en upplevd nivå. Dahrendorf (i Ljungberg 1987) utgår från 
begreppet livschanser vilket inbegriper människans valmöjligheter och 
hennes förankring/bindningar (ligatures) till omgivningen, framför allt till 
”förfäder, hemland och gemenskap” (Ljungberg 1987, s. 24). 

Sen (1985, 1993) utgår från faktiska förhållanden och materiella 
förutsättningar, men tillför en förmåga och frihetsdimension, det vill säga att 
analysen fokuserar individens förmåga att kunna använda resurser på det sätt 
hon eller han önskar. En persons förmåga beror på flera faktorer, bland annat 
personliga karakteristiska och sociala omständigheter.  Sen (1993) menar att 
människans valmöjlighet måste sättas mot resursens relevanta funktion, det 
vill säga att en del val är viktiga för individen, medan andra val är triviala.  

 Johansson (1970) diskuterar materiella förutsättningar utifrån livsvillkor 
som regleras politiskt, där hälsa, arbete och utbildning blir de viktigaste 
komponenterna. Politiska resurser, till exempel i form av valdeltagande, 
möjlighet att påverka och bilda opinion är ett annat område som fokuseras i 
Johanssons (1971) analys. Johansson (1970, 1971) tar tydligt avstånd från 
upplevda individuella förhållanden av en mer kvalitativ karaktär i sin analys.  
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Korpi (1978) menar att medborgarnas klassmässiga intressen utgör en 
möjlig bas för ett kollektivt fackligt och politiskt handlande och därmed att 
löntagarnas maktresurser kanaliseras via fackföreningar och de politiska 
partierna. En hög sysselsättningsnivå under efterkrigsperioden och utveckling 
av socialförsäkringar ökar löntagarnas ekonomiska oberoende gentemot 
välfärdskapitalismen.9

Palme (2001, s. 9) definierar välfärd ”med utgångspunkt i individuella 
resurser med vars hjälp medborgarna kan kontrollera och medvetet styra sina 
livsvillkor”. Faktiska förhållanden såsom inkomst, bostad, hälsa, yrke och 
utbildningsnivå inräknas. Kritik mot att faktorerna i stort sett har varit 
oförändrade sedan mitten av 1960–talet finns och att natur- och 
miljöaspekter, samt betydelsen av socialt och kulturellt kapital bör beaktas 
(se t ex Vilhelmsson 2002). En annan viktigt aspekt är sociala relationer, 
vilka kan analyseras på flera nivåer: dels genom tillit till andra, dels genom 
möjligheten till delaktighet i samhälleliga institutioner (Palme m.fl. 2000). 
Relationen mellan olika grupper, till exempel etniska grupper eller sociala 
klasser, är ett uttryck för delaktighet i samhället. Relationsmönster och 
samspel inom mindre grupper, till exempel ett arbetslag är en annan nivå. En 
tredje nivå är kontakter mellan individer. De sociala relationerna bygger på 
ett ömsesidigt socialt stöd, det vill säga att få hjälp av vänner och närstående 
när detta behövs. De sociala relationerna innefattar ett socialt nätverk, som 
kan finnas både på individ- och på gruppnivån.  

De flesta teoretiker som diskuterar empowerment benämner det som en 
kollektiv strategi, genom att handlingsdimensionen i begreppet syftar till att 
påverka i maktstrukturer (se t.ex. Cooke 2002, Herrick 1995, Ware 1999). 
Det finns en viktig individuell aspekt genom att individens självkänsla växer 
genom det kollektiva agerandet (jfr Andersen m.fl. 2003). Den politiska 
dimensionen understryks också av till exempel Gutiérrez (1995, 1998) och 
Adams (2003).  

2.3.1.4.2 Handlingsförmåga 
Det är inte endast tillgången till resurser som spelar in i en 
empowermentprocess. Den andra maktdimensionen är handlingsförmågan 
(agency), det vill säga förmågan att definiera våra mål och uppnå dem. 

9 Korpi (1978) definierar välfärdskapitalismen, ”den svenska kombinationen av ett 
kapitalistiskt system med omfattande politiska åtgärder för att motverka resultatet av 
de kapitalistiska marknadsprinciperna och för att omfördela välfärden enligt 
rättviseprinciper.” (s 15) Vidare menar Korpi att arbetarklassen inte har införlivats i 
kapitalismen genom att den överväldigande majoriteten av arbetare och tjänstemän är 
fackligt organiserade, vilket understryker skillnaden mellan arbetstagare och 
arbetsgivare.  
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Handlingsförmågan refererar inte bara till observerbara beteenden, utan 
dessutom till graden av motivation, känslan av meningsfullhet och syftet med 
handlingen (makt inom). Handlingsförmåga kopplat till maktaspekter kan 
vara både något positivt och något negativt. Det kan vara positivt (makt 
till/för) i bemärkelsen i att individer formar sina egna livsval och 
målsättningar, ibland trots ifrågasättanden från omgivningen. Det kan vara 
negativt (makt över) om det innebär att använda våld, hot och tvång för att 
dominera andra människor (jfr Williams 1994).  

Resurser och handlingsförmåga tillsammans utgör kapaciteten i hur 
människor kan forma sina liv – att vara och att göra, vilket utgör den tredje 
maktdimensionen i disempowerment/empowermentprocessen (Kabeer 2001). 
Prilleltensky (1994) anser att tillgång till ökade materiella resurser för 
utsatta/förtryckta grupper är ett nödvändigt steg i empowermentprocessen.  

Nästa steg i makt- och kontrolldimensionen är möjlighet till ett aktivt 
deltagande och självbestämmande på alla nivåer. Det tredje steget handlar om 
möjligheter för kompetensutveckling och självförverkligande (self-efficacy), 
det vill säga att individen tror att hon/han kan kontrollera resultatet av sitt 
beteende. Det måste finnas stöd och möjligheter både på samhälls-, kommun- 
och familjenivån (Prilleltensky m.fl. 2001). Kritik finns mot 
självförverkligande teorin, eftersom den kan ge sken av att individen ensam 
förändrar sitt liv. Kritikerna menar därför att det finns en risk med att sociala 
problem kan förklaras utifrån ett ”blame-the-victim” perspektiv (Franzblau 
och Moore 2001) 
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Begreppet empowerment används inom ett flertal områden och ofta i ett 
empiriskt sammanhang, vilket gör att tolkningen av begreppet blir vid. Kan 
den spridda användningen leda till att begreppet urvattnas eller kan den 
berika begreppet? De flesta forskarna är överens om att empowerment bör 
skapas ”underifrån”, det vill säga genom en mobilisering eller aktivering som 
de berörda ansvarar för. Ett annat diskussionsområde inom forskningen är om 
empowerment ska ses som en process eller som ett resultat eller som både 
och?  

De olika synsätten på att operationalisera begreppet empowerment utgår 
från något av följande:  

• Subjektiva erfarenheter/intrapsykiska faktorer 
• Objektiva beteenden eller utkomster 
• Kollektiv/individuell strategi/arbetsform  
• Utvidgad handlingsförmåga 
• Större samspel med omgivningen  
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• Att ta kontroll över omständigheter  
• Praktik som innefattar kritisk reflektion  
• Organisationspåverkan/strukturpåverkan som ej är objektifierande 
• Förändring av maktbalansen. 

Maktaspekten är central i förståelsen av empowerment. Tillgång till resurser, 
handlingsförmåga och människors kapacitet för att forma sina liv är olika 
maktdimensioner i empowerment.  

För att förstå och analysera empowerment är det dessutom viktigt att 
skilja på: 

• den individuella och kollektiva processen 
• horisontell empowerment (omfördelning av makt mellan nivåer) 

eller vertikal empowerment (maktmobilisering inom samma nivå). 
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Begreppet framkom i den amerikanska debatten under början av 1990–talet, 
eftersom alltfler kvinnor kom ut på arbetsmarknaden och att amerikanska 
arbetare tillbringade mer tid på arbetet än sina förfäder (Schor 1991). En 
annan orsak var att arbetstakten ökade dramatiskt, vilket skapade nya 
problem. I Storbritannien blev begreppet aktuellt under slutet av 1990–talet 
och Tony Blair startade i mars 2000 en kampanj för ökad balans i livet. En av 
orsakerna till att debatten aktualiserades var de brittiska männens långa 
arbetsdagar. I Kanada förekommer forskning kring området, främst utifrån de 
ökande kostnaderna för sjukfrånvaro och sjukvård (Olson 2004). I Sverige är 
begreppet inte lika använt, men TCO har översatt begreppet till livspussel (se 
t.ex. Prhat 2005). 

Den ideala arbetaren ses fortfarande som någon som inte låter familjen 
eller andra åtaganden störa det betalda arbetet (Gambles m.fl. 2006). 
Begreppet work-life balance åsyftar en balans eller en integration inte bara 
mellan arbete och familj utan också en fungerande fritid. Work-life balance 
pekar på ett bredare synsätt på konflikten arbete–familj än till exempel en 
familjevänlig policy, även om flera forskare som använder begreppet enbart 
diskuterar sfärerna arbete och familj (jfr Guest 2002). Work-life balance 
ignorerar distinktionen mellan betalt och obetalt arbete. Ordet ”balance” 
indikerar att ibland går en sfär i livet upp och ett annat måste då ge vika i viss 
utsträckning (Gambles m.fl. 2006). Eftersom begreppet balans innefattar en 
50:50 fördelning av befintliga resurser, har flera börjat använda begreppet 
work-life integration i stället (Jones m.fl. 2005). Guest (2002) menar att 
sfärerna kan antingen vara för tunga eller för lätta och att ordet ”balance” 
indikerar ett jämviktsläge. Därför bör metaforen ”work-life balance” 
innefatta en fysisk och psykologisk förståelse och innehålla en balans mellan 
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kropp och själ, vilket gör att vi kan observera när någon förlorar sin balans. 
Balans kan alltså ha både en subjektiv och en objektiv mening och 
mätningspunkter som varierar beroende på omständigheter och individuella 
förutsättningar. Att finna en balans i livet är därför bra för hälsan och med 
tanke på pressen i dagens arbetsliv, borde det vara en angelägenhet för 
arbetslivets alla aktörer (Kodz m.fl. 2002). Livet utanför arbetslivet och 
arbetslivet kompletterar varandra och en positiv fritid påverkar vårt arbetsliv 
och vice versa (Olson 2004).  
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I en översikt av Guest (2002) diskuteras fem huvudmodeller som förklaring 
till relationen mellan arbetslivet och livet utanför arbetet. Särhållande: de 
olika sfärerna ses som två helt skilda sfärer och de påverkar inte varandra. 
Överspridningsmodellen: en sfär kan påverka den andra i både positiv och 
negativ mening. Den tredje modellen är kompensationsmodellen där det som 
saknas i en sfär kan kompenseras i den andra, till exempel kan arbetet utföras 
på rutin och inte vara speciellt krävande, medan fritiden kan fyllas av 
stimulerande uppgifter. Den instrumentella modellen innebär att individen 
står ut med en negativ sfär för att kunna lyckas i den andra. Till exempel kan 
man ha ett icke stimulerande, rutinmässigt arbete på obekväma arbetstider, 
men som är bra betalt för att kunna köpa ett hus eller en bil. I konflikt eller 
konkurrensmodellen har individen höga krav i alla sfärer och ställs inför 
svåra val vilket skapar en konflikt och skapar en stressfylld situation. Senare 
tids forskning har koncentrerat sig på konfliktmodellen (se även Johansson 
2002:a).  

Guest (2002) menar att ingen av modellerna lyckas speciellt väl med att 
beskriva vad som konstituerar en balans mellan arbete och resten av livet 
eftersom de är deskriptiva modeller. För att kunna skapa ett förklaringsvärde 
måste det infogas en analys av orsaker och konsekvenser. Ett försök är 
gränsteorin (border theory) (Clark 2000). Varje dag är människor 
gränsövergångare när de rör sig mellan arbete och resten av livet. Att 
analysera ”gränsens” genomsläpplighet och hur pass lätt människor kan röra 
sig fram och tillbaka är ett sätt att försöka hitta förklaringar. Hur tillåtande är 
”gränsvakter”, till exempel chefer och livskamrater? Clarks´ forskning (2000) 
visar att det beror på hur individer definierar vad som är tillåtet utifrån sina 
egna erfarenheter. Andra medlemmar kan vara inflytelserika när det gäller att 
definiera området, men de har ingen makt över gränsövergången. Ju mer 
andra medlemmar vet om de olika områdena, ju inflytelserikare blir de och 
desto större chans att det råder en balans mellan arbete och familj. 
Flexibiliteten i arbetslivet tänjer på gränserna och ställer krav på en förmåga 
att kunna hantera de flexibla villkoren (Hanson 2004). ”Ju vagare de yttre 
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ramarna och strukturerna är, desto större blir utrymmet för individens egen 
definition och tolkning av arbetsuppgifterna.” (Hanson 2004, s. 152) 

Andra teoretiska förklaringar kan fördjupas genom individuella 
psykologiska förklaringsmodeller, där till exempel forskningen kring 
”arbetsnarkomaner” är ganska spridd. Tyngdpunkten i work-life balance 
forskningen ligger dock på individuella omständigheter även om begreppet 
antyder att individen är del i ett större socialt system (Guest 2002).  
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Den ökande individualiseringstendensen både inom arbetslivet och inom 
rehabiliteringen innebär att individens eget ansvar för sin anställningsbarhet 
och för sin hälsa blir större. Förändringarna som följt efter 1990–talets krisår 
på arbetsmarknaden, till exempel nya organisationsformer, krav på ökad 
flexibilitet och eget ansvar för sin kompetensutveckling, kan öka känslan av 
utsatthet hos många individer, samtidigt som förändringar i välfärdsystem 
påverkar både arbetslivet och privatlivet. För de flesta individer innebär 
förändringarna på arbetsmarknaden oftast en positiv utveckling, men för en 
del individer kan det öka riskerna för ohälsa. Utsatthet är både ett objektivt 
och ett subjektivt fenomen och kan utgå från och skapas på flera nivåer – 
samhälls-, organisations- och individnivån.  

Empowerment beskrivs i EQUAL programmets styrdokument som en 
viktig del i en strategi för att motverka diskriminering och all slags 
ojämlikhet i anknytning till arbetsmarknaden (se kapitel 3). På vilka nivåer 
implementeras empowerment strategier i projektet? Vilken betydelse får 
empowerment på individnivån? Går det att se verkningar av empowerment på 
arbetsplatsnivån?  

Förklaringar till ohälsa och åtgärder för återgång till arbetslivet fokuserar 
till största delen enbart någon av analysnivåerna, oftast individnivån. 
Samspelet mellan de olika nivåerna ges inget större utrymme i forskningen, 
även om det börjar uppmärksammas (se t.ex. Härenstam m.fl. 2000, 2003, 
Gonäs 2005).  

Min ambition med forskningen är att kombinera flera analysnivåer – det 
vill säga att utgå från förändringar på samhälls- och organisationsnivå och se 
hur dessa påverkar individen och i det här fallet individens hälsa. Ambitionen 
innebär också att utgå från ”hela livet” – inte bara från arbetslivet. Individen 
finns i ett sammanhang med arbete, familj och fritid. För att förstå en 
komplex problematik – långtidssjukskrivna individers väg tillbaka till 
arbetslivet – bör hänsyn tas till hela livssituationen. Kan begreppet work-life
balance vara fruktbart i den analysen?  
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I det här kapitlet presenterar jag bakgrunden till det forsknings- och 
utvecklingsprojekt som avhandlingens empiri återfinns i. Jag börjar med en 
beskrivning av Equalprogrammet och utvecklingspartnerskapet PEOPLE10.
PEOPLE11 fanns i tre regioner i Sverige och hade samarbete med ett 
transnationellt partnerskap, vilket beskrivs nedan. Därefter följer en 
presentation av organiseringen av projektet och de olika verktygen i den del 
av projektet som fokuseras i avhandlingen, närmare bestämt målgruppen 
långtidssjukskrivna.  Min roll i projektet samt kombinationen forskning och 
utveckling diskuteras. 
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EQUAL programmet är ett gemenskapsinitiativ inom EU och administreras 
av Europeiska Socialfonden (ESF). Programmet syftar till att främja metoder 
för att bekämpa diskriminering och utestängning i arbetslivet, men framför 
allt att påverka strukturer, organisationer, arbetssätt, värderingar etc. som 
utestänger och diskriminerar. Individens kompetens och 
utvecklingsmöjligheter skall tas tillvara oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, 
sexuell läggning eller funktionshinder. EQUAL är den största 
mångfaldssatsningen i Europeiska unionens historia.  

Den första omgången av EQUAL startade 2002 och avslutades i juni 
2005. I Sverige fanns i första omgången 46 utvecklingspartnerskap, 
uppdelade i 5 temaområden. Dessa var: Vägen till arbete, Företagande, I 
arbetslivet, Minska könssegregeringen, samt Asylsökande. En andra omgång 
utlystes våren 2004.  
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Utvecklingspartnerskap som organiseringsform bygger på samverkan mellan 
olika aktörer från samhällets olika sektorer (privat, offentlig och ideell). 
Syftet med samverkan är att skapa innovativa lösningar på problem med 
diskriminering, utestängning och marginalisering på arbetsmarknaden och i 

10 Utvecklingspartnerskapet var indelat i tre delprojekt. Organiseringen av 
delprojekten var i form av regionalt partnerskap, men i ”dagligt” tal benämndes det 
som projektet. Jag kallar därför det för PEOPLE-projektet om jag inte diskuterar 
organiseringen. 
11 Partnerskap för Lika Möjligheter och Livslångt Lärande.  
12 Se www.esf.se  
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arbetslivet13. Med jämställdhetsprincipen åsyftas att partnerskapen aktivt 
skall arbeta utifrån en medveten jämställdhetsstrategi. Mångfaldsprincipen
syftar till att motverka dold eller öppen diskriminering samt tillvarata 
människors kompetens oavsett bakgrund. Empowerment definieras enligt 
följande:  

Empowerment handlar primärt om att förändra maktbalansen 
mellan dem som har makt och de utsatta grupper och individer som 
saknar eller har mycket lite makt. Det handlar dels om att stärka 
utsatta grupper och individer så att de kan ta ett större ansvar för 
och kontrollera sina liv, dels att förändra de sociala, ekonomiska 
och politiska systemen för att ge utestängda och utsatta grupper och 
individer en möjlighet att agera generellt i samhället och specifikt 
inom arbetsmarknad och arbetsliv. (Gemenskapsinitiativprogram 
för EQUAL 2000–2006 Sverige, s. 7614)  

EQUAL programmets definition innefattar åtgärder på flera nivåer, vilket 
skapar en vid definition av begreppet när det ska omsättas till en praktik. På 
individnivån ska individen få en ökad handlingskapacitet och förmåga att 
fatta egna beslut och ta ett ökat ansvar för sin situation, bland annat i 
förhållande till arbetsliv och försörjning. På gruppnivån är målet att gruppen 
organiserar sig eller använder en befintlig organisation för att bättre göra sin 
röst hörd och för att personerna inom gruppen ömsesidigt skall stärka 
varandra. På system- och strukturnivån är målet att förändra lokalsamhället, 
den lokala ekonomin, de administrativa systemen och strukturerna så att 
dessa ger utrymme och inflytande – ekonomiskt, politiskt och socialt – åt 
missgynnade grupper. Och slutligen på projektnivån där målet är att ge 
missgynnade grupper och deras organisationer resurser och kompetens att 
själva initiera och driva utvecklingsprojekt och mer reguljära verksamheter. 
(Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000–2006 Sverige, s. 76) 

�	��'���������������������7#,7(#�
PEOPLE bestod av fyra parter: Arbetslivsinstitutet/APeL, CFL – Centrum för 
flexibelt lärande i Söderhamn, Vuxenutbildningen i Gislaved, samt 
Lärcentrum Masugnen i Lindesberg.15

13 För mer information om partnerskap i Equalprogrammet se Andersson 
 (2005)  
14 Från Gemenskapsinitiativprogram för Equal 2000-2006 Sverige. www.esf.se
styrdokument 
15 Hela projektet hade en driftbudget på ca 13 miljoner under åren 2002–2005. Cirka 
3 miljoner var för delprojektet med de långtidssjukskrivna. Fas 3 medel för spridning 
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APeL är ett FoU-centrum som inriktar sig på arbetsplatslärande. 
Arbetslivsinstitutet och APeL hade ett särskilt ansvar för bland annat 
samordning, interregionalt och transnationellt utbyte, uppföljningar, 
utvärderingar samt forskningsinsatser.  

I Söderhamn riktade sig projektet till individer som hade jämförelsevis 
låg kompetens och stora behov av baskunskaper, för att kunna komma vidare 
i mer branschspecifik kompetensutveckling. Ett antal arbetslösa kom att tas 
in som vikarier för att i största möjliga mån undvika produktionsbortfall, 
vilket är ett stort hinder för kompetensutveckling. Vikarierna fick även delta i 
kompetensutveckling. Allt lärande är arbetsplatsförlagt för att hitta den 
naturliga återkopplingen mellan lärande och verksamhet. 

I Lindesberg vände sig projektet till långtidssjukskrivna personer som var 
anställda eller arbetslösa. Målgruppen återfanns i det ökande antalet 
långtidssjukskrivna inom den offentliga sektorn. Fokus i projektet låg på 
motivationsarbete, validering, vägledning, friskvårdsinsatser, arbetsträning 
och kompetensanalys. Några av insatserna skedde i samverkan med ett antal 
arbetsplatser i kommunen. 

I Gislavedsregionen var invandrare målgrupp för verksamheten. Den 
invandrade arbetskraften fick nästan alltid arbete i regionen, men var 
diskriminerade på arbetsplatserna och hade ofta svårt att gå vidare till mer 
kvalificerade arbetsuppgifter. Vilket till största delen berodde på bristande 
språkkunskaper, som i sin tur ledde till en svagare integration i samhället. 
Projektet innebar ett trainee-program som byggde på kompetensanalys, 
validering och arbetsplatsansluten kompetensutveckling. Arbetsplatserna som 
deltog hade ett kommande behov av arbetskraft och ökad kompetens och 
matchades därför med deltagarna. Syftet var att kunna få en anställning inom 
den bransch där deltagarna hade haft sin traineeplats. Deltagarna kom att få 
mentorer som bestod av andra invandrare och som kunde fungera som goda 
förebilder. 

Utöver de fyra svenska partnerna fanns det ett transnationellt samarbete i 
projektet, vilket utgjordes av Workforce Futures i England. Samarbetet 
skedde dels genom de olika regionerna i Sverige, men också via subgrupper 
med representanter från både Sverige och England. Subgrupperna handlade 
om kompetensutveckling, att förändra attityder hos arbetsgivare när det gäller 
mångfald, lärandestrukturer på arbetsplatsen, samt forskning.  

Alla tre regionerna hade också lokala partnerskap uppbyggda utifrån den 
målgrupp de vände sig till. Avhandlingsarbetet handlar om målgruppen 
långtidssjukskrivna, därför kommer nedanstående beskrivning enbart beröra 

och påverkan för projektet ”Empowerment som drivkraft för lärande och utveckling” 
var under 2006–2007 ca 1,5 miljoner. 
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Lindesbergsregionen. Samarbetet mellan regionerna kommer således inte att 
tas upp. 

��������
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Projektet organiserades i traditionell form med en styrgrupp och en 
referensgrupp. Styrgruppen bestod av representanter från arbetsgivare, 
(kommun och landsting), försäkringskassan, arbetsförmedling, lärcentra, 
projektledare samt två deltagare. Projektledaren och en studievägledare var 
anställda på lärcentrumet (hädanefter kallad projektledarna, då de arbetade 
nära varandra, även om en av dem hade det formella ansvaret). 
Referensgruppen bestod av företagshälsovård, fackliga representanter, 
studievägledare, hälsoutvecklare, projektledaren samt två deltagare.  

Komplexiteten i organiseringen av partnerskapet framgår av figur 1. 
Ringen i mitten med ”deltagare” symboliserar att deltagarna ska ses som 
experter på sin egen problematik och att inblandade aktörer ska utgå från det. 
Projektet byggde alltså på ett ”bottom up” perspektiv. 

Den andra ringen, beskriver de aktörer som deltog i partnerskapet och 
pilarna från de olika aktörerna och deltagarna syftar på att de ska bidra till 
partnerskapets gemensamma uppgift. Pilarna mot aktörerna och deltagarna 
markerar att de också vill ha ut något för egen del. Sättet att se på bidrag och 
utfall är en del av intressentmodellen.  

Den tredje ringen visar att alla aktörer är omgivna av ett system med 
regler, avtal, rutiner och förhållningssätt. Eftersom aktörerna kommer från 
olika myndigheter och olika organisationer är regelsystemen inte alltid 
förenliga. Förutsättningarna för att påverka ”uppåt” och utanför den egna 
organisationen ser olika ut, beroende på var i hierarkin aktörerna befinner sig 
i den egna organisationen och vilket kontaktnät aktörerna har tillgång till 
utanför den egna organisationen. 

Den yttersta ringen visar att det finns ett yttre system som påverkar de 
inre ringarna. Samhället utvecklas till största delen oberoende av vad som 
sker i de inre ringarna, vilket påverkar de olika aktörerna och deltagarnas 
handlingsutrymme. Samhälleliga strukturer är tröga system som är svåra att 
påverka på kort sikt. Komplexiteten i organiseringen av partnerskapet visar 
på svårigheter med att påverka strukturer och att få effekter som går i motsatt 
riktning. 
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Figur 1 Komplexiteten i organiseringen av PEOPLE-projektet 
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I PEOPLE, region Lindesberg, organiserades flera olika aktiviteter, vilket 
skapades av deltagarna tillsammans med projektledarna. Verktygen var bland 
annat gruppsammankomster för social gemenskap, delaktighet och 
uppföljning, där omvärldsanalys var en viktig del. Omvärldsanalysen 

16 Se CD skiva ”Från PEOPLE till Lindesbergsmodellen – ett arbetsliv för alla”. 
www.masugnen.se  
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resulterade i en hemsida, (www.peggo.nu) skapad tillsammans med 
omvärldsanalytikern Bengt Wahlström. Samtal på olika nivåer förekom, till 
exempel individuella samtal, vägledning och kompetenskartläggning där 
hänsyn togs både till formell och till informell kompetens. Stresshantering 
och basal kroppskännedom var två återkommande inslag. Många av dessa 
verktyg var inte utvecklade speciellt för långtidssjukskrivna, utan används i 
arbetet på lärcentrum för andra grupper. Det som sågs som speciellt skapat 
för projektet var att det fanns följande: 

• En helhetssyn på individen utifrån arbete, familj och fritid. 
• Partnerskapet – samarbetet mellan samtliga berörda kring den 

sjukskrivne. 
• Empowerment – att utgå från deltagarna som experter, vilket skedde 

både i utvecklingsarbetet och i forskningsprocessen. 
• Träffpunkt People. En lokal i lärcentrumet som de långtidssjuk-

skrivna hade som mötesplats under hela projektet. Här fanns även 
tillgång till datorer. 

• Det ”livsvida” lärandet med kompetenskartläggning och kompetens-
utveckling. 

• Tid för individen. 
• Kontinuitet – det vill säga samme person som ”coachar” och stöttar 

enskilda deltagare. 
• Återinförande av flerpartssamtal, det vill säga möte mellan 

försäkringskassa, arbetsgivare och den sjukskrivne med stöd av en 
”mediator”.  

������-	������	�+#�+'#�
Min arbetslivsbakgrund består främst av arbete med socialt utsatta grupper, 
till exempel med ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och 
missbruksvård. I september 2002 blev jag anställd som forskningsassistent 
vid APeL FoU i Lindesberg17. FoU verksamheten är inriktad på lärande i 
arbetslivet och målsättningen är en kombination av forskning och 
utvecklingsinsatser utifrån ett interaktivt förhållningssätt – det vill säga en 
gemensam kunskapsbildning tillsammans med deltagare/praktiker i olika 
verksamheter och projekt (se kapitel 4).  

I januari 2003 antogs jag som forskarstuderande vid institutionen för 
beteendevetenskap, avdelningen för sociologi vid Linköpings universitet, där 
jag tidigare hade genomfört min grundutbildning med inriktning mot 

17 www.apel-fou.se  
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sociologi och kvinnovetenskap. Mina forskarstudier har kombinerats med 
FoU-arbete i utvecklingspartnerskapet PEOPLE – både lokalt, nationellt och 
transnationellt – vilket har inneburit allt från att arrangera seminarier och 
studiebesök, utvärderingar, skriva minnesanteckningar samt samla empiri för 
ett avhandlingsarbete. Arbetet har inneburit ett nära samarbete med 
projektledarna i de olika regionerna, där jag tillsammans med en medarbetare 
från APeL har ansvarat för FoU verksamheten i projektet.  

Mitt uppdrag var att inom utvecklingspartnerskapet PEOPLE finna en 
forskningsfråga, som kunde visa sig vara värd att beforska. Med tanke på 
mina tidigare erfarenheter och intressen, så valde jag att utgå från ett 
deltagarperspektiv. En av nyckelprinciperna i Equalprogrammet, 
empowerment, tilldrog sig tidigt mitt intresse. Vilken målgrupp jag skulle 
fokusera tog längre tid att besluta. Till slut föll valet på målgruppen 
långtidssjukskrivna, dels för att det är en aktuell samhällsproblematik, men 
också för tillgängligheten tidsmässigt hos gruppen. Arbetssättet och 
deltagandet i hela projektet, det vill säga i alla tre regionerna och i det 
transnationella arbetet har givit mig, dels ett stort material och dels en mängd 
information och kunskaper som inte tillgodogörs eller redovisas i 
avhandlingen. 
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Projektledarna, en medarbetare och jag från APeL bildade en grupp, där vi 
träffades enskilt med jämna mellanrum18. Projektledarna ansvarade för 
utvecklingsarbetet, medan vi från APeL fungerade som ett ”bollplank”. 
Arbetsgruppen fungerade som ett ”bollplank” för utvecklingen av 
forskningsarbetet, till exempel genom att diskutera olika teorier och bidra 
med sin erfarenhet kring dessa. Preliminära resultat från olika 
datainsamlingar diskuteras i gruppen, men först efter att ha presenterats för 
de långtidssjukskrivna. Utan stödet och öppenheten i gruppen hade det varit 
omöjligt att kombinera mitt arbete med forskarutbildningen. Det interaktiva 
förhållningssättet skapade ”ringar på vattnet”, vilket ofta ledde till att det var 
svårt att fokusera och kunna välja bort det som var mindre viktigt. Därför var 
det också viktigt att kunna delta i olika seminarier och diskussioner i en 
akademisk miljö, vilket möjliggjordes genom samarbetet med Linköpings 
universitet. 

18 En medarbetare från APeL och jag fungerade som ”bollplank” även i de övriga två 
regionerna i FOU-arbetet, även om avhandlingsarbetet gjorde att mitt arbete mer 
fokuserades mot Lindesbergsregionen. 
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Som figur 1 visar så är organiseringen av projektet i sig ett dilemma. Ett 
dilemma är att olika aktörerna styrs av olika regler och avtal, som ibland inte 
går att förena i en samverkansprocess. Från deltagarnivån finns några av de 
kollisioner och hinder som deltagarna upplevt beskrivna i en lista (se bilaga 
2). De olika aktörerna kan även ha olika agendor och syften för att vara med i 
projektet. 

Ett andra dilemma är, att istället för att arbeta utifrån en traditionell 
projektorganisation, krävdes (för att få delta i Equalprogrammet) att arbetet 
skulle utföras i ett utvecklingspartnerskap. Skillnaden mellan att arbeta i 
projekt och att arbeta i partnerskap, stod inte klar för någon av aktörerna från 
starten av projektet. I ett utvecklingspartnerskap ägs problemet gemensamt 
och samtliga aktörer förväntas bidra med lika stora delar engagemang och 
problemlösningsförmåga (jfr Andersson m.fl. 2005). I den senare delen av 
projekttiden upplevde jag att partnerskapet fungerade som det var tänkt. Idag 
finns en helt annan kunskap om organiseringsformen partnerskap än vad som 
fanns 2002. Organiseringsformen var inget som jag upplevde 
problematiserades eller diskuterades i starten av projektet, något som 
ytterligare hade kunnat underlätta lärandet. 

Ett tredje dilemma var att – förutom samarbetet mellan de olika aktörerna 
kring de långtidssjukskrivna – så fanns tanken att skapa ett lärande mellan de 
olika regionerna och mellan de olika länderna (se avsnitt 3.2). Som i all 
annan verksamhet uppstår problem med att hitta samarbetsformer, roller och 
kommunikationsvägar när det är så många olika aktörer och olika 
erfarenheter som ska finnas i en organisationsform som är förpliktigande och 
krävande. Bara att utveckla formerna för koordineringen och forskningen var 
en stor utmaning, eftersom förväntan i de olika regionerna såg olika ut.  

Ett fjärde dilemma var utmaningen att kombinera empowerment med 
strukturpåverkan, vilket var en målsättning med Equalprogrammet19. Frågan 
är hur ett underifrånperspektiv skapas med deltagarna i centrum, som 
samtidigt kan leda till strukturpåverkan. Kombinationen underifrånperspektiv 
och strukturpåverkan är ett klassiskt dilemma i teorier om utveckling (se t.ex. 
Svensson och von Otter 2001, Svensson och Nilsson, 2008). 

�

19 För vidare diskussion om detta dilemma se Svensson och Nilsson (eds) Utges 
under 2008. 
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Hur åskådliggörs en forsknings- och utvecklingsprocess? Den interaktiva 
metoden har i mitt arbete inneburit dels en gemensam forskningsprocess 
tillsammans med de långtidssjukskrivna, dels möten med lokalt, nationellt 
och transnationellt utvecklingspartnerskap. Deltagarna och aktörerna i 
utvecklingspartnerskapet har bidragit med reflektioner över preliminära 
forskningsresultat, gett vinklingar och perspektiv på frågeställningarna och 
bidragit med tolkningar och förklaringar. Samarbetet med deltagarna har 
gjort att jag har genomgått en individuell lärprocess. Exakt vad som har lett 
fram till vad är svårt att beskriva, däremot tänker jag försöka rekapitulera den 
gemensamma lärprocessen och vad den betytt för forskningen. 

Jag kommer i kapitlet inledningsvis att redogöra för de metodologiska 
utgångspunkter som påverkat studiens uppläggning, varefter den interaktiva 
forskningsprocessen beskrivs med fokus på hur empiri samlats in och 
analyserats tillsammans med deltagarna. Kapitlet avslutas med en diskussion 
om några dilemman i den interaktiva ansatsen. 
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Min metod har utgått från ett interaktivt förhållningssätt, det vill säga 
ambitionen har varit att tillsammans med deltagarna i studien skapa en 
delaktighet som sträcker sig från definitionen av forskningsfrågan till 
analysen och spridningen av resultat. Poängen med att involvera deltagare, 
som jag ser det, är följande: 

• en fördjupad analys 
• hjälp med begreppsutveckling 
• nya frågeställningar och perspektiv på forskningsfrågan 
• en ökad öppenhet i forskningsprocessen som ger en ökad validitet 
• ett högre deltagande och en större uppslutning bakom forskningen. 

Den interaktiva ansatsen har dels rötter i aktionsforskning och dels i en ansats 
som benämns interaktiv forskning (se Svensson m.fl. 2002, Aagaard och 
Svensson 2006, Svensson m.fl. 2007). I aktionsforskning likväl som 
interaktiv forskning är teori och praktik, reflektion och handling 
förutsättningar för kunskapsutveckling. 
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If theory and practice, thinking and doing, reflecting and performing are to 
be united, the same people must participate in both as in alternating – 
cyclic – phases and levels of the same process. This is what the well-
known Action Research-spirals are all about…  (Eikeland 2006, s.222) 

Aktionsforskningen utgår från ett participativt förhållningssätt, det vill säga 
att berörda deltar i forskningsprocessen. Deltagandet utformas på olika sätt 
inom aktionsforskningen. Deltagarna kan bland annat finnas med som 
medskapare i en lärprocess, som ”gisslan”, eller som informanter (Herr och 
Anderson 2005). Ett annat ledord för den senare aktionsforskningen är att 
utveckla en praktisk kunskap som syftar till förändring.20 Reason och 
Bradbury (2001) definierar aktionsforskning på följande sätt: 

... action research is a participatory, democratic process concerned with 
developing practical knowing… It seeks to bring together action and 
reflection, theory and practice, in participation with others, in the pursuit 
of practical solutions to issues of pressing concern to people, and more 
generally the flourishing of individual persons and their communities. 
(Reason och Bradbury 2001, s. 1) 

Kurt Lewin benämns ofta som grundaren av aktionsforskning (se t.ex. 
Reason och Bradbury 2001, Svensson och Aagaard Nielsen 2006). Hans 
sociala experiment på arbetsplatser under 1940–talet hade en stor betydelse 
för framväxten av ett participativt förhållningssätt inom forskningen.  

På 1990–talet har aktionsforskningen återigen blivit aktuell genom 
uppmärksamheten på universitetens tredje uppgift, det vill säga att parallellt 
med forskning och utbildning vara en drivande kraft i lokal och regional 
utveckling (Brulin 1998). Aktionsforskningen har även aktualiserats av 
debatten omkring Mode I och Mode II, där Mode I står för en mer traditionell 
akademisk kunskapsbildning. Mode II har vuxit fram som ett alternativ och 
där tvärvetenskaplighet, användbarhet, extern samverkan och flexibilitet är 
centrala inslag (se t.ex. Gibbons 1994, Nowotny m.fl. 2001). Denna 
utveckling har inneburit att ”familjen” aktionsforskning har blivit mer 
omfattande och att skillnaderna i ansatserna mellan olika inriktningar är stora 
(se Reason och Bradbury 2001, Svensson 2002). Det interaktiva 
förhållningssättet, vilket jag ser som en i ”familjen”, innebär en gemensam 

20 Månsson (2000) härleder aktionsforskningens förnyade popularitet till marxismens 
”återupptäckt” på 1970–talet i Norden. Marxismen syftar till att skapa kunskap för att 
förändra verkliga förhållanden, menar Månsson. Marx (1845) skriver i sina teser om 
Feuerbach följande:  ”Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt; vad det gäller 
är att förändra den”.  
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kunskapsbildning som försöker förena praktik och teori, men där 
forskningsintresset framhålls starkare. Den tidiga aktionsforskningen har fått 
kritik dels för att forskaren riskerar att driva förändringar för andra grupper, 
dels för att teoriutvecklingen blir lidande med ett sådant fokus (Svensson 
2002). Aktionsforskningen har ett starkare fokus på praktisk utveckling, 
medan den interaktiva forskningen tydligare betonar  teoriutveckling, menar 
Svensson (2007). 
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Den interaktiva forskningen har likheter med den kritiska utopiska 
aktionsforskningen (se t.ex. Aagaard Nielsen och From Lauridsen, 2002, Elle 
2006, Husted och Tofteng 2005, Olsén m.fl. 2003). Utgångspunkten är i det 
senare fallet den kritiska teorin i Oskar Negts version. Den kritiska utopiska 
aktionsforskningen betonar betydelsen av handling och experiment – i 
motsats till en dominerande aktionsforskningstradition i Skandinavien som 
betonar dialogen (se t.ex. Gustavsen 2002). Handlingen ses nämligen som en 
förutsättning för att deltagarna ska få kunskap om alternativ och därmed få 
möjligheter att verka för förändring (Olsén m.fl. 2003, s. 284). Betydelsen av 
en generell kunskap som visar på samhälleliga ramar och förutsättningar, är 
ytterligare ett gemensamt drag mellan denna forskningstradition och den 
interaktiva forskningen. Skillnaden mellan de två traditionerna består väl i att 
den interaktiva forskningen inte tar ansvar för eller driver 
utvecklingsprocesser, utan här finns en tydlig arbetsfördelning mellan 
forskare och utvecklare. Denna uppdelning – men ändå nära samverkan – är 
grunden för APeL:s verksamhet, som snabbt har fått en stor omfattning.  

Att kritiskt granska en mikroorienterad praktik genom empiriska studier 
tillsammans med deltagare är ett av inslagen i ett interaktivt förhållningssätt 
och en utgångspunkt för min studie. Är det möjligt att samverka med 
deltagarna, men att ändå vara kritisk och distanserad?  

I en interaktiv forskning pågår samverkan och den gemensamma 
analysen under hela forskningsprocessen. Forskare och deltagare har dock 
olika roller och intressen i den gemensamma kunskapsbildningen, vilket jag 
visar i figur 2.  
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Figur 2. Illustration av den interaktiva forskningsprocessen med olika roller 
och intressen (Larsson 2006, s. 245, jfr Svensson, 2002, 2006)

Figur 2 visar den interaktiva forskningsprocessen med olika syften, roller och 
intressen. Ingången i den gemensamma kunskapsbildningen sker från olika 
håll för forskare och deltagare. De kommer från skilda bakgrunder och med 
olika kunskap, men deras gemensamma intresse är att förstå och förklara ett 
fenomen. Den gemensamma kunskapsbildningen kräver en jämlik relation, 
det vill säga en syn på att både deltagare och forskare har viktig kunskap att 
bidra med (se t.ex. Svensson 2002). Det kräver ett demokratiskt 
arbetsupplägg och att alla blir lyssnade till och har möjlighet att påverka 
upplägget i forskningen.  

Jag kommer att i figur 3 och i avsnitt 4.2 visa hur deltagarna deltog i 
problemdefinition, urval av metoder, analys och presentation samt spridning 
av preliminära forskningsresultat. Deltagarna har genom sin analys av den 
vanmaktssituation de flesta befann sig i före och under sjukskrivningen, 
starkt bidragit till att öka min förståelse av begreppet empowerment (se 
kapitel 5). I deras fall tolkades empowerment som förändrade resurser och 
som ett första steg på vägen tillbaka till arbetsmarknaden (se kapitel 6 och 7).  

Lärandet – i form av en gemensam kunskapsbildning – har varit ett 
gemensamt projekt, men avhandlingsarbetet är en individuell process (jfr 
Herr och Anderson 2005). Deltagarnas lärande resulterade – med mitt stöd – i 
en bok om erfarenheterna att bli långtidssjukskriven och att försöka komma 
tillbaka till arbetslivet, vilket gör att vi har en del gemensam empiri i våra 
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resultat
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respektive publikationer. Boken innebär att vi deltar i seminarier och olika 
utbildningar för att berätta om våra olika erfarenheter i denna lärprocess. 

Forskningsmetoder är i huvudsak kommunikativa. Vi är vana vid att tala 
istället för att handla. I den interaktiva forskningen – vars ena ben är 
pragmatismen – är handling avgörande för förståelsen och utgångspunkten 
för den gemensamma kunskapsbildningen. För att förstå något, bör vi 
förändra det, enligt den pragmatiska teorin (Lewin 1948). Teori ses snarast 
som ett komplement till praktiken, men som en nödvändig, viktig och 
integrerad del av denna (Svensson 2002). I den interaktiva ansatsen försöker 
forskare att tillsammans med deltagare förstå och förklara ett 
(forsknings)problem, men utfallet av den gemensamma kunskapsbildningen 
blir olika (se figur 2).  I min studie har projektledarna haft ansvar för 
utvecklingsprocessen i projektet, det vill säga att det inte är mitt ansvar att 
förändring sker, även om jag som forskare kan stödja olika processer, till 
exempel genom arbetet med boken. 

Den kritiska realismen (Bhaskar 1978, Danermark 2003) är det andra 
benet som den interaktiva forskningen vilar på. Enligt den kritiska realismen 
existerar en värld oberoende av våra uppfattningar om den. Det finns därmed 
en kunskap som för tillfället är korrekt och sanningsenlig, men det kan krävas 
ett hårt arbete för att genomskåda verkligheten (Danermark m.fl. 2003). 

Min ambition har varit att utgå från vad deltagarna upplevt, vilket är 
viktigt för att skapa ett genuint möte och en dialog på deras villkor. Jag har 
försökt förstå deltagarnas utsagor och se helheten i deras berättelser. En 
kritisk forskning kan dock inte nöja sig med ett sådant hermeneutiskt 
perspektiv. Nästa steg i forskningsprocessen är att gå bakom det sagda och 
söka bakomliggande mönster och förklaringar, som kan vara dolda både för 
deltagarna och för forskarna. Min ambition har varit att försöka finna dessa 
dolda mekanismer – strukturer, regelsystem och grundläggande mönster (jfr 
Svensson 2002) i verkligheten. Förespråkarna för den kritiska realismen 
uttrycker denna strävan som ett försök att finna djupdimensionen där de 
generativa mekanismerna finns – det vill säga starka drivkrafter som kan på 
verka samhällsutvecklingen (Danermark m.fl. 2003). 

Jag har introducerat några metodologiska aspekter och kommer nu att 
presentera hur jag har arbetat med forskningsprocessen i praktiken.  
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Aktionsforskningen har kritiserats för att den inte tydliggör hur samarbetet 
med deltagarna är organiserat och vad det tillför forskningen21 (se Svensson 
och Aagaard Nielsen 2006). Jag anser det därför viktigt att redovisa 
samarbetet med deltagarna utförligt, dels för att synliggöra en komplicerad 
samverkansprocess, dels för att visa på hur processen utvecklades som följd 
av gjorda erfarenheter.  

I avsnittet beskrivs vilka deltagarna är som jag forskat tillsammans med, 
samt hur forskningsprocessen växt fram. Syftet är att beskriva hur 
forskningsfrågor, datainsamlingsmetoder och analys tagit form i en interaktiv 
process. 

Fokus för forskningen är deltagarnas erfarenheter och uppfattningar, 
vilket speglar sig i valet av metoder, något som har växt fram under arbetets 
gång tillsammans med deltagarna. Jag hade ingen färdig plan för vilka 
metoder som skulle användas från början. Valet kom bland annat att bero på 
det engagemang och den tid deltagarna hade för forskningsprocessen. Det är 
därför viktigt att veta mer om vilka de är (se tabell 1).  

Hur ser deltagarnas sjukdomsbild ut? 58 procent bedömer att deras 
sjukskrivningsorsak beror på enbart stressrelaterade orsaker.22 10,5 procent 
anser att orsaken enbart är fysisk, medan 21 procent bedömer att orsaken är 
både fysisk och stressrelaterad. 10, 5 procent uppger både ”övrigt” och 
”stressrelaterad”. I juni 2005 skriver 77 procent att orsaken enbart är 
stressrelaterad, medan 15 procent uppger fysiska orsaker; 8 procent menar att 
båda orsakerna är viktiga. Flera av deltagarna saknar vid första tillfället en 
diagnos, vilket kan vara förklaring till de högre siffrorna vid det senare 
tillfället. 

De flesta av deltagarna är födda mellan 1961–1965 och har partner och 
barn. Majoriteten av deltagarna återfinns inom vård- och omsorgsyrken. Alla 
utom två har lägst gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning. De 
flesta har varit sjukskrivna mer än ett år. De två män som fanns med i 
projektet deltog inte aktivt i samtal och andra aktiviteter i 
forskningsprocessen, även om en av dem svarade på två av enkäterna. I 
texten benämner jag därför deltagarna som de kvinnliga deltagarna, eftersom 

21 Interaktiv forskning i praktiken. Hur gör man egentligen? Det var en fråga jag 
ställde i ett paper till SIRAS forskningskonferens i Växjö 2004. Vid den tidpunkten 
fanns inget skrivet om hur en interaktiv forskningsprocess går till mer i detalj. 
Självklart kan den se väldigt olika ut och min beskrivning är på hur jag och 
deltagarna i studien skapade forskningsprocessen. 
22 För en sammanfattande diskussion om utmattningsdepression se t.ex. 
Socialstyrelsen 2003. 
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huvuddelen av mitt material utgår från dem. Deras bakgrund och dess 
betydelse – både för sjukdomsbilden och för arbetet i forskningsprocessen – 
återkommer jag till längre fram i kapitlet. 

Födelseår   Utbildningsnivå
1950–55 3 Grundskola  2 
1956–60 3 Gymnasium  8 
1961–65 11 Enstaka kurser högskola/univ. 1 
1966–75 2 Högskole examen 6 

Annat  2 

Familjesituation  Barn – Ålder/Antal
Ensamstående utan barn 1 4–10 12 
Ensamstående med barn 1 11–15 15 
Partner utan barn 1 16–20   8 
Partner med barn 16 över 20 14 

Längd på sjukskrivning i maj  Yrkesverksamhet
respektive  juli 2003 
6–12 månader  4 Vård och omsorg 6 ½ 
13–18 månader  5  Barnomsorg/frit.ped. 3 ½ 
19–24 månader  2  Sjuksköterska  2 
25–30 månader  6  Socionom  2 
31–36 månader  1  Måltidsavd/kokerska 2 
    –48 månader  1  Övrigt  2 

Arbetslös  1 

Tabell 1. Presentation av deltagarna23

Figur 3 nedan är ett försök till sammanfattning av forskningsarbetet i en 
översiktlig bild. Processen under forskningsarbetet kan förstås utifrån tre 
delar: En gemensam24, deltagarnas egen och min egen. Reflektion och analys 
har skett både kollektivt och individuellt. Hänvisningar till figur 3 görs 
löpande i avsnitt 4.2–4.2.6. 

23 Uppgifterna är hämtade från enkäten som skickades ut i maj och juli 2003. Nitton 
deltagare av 24 besvarade den. 
24 Jämför Tofteng och Husted (2006) diskussion om ”det fælles tredje”, vilket 
utvecklas ur en kollektiv lärprocess och som en gemensam idé och kan medieras 
genom en produkt, som i min studie den bok vi skrev tillsammans. Det fælles tredje 
handlar inte bara om slutprodukten, utan också om processen. 
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Processer  Resultat              Deltagare 
1. Forma övergripande            Arbetsplatslärande             Huvudsak forskaren  
forskningsfråga                        relaterat till empowerment 

2. Insamling av data       A     Modifiering av forskn.-        Gemensamt ansvar 
                     frågan. Skapande av   

                                               frågeformulär.  

3. Förståelse              N     Komma “bakom”                Gemensamt ansvar 
                     scenen25

                      Skapa förtroende/tillit         Gemensamt ansvar 

                     Teoretiska diskussioner      Huvudsak forskaren 
              
4. Förklaring                   A    Modifiering av forsknings- Gemensamt ansvar 

                     fråga. Empowerment  
                     som resurser? 

                 L    Skriva en bok om                 Gemensamt ansvar 
                                               deltagarnas erfarenheter. 
                             
5. Teoretisk orientering         Empowerment som               Huvudsak forskaren                                      
                                               bemyndigande/ 

                     möjliggörande/ökade resurser. 26

               Y                      
6. Operationalisering             Sju aspekter av resurser       Gemensamt ansvar 
av teori         

7. ‘Testa’ operationalisering  Validering av teori                Separata och gemen- 
                                         samma processer 

8. Systematisk teori-               Artiklar, papers                Forskaren 
utveckling                       avhandling 
                                         S
9. Spridning                       Dialogseminarium,              Gemensamt ansvar  

                       bok, debattartiklar. 
Figur 3. Några faser i forskningsprocessen, resultat och ansvarsfördelning.  

25Jfr Goffmans  (1990/1959) dramaturgiska perspektiv på social interaktion. Goffman 
delar ”scenen” för interaktionen i en bakre (bakom kulisserna) och en främre region, 
d.v.s. framför kulisserna. I den bakre regionen kan vi förbereda oss för framträdande, 
koppla av och reparera ev. sprickor i fasaden.  
26 Williams (1994) menar att maktaspekten är basen i empowerment. Rowland 
(1995) analyserar empowerment som en underifrånprocess. Oxfam (1995) menar att 
empowerment handlar om att utmana förtryck och ojämlikhet. (Se avsnitt 2.3.1 ff) 
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Figur 3 visar hur den interaktiva forskningsprocessen har sett ut, vilka som 
har varit delaktiga i de olika stegen och på vilket sätt vi/de har varit delaktiga.  
Figuren visar även vad interaktionen har bidragit med både till det empiriska 
materialet och till nästa steg i forskningsprocessen.  

Forskningsprocessen startade med att jag inbjöds av projektledarna till att 
delta i ett gruppmöte och presentera min – vid den tidpunkten (oktober 2002) 
– något vagt formulerade forskningsidé (figur 3, punkt 1) samt tanken med 
att delta i ett forskningsprojekt med en interaktiv ansats för deltagarna. 
Projektledarna hade innan mötet diskuterat vad begreppet empowerment stod 
för tillsammans med deltagarna, och de hade från starten av projektet ett 
”underifrånperspektiv”, det vill säga ambitionen att involvera deltagarna så 
mycket som möjligt i projektet. Deltagarna sågs som experter på sin 
problematik. 

Att delta i en forskningsprocess måste vara frivilligt (jfr Herr och 
Anderson 2005), och det första jag gjorde var att fråga deltagarna om de ville 
vara med eller inte. Jag informerade om att de kunde avbryta deltagandet när 
de önskade. Jag förklarade värdet med en interaktiv ansats. Det viktigaste 
syftet var att ge deltagarna ett reellt inflytande över hela forskningsprocessen. 
Det andra syftet var involvera dem i en gemensam kunskapsbildning som 
fördjupade förståelsen och analysen av förklaringar till deras sjukskrivning 
och möjligheten att återgå till arbetet. Avsikten var att vi tillsammans skulle 
försöka besvara de frågor som vi var intresserade av. Efter presentationen av 
mig själv och syftet med forskningen lämnade jag rummet så att deltagarna 
fritt fick diskutera vad det skulle kunna innebära att delta i forskningsarbetet. 
Deltagarna återkom med ett positivt besked om att delta, och mitt förslag var 
att vi skulle börja med att försöka få en bild av vilka deltagarna var och få en 
utgångspunkt för ett fortsatt arbete. Vid den här tidpunkten fanns det en 
grupp av deltagare som bestod av elva kvinnor och en man. De flesta var 
anställda inom offentlig sektor och några var arbetslösa. Den andra gruppen 
av deltagare bestod av tolv kvinnor och en man. De kom med i projektet 
cirka ett halvår efter den första gruppen. Projektet avslutades i juni 2005. 
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Vid starten av forskningsarbetet bestod gruppen långtidssjukskrivna av tolv 
deltagare och alla deltog inte under hela processen (se bilaga 1). Det var 1–6 
deltagare som kom till de sex möten vi hade under januari till maj 2003. 
Antalet personer kunde totalt vara fler än sex personer, eftersom någon var 
med någon gång och nya kom till. Alla möten ”annonserades” om i det 
informationsblad som gick ut till samtliga deltagare som presenterade de 
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aktiviteter som förekom i projektet. Mitt förslag var att vi skulle börja med att 
tillsammans formulera frågor till en ”enkät”27 som vi kunde skicka ut till 
samtliga deltagare. På det sättet skulle vi samla på oss kunskaper om 
deltagarna som en utgångspunkt för våra fortsatta samtal.  Jag började med 
att träffa två av kvinnorna enskilt för ett inledande samtal, därefter bjöds alla 
in till gruppsamtalen. Under arbetet med enkätfrågorna berättade kvinnorna 
om sin problematik och förståelsen för komplexiteten i problematiken 
utökades framförallt för min del, men också för deltagarna (figur 3, punkt 2–
3). En av kvinnorna berättade efter något års arbete att hon tyckte att det var 
en konstig forskare de hade stött på: ”Ska vi formulera hennes frågor? ”, var 
hennes första reaktion. Denna reaktion visar på en traditionell syn på 
forskning, det vill säga att forskarna ska arbeta oberoende av deltagare, 
självständigt formulera och ge svar på frågor.  

Vi hade inte bestämt i förväg hur många möten vi skulle ha innan vi 
skickade ut enkäten (se bilaga 3), utan det beslutades efter hand. Efter en tid 
kändes det som om att vi visste tillräckligt för att kunna skicka ut frågorna – 
det hade uppstått vad som kan kallas ”mättnad” (jfr Glaser och Strauss 1967). 
Frågorna skickades ut i maj 2003, och det kom in elva svar (av tretton). I juli 
samma år skickades även frågorna ut till den andra gruppen, och där kom det 
in åtta svar (av elva möjliga). Den andra gruppen hade inte varit delaktig i 
utarbetandet av frågorna.  

En viktig insikt som gavs under det gemensamma arbetet med enkäten 
var vikten av att ha ett större radavstånd och mer ”luft” mellan frågorna, 
eftersom många med diagnosen utmattningsdepression har problem med att 
läsa en alltför komprimerad text. Det som deltagarna lyfte fram – mer än vad 
jag hade gjort om jag formulerat frågorna själv – var det obetalda arbetets 
betydelse. Ett exempel var det bristande stöd flera av dem hade haft 
hemifrån. En annan fråga som en av deltagarna föreslog, handlade om 
huruvida deltagarna hade varit med om andra rehabiliteringsåtgärder innan 
PEOPLE-projektet. 

Projektledarna och övriga deltagare i partnerskapet fick möjlighet att 
föreslå frågor. Det projektledarna var intresserade av att veta var hur 
deltagarna upplevde de olika aktiviteterna och hur de hade fungerat som 
projektledare. 

Jag sammanställde svaren, och i juni 2003 presenterade jag dem för den 
första gruppen och i augusti för den andra gruppen. Några ur gruppen 
berättade att de upplevt det psykiskt jobbigt att svara på frågorna, även om de 

27 Jag använder mig av begreppet enkät, även om den är utformad utifrån en mer 
kvalitativ och interaktiv aspekt, till exempel genom att vi diskuterat frågorna 
tillsammans. 
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själva varit med om att formulera dem. Flera av frågorna ”tvingade” dem att 
reflektera över sig själva och sin situation, vilket ibland ledde till ett 
ifrågasättande av hela sitt livsmönster och framförallt kombinationen av det 
betalda och det obetalda arbetet.  

Störst diskussion under presentationen i båda grupperna väckte frågan 
om hur deltagarna hade trivts på sin arbetsplats innan sjukskrivningen 
kopplat till frågan om de ville tillbaka dit. Svaren förvånade flera av 
deltagarna genom att det var så många som tyckte som de, nämligen att även 
om de hade trivts bra, så ville de inte tillbaka till sin gamla arbetsplats på 
grund av att de inte klarade av pressen. Diskussionen av svaren på frågorna 
skapade ett stort engagemang och en vilja till att fördjupa samtalen. Vi 
beslutade att till hösten 2003 slå ihop de båda grupperna, eftersom det fanns 
deltagare från båda grupperna som ville delta i den fortsatta 
forskningsprocessen. 

Svaren på frågorna presenterades även för projektledarna samt för styr- 
och referensgrupp i projektet, liksom för arbetsledare i kommunen under 
hösten 2003 (se avsnitt 4.2.7).  
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Gruppsamtalen inleddes hösten 2003. Alla bjöds in för att delta och varje 
tillfälle informerades om i det informationsblad som gick ut till alla deltagare 
om aktiviteter i projektet. Flera deltagare hade börjat arbetsträna eller studera 
och prioriterade detta före att delta i forskningsarbetet, vilket innebar att en 
del inte var med alls eller bara ibland. Deltagarna kunde gå ut och in i 
samtalsgruppen, vilket upplevdes positivt, eftersom det innebar att de deltog 
när de hade tid och ork för att vara med. Några upplevde denna frihet negativt 
genom att diskussionerna upprepades och genom att det ibland var ”störande” 
när någon ny kom in i gruppen. Efter ett tag bildades en kärna av deltagare 
som var mer aktiva än de andra. Ibland kom någon till i gruppen och var med 
på alla möten, men så ökade arbetsträningen eller andra åtaganden i projektet, 
och då minskade deltagandet i forskningsarbetet.  

Denna variation i deltagandet innebär en svårighet vid presentation av 
forskningsresultat, eftersom det inte går att visa på utvecklingen för den 
enskilda individen. Jag har nämligen valt att behandla samtalen som 
gruppsamtal och inte särskiljt olika röster i samtalsutskrifterna. Vilket har 
inneburit att jag har valt att se resultaten som giltiga för hela gruppen, och att 
jag inte har gjort några enskilda fallstudier, men däremot enskilda intervjuer 
(avsnitt 4.2.3) som syftat till att fördjupa gruppens diskussioner. Fördelen har 
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varit att resultaten inte blir individuella, vilket har gjort att deltagarna kan 
känna sig mer ”anonyma”. 

Gruppsamtalen inleddes med en fördjupning av kvinnornas förståelse och 
förklaring av begreppet empowerment (figur 3, punkt 3–5), vilket utmynnade 
i en operationalisering i termer av olika resurser. I samtalen framkom ett 
behov av att förstå och tydliggöra olika aspekter av resurser kopplat till den 
neråtgående vanmaktsspiralen som de flesta kvinnorna gav uttryck för. För 
kvinnorna innebar empowerment en möjlighet att utöka sina begränsade 
resurser i något avseende. Jag sammanfattade och presenterade för kvinnorna 
vilka olika resurser jag hade uppfattat under våra samtal: Sociala, lärande, 
fysiska, psykiska, institutionella och ekonomiska. Sociala, lärande, psykiska 
och fysiska resurser kände kvinnorna snart igen sig i och kunde ge exempel 
på. De institutionella resurserna kände kvinnorna inte igen sig i, men jag ville 
behålla den aspekten, eftersom projektet också syftade till en 
strukturpåverkan. Ekonomiska resurser var vid den här tidpunkten för 
kvinnorna ingenting som de upplevde hade ökat, snarare tvärtom. Vi kunde 
dock enas om att det var en viktig aspekt. Däremot upplevde vi att det 
saknades en aspekt av resursbegreppet. Den sjunde aspekten – emotionella 
resurser – var något som vi ville lyfta fram separat, eftersom flera av 
kvinnorna upplevde en emotionell ”berg och dalbana” under sin 
sjukskrivningsperiod. Emotionella resurser kan också ses som en integrerad 
del i flera av de andra resurserna. Vi gjorde ingen åtskillnad på vad som 
förklarade vanmakten och resursbristen, utan vår utgångspunkt var att få 
exempel från hela livet och inte bara från arbetslivet, eftersom kvinnorna 
utgick från ett holistiskt synsätt i sina berättelser.  

Fram till december 2003 hade vi nio organiserade träffar med mellan 3–9 
deltagare. Eftersom deltagarna även här kunde gå ut och in i samtalsgruppen, 
så kunde det totala antalet vara fler än nio (se bilaga 1). På liknande sätt som 
tidigare, bildades en kärna av deltagare som var mer aktiva i att delta. 
Samtalen hölls alltid i det rum som kallades PEOPLE-rummet, en lokal på 
lärcentrumet som enbart var till för projektet och deltagarnas aktiviteter.  

Under den senare delen av gruppsamtalen (under hösten/vintern 2003) 
skapades även här en ”mättnad” av information och kunskap (jfr Glaser och 
Strauss 1967). Vi upplevde att vi hade uttömt ämnet empowerment och ville 
gå vidare (figur 3, punkt 6–8). Ett förslag som jag gav var att vi tillsammans 
kunde läsa en bok för att ta del av andra aspekter av problematiken. Flera av 
deltagarna hade tidigare påpekat att de saknade en lättillgänglig litteratur 
kring långtidssjukskrivning och utbrändhet och att det som fanns var skrivet 
av ”experter”. Min tanke var att om vi läste och diskuterade en bok 
tillsammans, skulle vi lättare kunna förstå innehållet. En av deltagarna kom 
då med motförslaget: ”Varför skriver vi inte en egen bok?” Efter en stunds 
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diskussion enades vi om att vi skulle försöka skriva en bok och då utifrån 
bestämda teman som skulle kunna bilda grunden till olika kapitel i boken. 

Deltagarna fick fundera på vad de kunde bidra med mer än att enbart 
berätta om sina erfarenheter. En kvinna erbjöd sig att skriva 
sammanfattningar av de inspelade samtalen, en hade skrivit några dikter och 
en annan kunde tänka sig att vara drivande i skrivprocessen. Två av 
kvinnorna meddelade efter ett tag att de nog tagit på sig för mycket. De 
kände att de inte ville vara med i skrivprocessen, däremot kunde de gärna 
vara med och berätta om sina erfarenheter.   

Ett tema i boken var attityder hos arbetsgivare, andra aktörer och hos de 
sjukskrivna. Andra områden var ”livet efter detta” – det vill säga vad händer 
efter projektet – erfarenheter från arbetsplatsen, tid och resurser, identitet, 
familj och fritid samt upplevelsen av rehabiliteringen. Vid ett tillfälle var jag 
sjuk och deltagarna spelade då själva in sitt samtal. Området för diskussion 
var då ”den goda arbetsplatsen”. Även om en del av områdena gick in i 
varandra, så fördjupade diskussionen de områden som vi påbörjat att samtala 
om under hösten 2003. Utskrifterna i citatform från varje tillfälle gav 
möjligheter till en fördjupad reflektion under mötena. Jag fick senare hjälp 
med att skriva ut samtalen ordagrant för att de samtidigt skulle kunna 
användas i avhandlingen. Vi hade tio samtal från februari till juni 2004, varav 
sju spelades in på band. Det var 1–6 deltagare under dessa möten. 

I augusti 2004 påbörjade en kärntrupp av fem deltagare och jag arbetet 
igen, med att skicka ut det material som fanns till samtliga deltagare för att få 
in synpunkter på texten. Flera deltagare hörde av sig och var väldigt positiva 
till det arbete som genomförts dittills.  

Att skriva material kräver mycket tid och tvåtimmars träffar var inte 
tillräckligt. I januari 2005 hade vi därför en skrivarhelg (från torsdag till 
söndag), där fyra deltagare deltog. Vi hade även besök en av dagarna av min 
huvudhandledare för att få hjälp med strukturen i boken. Därefter bestämde 
deltagarna att de skulle arbeta två och två med olika kapitel och att jag inte 
alltid behövde vara med. Två av kvinnorna genomförde intervjuer med andra 
deltagare i projektet för att få olika vinklingar på problematiken. Tre av 
kvinnorna i kärntruppen arbetstränade och började så småningom lönearbeta 
under perioden, vilket gjorde att bokprojektet inte kunde prioriteras på 
samma sätt som tidigare. Under hösten 2005 var det två av deltagarna som 
var aktiva, och för att slutligen få till boken beslöts att en av kvinnorna skulle 
arbeta på heltid under ett par veckors tid för att få arbetet klart. I januari 2006 
träffades två av deltagarna och jag under tre dagar för att slutföra arbetet. Vi 
kunde dock inte uppnå ett avslut, utan vi fick arbeta igenom texten ännu en 
gång. Senare under våren gjordes illustrationerna. Under försommaren 2007 
kom boken ut. Den innehöll sju kapitel skrivna av kvinnorna med mitt stöd 
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och ett kapitel där jag presenterar projektet och vårt arbete kring 
empowerment (se Andersson, Heed och Larsson 2007). Projektledarna 
reflekterar i ett kapitel över arbetet med projektet och Kerstin Ekberg, 
Linköpings universitet, har skrivit ett förord till texten.   
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Under perioden mars–maj 2005 genomfördes fyra enskilda intervjuer. 
Tanken var först att följa några av kvinnorna i arbetslivet under en tid för att 
se hur de använde sina förändrade resurser, det vill säga hur de agerade i 
olika situationer (figur 3, punkt 6–7). Eftersom de arbetade inom yrken där de 
möter en tredje part, skulle det innebära att jag inte kunde följa dem i deras 
arbete utan att ha tredje parts och ibland målsmans medgivande. Därför 
beslutade jag att istället för observationer genomföra intervjuer utanför 
arbetssituationen. En av intervjuerna genomfördes på kvinnans arbetsplats, en 
i en av kvinnornas hem, samt två på min arbetsplats. Två av kvinnorna 
lönearbetade på 50 procent, en arbetstränade på 75 procent (övrig tid var 
dessa tre sjukskrivna) och den fjärde var 100 procent friskskriven, men 
arbetslös under tidpunkten för intervjun. 

Jag hade ett underlag med olika teman inför intervjun (se bilaga 4), men 
intervjuerna utformades till största delen under samtalets gång. Intervjuerna 
tog från 45 minuter upp till två timmar och jag fick hjälp att skriva ut även 
dessa intervjuer. Mycket av det som kom fram under intervjuerna hade jag 
redan vetskap om, men det bidrog ändå till att fördjupa kunskaperna, plus att 
jag fick utsagorna knutna till en enskild person. 
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Inför projektets avslutning (i juni 2005) skickades 20 enkäter28 (se bilaga 5)
ut till deltagarna, varav 14 returnerades. En av deltagarna fick läsa igenom 
och kommentera frågorna innan de skickades ut. Ett av formulären fylldes i 
med stöd av en intervju, och ett besvarades av en av männen i projektet. 
Frågorna berörde bland annat arbetslivssituation och hur deltagarna såg på 
möjligheten att arbeta heltid. Det största utrymmet i enkäten behandlade hur 
deltagarna såg på empowerment – det vill säga de olika resurser som 
projektet syftade till att stärka. Det handlade dels om vad de hade upplevt 
under projekttiden, dels om de hade någon nytta av de förändrade resurserna 
vid återgången till arbetslivet.  

28 Antalet deltagare berodde på den adresslista jag fick från projektledarna. Några av 
deltagarna hade undanbett sig utskick och några hade avbrutit projektet eller inte 
varit med så länge. 
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Forskning betonar vikten av stöd från arbetsgivare och arbetskamrater i 
rehabiliteringen (se avsnitt 2.2.4). Därför beslutade jag att i december 2006 
skicka ut frågor angående upplevelsen av stöd till deltagarna i 
rehabiliteringsprocessen (se bilaga 6) till dem som hade återvänt till sin 
gamla arbetsplats29. Efter en kontakt med projektledaren konstaterade vi att 
det var tio personer totalt. Jag skickade ut frågeformulär till dessa tio 
personer, varav sex returnerades. En viktig insikt jag fick var att av de som 
svarat arbetade ingen i den omfattning de gjort innan de blev sjukskrivna. 
Trots att det gått 1 ½ år efter avslutat projekt, så är inte dessa sex personer 
tillbaka till arbetslivet i samma omfattning som de var innan sjukskrivning.  
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Efter att ha arbetat tillsammans med kvinnorna i forskningsprocessen, blev 
det tydligt för mig med nödvändigheten att åskådliggöra hela 
sjukskrivningsprocessen – från insjuknandet till återgång till arbetslivet. Jag 
har därför delat in materialet i tre delar i min empiriska beskrivning och 
analys. Den första delen kallar jag vanmaktsprocessen, det vill säga det som 
kvinnorna beskriver som bidragande orsaker till ohälsa och som till slut leder 
in i en sjukskrivning. Den andra delen handlar om att återskapa och/eller 
förändra de resurser som gått förlorade i vanmaktsprocessen. Den tredje 
delen beskriver återgången till arbetslivet, vilket beskrivs i olika steg.  

De metoder som framträder tydligast i avhandlingen är gruppsamtalen, 
enkätsvar och enskilda intervjuer. Resultaten från den första enkäten gav oss 
en kunskapsbas att utgå ifrån, dels för att hitta likheter och mönster i svaren 
och dels ett engagemang för att fördjupa analysen. Sammanfattning av 
gruppsamtalen har gjorts av en av deltagarna och delats ut till samtliga 
deltagare för en fortsatt reflektion och analys under gruppsamtal. Jag har 
bearbetat materialet genom att läsa igenom utskrifterna av samtal och 
intervjuer samt sammanställningen av enkätsvaren ett flertal gånger och 
därefter delat in materialet i de tre nämnda delarna. Vid flera tillfällen har jag 
sammanställt de olika delarna i sammanfattande bilder och diskuterat dessa 
bilder med några av kvinnorna. Genom den gemensamma presentationen av 
preliminära forskningsresultat på olika konferenser och seminarier har vi 
också diskuterat och analyserat delar av materialet tillsammans.  
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I tabell 2 sammanfattas de olika metoder som använts i datainsamlingen.  

29 Eftersom det var endast de som återvänt till sin gamla arbetsplats där arbetsgivaren 
hade skyldighet att medverka i rehabilitering och fortsatt stöd. 
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Datainsamlings-  Antal delt./  Syfte med Bidrag till studien                                                     
metod     möten/tid  metod 
Inledande      1–6  Konstruera Närma sig problemet  
gruppsamtal,            enkätfrågor Ringa in forskningsfrågan  
grupp 1     6 möten  Lära känna Vanmaktsprocessen blir tydlig  
     jan–maj -03   varandra  

Enkätutskick        11 svar   Samlad bild Svaren blev basen i det   
grupp 1      av 13    av gruppen fortsatta arbetet. Problemområdet 
      maj -03  ringas in ytterligare. Ger även 
Enkätutskick      8 svar  Samlad bild konkreta resultat att presentera 
grupp 2 av 11      av gruppen utanför gruppen, t ex till         

juli -03  styrgrupp, arbetsledare. 

Samtal om     5  Fördjupad  Behovet av att definiera  
enkätsvar     juni -03  analys betydelsen av empowerment,  
Samtal om      5   Fördjupad  beslutar att föra samman 
enkätsvar     aug. -03  analys de två grupperna 

Gruppsamtal     3–9, 9 möten  Fördjupning  Empowermentbegreppet   
Grupp 1+2     sept–dec -03   av enkätsvar som förändrade resurser 

Gruppsamtal      3–6  Skriva en bok Systematiserad kunskap om 
    10 möten  Fördjupad vägen ut ur och vägen tillbaka  
    jan.–juni -04  kunskap till arbetslivet 

Gruppsamtal/        1–5  Skrivarmöten Deltagarna skriver en bok om sina 
handledning         25 möten30  erfarenheter. 
                              aug -04 till Använder samma empiri som till 
                              maj -06 studien. 

Individuella     4  Fördjupad Den individuella vägen tillbaka  
intervjuer     mars–maj–05  kunskap till arbetslivet 

Enkätomgång  2   14 svar av 20  Samlad bild Systematisera och fördjupa 
     juni -05  av gruppen kunskapen om resurser 

  
Enkätomgång  3  6 svar av 10  Rehab. på lång  Kunskap om rehab. och 

    dec. -06   sikt, åter gamla hur hållbart arbetslivet är på längre
    arbetsgivaren sikt 

Tabell 2. Datainsamlingsmetoder, deltagare, syfte med mötet samt bidrag till 
studien. 

30 Deltagarna har även haft egna möten eller så har de arbetat individuellt utöver 
dessa tillfällen. De möten som är angivna är de möten som jag har anordnat. Vid två 
tillfällen har vi träffats under flera dagar.  
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Tabell 2 presenterar olika datainsamlingsmetoder som har utformats till-
sammans med deltagarna, och tabell 3 visar på möten där det även varit andra 
aktörer med. En del av dessa möten lämnar ibland inga konkreta spår i 
avhandlingen, men eftersom det är ett FoU-projekt inom ramen för ett EU-
program har mitt arbete inneburit andra åtaganden än vad som är vanligt i ett 
avhandlingsarbete. Till exempel genom att jag har haft enskilda möten med 
projektledning, aktörer i styrgruppen, representanter för olika företag och 
deltagare även i de andra regionerna i projektet som en del av utvärderings- 
och utvecklingsarbetet. 31

Deltagande i gruppaktiviteter innebär att jag varit med i de olika 
aktiviteter som ordnats i projektet för de långtidssjukskrivna, bland annat vid 
möten med den omvärldsanalytiker som träffade deltagarna vid ett flertal 
tillfällen. Deras gemensamma arbete resulterade bland annat i en hemsida, 
www.peggo.nu. Ett annat sådant tillfälle var när vi genomförde ett spel om 
verksamhetsförståelse, vars syfte var att hantera och förstå en verksamhet 
under nya förutsättningar. Deltagarna i spelet fick uppleva hur beslut de tar 
ger återverkningar och påverkar verksamheten. Jag blev inbjuden att delta i 
alla aktiviteter som gruppen hade (förutom enskilda samtal), men var tvungen 
av tidsbrist att prioritera bort de allra flesta. I de möten som beskrivs i tabell 3 
var jag närvarande vid samtliga möten.  

Vid en del av de möten som beskrivs i tabell 3 var deltagare närvarande – 
som vid presentationen av preliminära forskningsresultat på olika seminarier, 
utbildningar och konferenser. Spridningsarbetet baserat på den bok som vi 
skrev tillsammans pågår även under hela 2007. Deltagarna medverkade även 
i möten med en forskare från det transnationella partnerskapet i projektet, och 
de bidrog då med sin förståelse av utanförskapet och empowerment. Genom 
forskarna fick vi kontakt med Mental Health Foundation32 och deras program 
Strategies for Living. De som arbetade i det programmet hade egna erfaren-
heter av olika former av mental ohälsa och drev egna projekt, som hade 
inslag av forskningsansatsen ”user-led research”.33

31 Jag har även deltagit 15 nodmöten från aug. –02–juni –05 som syftade till lärande 
mellan regionerna och i EQUAL utvärderingskonferenser . 
32 För mer information se http://www.mentalhealth.org.uk/ 
33 Se t.ex. Beresford och Wallcraft (1997) 
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Aktivitet/   Antal möten Syfte med Bidrag till studien                                                     
möten     /tidpunkt  mötet 

Deltagande i    12 möten Kännedom Fördjupad kunskap om  
gruppaktivitet       sept. –02– om olika problematiken och svårigheter 
i projektet             juni -05           projekt- i återgången till arbetslivet 
  aktiviteter 

Konferenser,    11 möten  Gemensam Deltagarna och jag får direkt  
seminarier,           mars –04– presentation feedback från ”omvärlden”, vilket  
utbildningar          nov. -06 av prel. forskn.  förstärker analysen och reflektion 
    (pågående)  resultat  

Deltagande i     25 möten  Diskussion/ Projektutveckling 
möten med     okt. –02– bollplank Diskussion av preliminära 
projektledning     juni -05 FoU arbete forskningsresultat 

Intervju med       juni -05  Fördjupad Coachning/rollen som mediator 
projektledare   kunskap om i uppföljning och mottagande på 

 återgång deltagarnas arbetsplatser  

Deltagande i      9 möten Kännedom Projektutveckling 
möten med styr/     nov. –02–  om gruppens Diskussion av preliminära 
strategigrupp          sept. -05 arbete forskningsresultat 

Delt. i utb. av      1 möte Presentation Förståelse av ”okunskapen”   
kommunens       okt -03 prel. forskn. kring problematiken om 
arbetsledare               resultat utmattningsdepression 

Deltagande i     8 möten Lärande Se olikheter i arbetssätt med  
transnationella      sept. –03– mellan diskriminerade grupper och  
partnerskapet         april -05 länder olika forskningstraditioner 

Tabell 3. Datainsamlingsmetoder, syfte med mötet och bidrag till studien med 
övriga aktörer i projektet. 

Genom en doktorandkurs fick jag kontakt med ett projekt i Danmark, GRUM 
– Gruppen for Rummelighed Uden Marginalisering34 – som fem av 
deltagarna och jag besökte i december 2004. Deltagarna i de olika projekten 
presenterade olika förutsättningar för återgång till arbetslivet i respektive 

34 För mer information kring forskningsprojektet och GRUM se Husted och Tofteng 
2005. 
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land och vi diskuterade olikheter och likheter – dels i olika regelsystem, dels 
när det gällde att arbeta i projektform. En del av tiden ägnades även åt en 
diskussion om nyttan med aktionsforskning och interaktiv forskning.  

Jag deltog i möten med projektledning och de lokala projektledarna i 
Lindesberg samt med medarbetare från APeL. Styrgruppen för det lokala 
projektet bestod av representanter för arbetsgivare, försäkringskassa, 
arbetsförmedling, lärcentra, projektledare och två av deltagarna. Presentation 
och diskussion av preliminära forskningsresultat var ett inslag i mitt arbete 
vid dessa träffar. 

Under en utbildning av kommunens arbetsledare presenterade jag 
resultaten från den första enkäten. Jag frågade deltagarna om de ville vara 
med under presentationen, men de kände att det var för tidigt i 
rehabiliteringsprocessen. Den förvåning som väcktes bland arbetsledarna 
över svaret att de långtidssjukskrivna inte ville tillbaka till sin gamla 
arbetsplats fick mig att inse vidden av problematiken med återgången till 
arbetslivet. Det blev tydligt hur långt ifrån arbetsledare och arbetstagare stod 
från varandra i förståelsen av sjukdomen, men också hur svårt det var för 
arbetsledare att aktivt arbeta med rehabiliteringsfrågor genom att arbetsledare 
och arbetstagare har så skilda uppfattningar och förståelse för sjukdomen. Jag 
föreslog att arbetsledarna och jag skulle arbeta vidare med frågorna i en 
forskningscirkel, men eftersom arbetsledarna redan ingick i en stor 
utbildningssatsning inom kommunen bedömde de personalansvariga att det 
inte fanns utrymme.   

Jag kan konstatera att den interaktiva ansatsen har varit givande både för 
utvecklings- och forskningsarbetet i FoU-projektet. Det har gett möjligheter 
till att pröva olika tolkningar av empirin tillsammans med andra berörda 
aktörer (än deltagarna) och därigenom få nya perspektiv och att få kunskap 
om forskningsfrågan ur ett vidare perspektiv.  
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Tabell 2 och 3 sammanfattar de olika datainsamlingsmetoderna samt möten 
och aktiviteter som jag deltagit i. Figur 3 och texten i avsnitt 4.2–4.2.6 är ett 
försök att åskådliggöra processen, det vill säga ett försök att illustrera hur 
forskningen utvecklats översiktligt och över tid. Processbeskrivningen blir, 
trots allt, ganska ”översiktlig”, eftersom det är svårt att beskriva vilka tankar 
som leder till vad, vilka känslor som väcks och hur en gemensam analys lett 
oss vidare i arbetet. Vad är det då som gör att en sådan här interaktiv process 
kan bidra till en ”bättre” forskning?  Varför har jag lagt ner den tid som den 
gemensamma kunskapsbildningen har krävt?  
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Jag har genom beskrivning ovan velat visa hur arbetet har växt fram och 
betydelsen av att organisera för och skapa förutsättningar för en gemensam 
kunskapsbildning, något som inte uppstår av sig självt. Jag har inte haft 
möjlighet eller försökt att organisera och planera min forskning i detalj från 
början, utan metoderna har växt fram i samverkan med deltagarna, men jag 
har ändå haft bestämda syften med de olika metoderna som vi använt oss av 
(jfr tabell 2). Det jag finner intressant i arbetet är hur vad jag kallar ”mättnad” 
i forskningsprocessen uppstår (jfr Glaser och Strauss 1967). När ”syftet” med 
en metod är uppnådd, vill både jag och deltagarna gå vidare. Ett exempel är 
när vi upplever att vi samtalat tillräckligt om enkätfrågorna (se avsnitt 4.2.1) 
och vill skicka ut enkäten. En sådan nyfikenhet i kunskapssökandet visar att 
risken för ”inlåsning” och bekräftelse motverkats och att vi ville gå vidare i 
våra respektive utvecklings- och lärprocesser.  

Jag har även velat visa på öppenheten i forskningsprocessen, bland annat 
genom att det insamlade materialet återförts till deltagarna – även till dem 
som inte deltagit vid insamlingstillfället. Preliminära forskningsresultat har 
presenterats först för deltagare och sedan för partnerskapet. Vid presentation 
av resultaten i olika forskningsmiljöer har det oftast skett tillsammans med 
deltagarna. Jag återkommer till öppenhetens betydelse för validiteten i 
forskningen i avsnitt 4.3.1. 

Även om begreppet empowerment tidigt ådrog sig mitt 
forskningsintresse, så har jag visat på hur forskningsfrågan har växt fram och 
modifierats under vår gemensamma kunskapsbildning (se figur 2). 
Frågeställningen i FoU-projektet var från början kopplad till arbetsplats-
lärande, men den passade inte för kvinnorna som var långtidssjukskrivna och 
inte fanns på någon arbetsplats. Relativt snart fokuserades forskningen på 
olika resurser hos deltagarna och hur projektet kunde stärka kvinnornas 
resurser i olika avseenden.  

Värdet av samverkan i forskningen visar sig framförallt i deltagarnas 
bidrag till begreppsutveckling, bland annat när det gäller förståelsen av 
begreppet empowerment. Deltagarna har tillfört den fysiska aspekten till 
begreppet, det vill säga de har visat att det krävs fysiska resurser för att kunna 
bli ”empowrad”. Våra diskussioner har visat att förståelsen måste vara 
situationsbunden, men att den ändå kan ge generell kunskap, genom att 
kvinnornas erfarenheter bekräftas av andra till exempel vid seminarier. Alla 
deltagarna har sina egna berättelser, men det går att finna mönster i dessa 
berättelser.  

Hur vet jag att en gemensam lärprocess har uppstått som följd av den 
samverkan jag har organiserat? Hade jag inte kunnat få samma insikter med 
en traditionell, kvalitativ metod? Nej, det är inte troligt. Denna uppfattning 
baseras på följande: För det första har deltagarna haft ett engagemang och ett 
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intresse för att delta i olika analysprocesser under mer än tre års tid. För det 
andra har de deltagit i olika spridningsaktiviteter. För det tredje är boken 
”Varför frågar ingen oss?” ett tydligt bevis på att deltagarna även vill dela 
med sig av sin lärprocess. Förloppet visar på värdet av att involvera 
deltagarna i en kollektiv lärprocess, där forskningen ger stöd för (en separat 
och en gemensam) reflektion och dialog. På det sättet fick jag ett mycket 
fylligt och intressant material som gick utöver en omedelbar förståelse och 
som omfattar förklaringar och tolkningar.  

Jag menar att den öppna och interaktiva ansatsen har haft stora fördelar i 
min forskning. Att involvera deltagarna i en forskningsprocess som de har 
varit med om att utforma, har i min studie inneburit att jag har sett nya saker, 
till exempel betydelsen av att ha ett holistiskt perspektiv på sjukskrivningen. 
Det perspektivet innefattar olika analysnivåer (individ, organisation och 
samhälle), men tar också hänsyn till de olika sfärerna eller livsområdena 
(arbete, familj och fritid)35. Det interaktiva förhållningssättet har gett mig en 
ökad förståelse om hur viktigt det är att se problematiken med 
sjukskrivningen och återgången till arbetet från flera håll.  

Deltagarna har medverkat i analysen genom att vara kritiska och 
reflekterande – både över sin egen och över andras situation. Exempelvis 
genom att ifrågasätta möjligheten i hur de som arbetstagare ska kunna ha ett 
professionellt förhållningssätt gentemot klienter, när de har ett administrativt 
system som inte fungerar på grund av rationaliseringar. Eller hur de som 
yrkeskvinnor ska kunna ha samma ”standard” på hemarbetet som tidigare 
generationer har haft.  Den kollektiva processen har även inneburit en kritisk 
medvetenhet gentemot omvärlden – mot arbetsgivare och myndigheter och i 
en förlängning mot samhället och experter inom området. De bedömer att det 
kritiska förhållningssättet har varit en förutsättning för att bryta 
vanmaktsprocessen – det vill säga att de inte enbart skuldbelägger sig själva 
för sin sjukdom. 

Vilken betydelse har forskaren i en interaktiv process och vad ska 
hon/han kunna? Det är helt klart är att det ställs andra krav på dig som 
forskare än i en mer traditionell ansats. Du måste framförallt kunna 
organisera en gemensam lärprocess tillsamman med deltagarna, som ni båda 
har nytta av. Det ställer även andra krav på deltagare som vill medverka i en 
interaktiv forskning. Jag återkommer till detta i slutkapitlet. Först till några 
dilemman i forskningsarbetet. 

35 Betydelsen av fritidsfären och begreppet ”work-life balance” blev inte aktuellt 
förrän jag fann Olsons (2004) rapport sommaren 2006. Därför fanns fritidsaspekten 
inte med från början i analysen. Dock har kvinnorna poängterat fritidens betydelse i 
sina berättelser. 
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Hur förhåller sig den interaktiva forskningen till begrepp som validitet, 
förståelse och förklaring, närhet och distans och etisk hänsyn? Avsnittet 
inleds med en presentation av de olika begreppen kopplat till den interaktiva 
forskningen. Kopplingar till min studie sker dels under varje delavsnitt, dels i 
slutkapitlet. Avsnittet avslutas med en diskussion om att låta processen styra 
arbetet. 
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Validity needs a researcher to learn what a native knows by becoming a 
reflective native. It also needs a native to learn what a researcher knows by 
becoming a reflective native. (Eikeland 2006, s. 225) 

Den interaktiva forskningen är i ett avseende mer traditionell än aktions-
forskning. Den har inte gett upp ambitionen om att åstadkomma generell 
kunskap, vilket Svensson (2007) menar att en del företrädare för 
aktionsforskningen har gjort. Bristen på teoriutveckling har varit en bärande 
kritik mot aktionsforskningen (jfr Svensson och Aagaard Nielsen 2006).  

En gemensam kunskapsbildning kan bidra till det som Nowotny (2001) 
kallar ”robust” kunskap, bland annat genom att deltagarnas berättelser ligger 
till grund för kunskapen och att de själva deltagit i analysen av berättelserna 
(se figur 3). Ju starkare social förankring och ju större öppenhet, desto mer 
robust är kunskapen som produceras (Nowotny m.fl. 2001, Gunnarsson 
2006). Robustheten kan sägas öka trovärdigheten och validiteten i 
forskningen. Eikeland (2006) argumenterar för att en öppenhet i forsknings-
processen ökar validiteten och att aktionsforskningen kan bidra till en sådan 
öppenhet och genomskinlighet.  

The primary purpose of an Action Research process is…. to find out 
whether what actually gets done (or not done) by Action Researchers and 
others, is also what is said not “covered up” in some way by language. In 
order to secure validity, research processes must be opened up, not 
covered up. (Eikeland 2006:232) 

Eikeland (2006) menar att det är ett problem för forskare att människor ofta 
har en dold agenda – till exempel genom att de vill framstå som bättre än de 
egentligen är eller vara politiskt korrekta. Det individuella och kollektiva 
lärandet i aktionsforskningen kan vara ett sätt att motverka en dold agenda 
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genom växlandet mellan handling och kritisk reflektion och därmed bidra till 
en ökad validitet.

Öppenheten i forskningsprocessen kan illustreras både genom att 
deltagarna har haft tillgång till material för reflektion och analys och genom 
att vi presenterat preliminära forskningsresultat för övriga aktörer i 
partnerskapet samt vid olika seminarier. För att åstadkomma en delaktighet 
krävs en öppen ansats i forskningsprocessen – det vill säga ett mer 
demokratiskt förhållningssätt när det gäller urval av metoder och 
frågeställningar.  
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Syftet med en interaktiv forskning är alltså inte bara att förstå (deltagarna), 
utan också att förklara det som sker oberoende av – eller snarare med 
utgångspunkt – från deras förståelse. För att klara denna svåra övergång 
krävs en samverkan genom hela forskningsprocessen, där det centrala 
inslaget är en gemensam analys. Senare tids forskning lyfter även fram de 
möjligheter som kombinationen förståelse och förklaring rymmer och ser 
begreppen som komplementära (jfr Ricoeur 1992, Bertilsson 2006).  

För att både förstå och förklara det vardagliga livet behövs en metodologi 
som designas för att synliggöra den verklighet – den sociala organisation och 
de sociala relationer – genom vilka kunskap skapas, menar Smith (1987). 
Frågan är hur forskaren kan bevara förståelsen och närheten med behovet av 
distans och möjligheten att ”se bakom” och ”under ytan”. Genom att 
distansera sig från sina studiesubjekt avlägsnar sig forskaren samtidigt från 
mötet med den vardagliga världen.  Med en sådan metod separeras den värld 
som deltagarna upplever från den vetenskapligt konstruerade världen. Om 
distanseringen sker oberoende av deltagarna skapas en objektifierad 
kunskapsform, där relationen mellan forskningssubjekt och deltagare 
osynliggörs. Ett sådant abstrakt och kontextlöst sätt att producera kunskap på 
döljer relationer som klass, genus, etnicitet och sexualitet. Den interaktiva 
forskningsansatsen kan vara ett sätt att försöka motverka en sådan uppdelning 
mellan forskningssubjekt och forskningsobjekt, och den kan visa på vad 
relationen betyder för den kunskap som produceras. Vikten av att motverka 
en sådan uppdelning har uppmärksammats, framför allt inom den 
feministiska forskningen (se t.ex. Maguire 2001). 

Hur kunskap uttrycks är viktigt för hur den kommer att tas emot. Collins 
(1990) menar att förtryckta grupper endast lyssnar på forskare om de formar 
sina idéer i det språk som är familjärt och välkänt för den dominerande 
gruppen. För att förstå utsatta grupper bör vi utgå från dem och placera dem 
”i mitten” i analysen – inte i marginalen. Smith (1990) menar att det 
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avgörande är hur gruppen placeras i analysen. Det ger en större förståelse för 
hur maktrelationer skapas i forskningen, snarare än om forskaren är en 
kvinna eller man eller om hon/han representerar en utsatt grupp. Gorelick 
(1996) menar på samma sätt att det inte är tillräckligt att forskare ger röst åt 
utsatta och förtryckta grupper. Privilegier kan dock begränsa forskarens 
förmåga att förstå både egna omständigheter och utsatta gruppers situation. 
Tillhörighet till en utsatt grupp kan också hindra ett eget sökande efter en 
djupare förståelse, menar Gorelick (1996). Hon betonar därför behovet av en 
dialog mellan ”privilegierade och utsatta”. Den gemensamma lärprocessen i 
den interaktiva forskningen kan vara en öppning till en dialog mellan olika 
aktörer på olika nivåer, vilket kvinnornas deltagande i forskningskonferenser 
är ett exempel på (se tabell 3).  

Aktionsforskning och feministisk forskning ifrågasätter och försöker 
bidra till förändring av hierarkiska maktrelationer, strukturer och 
mekanismer. Maguire (2001) menar att ett bidrag från den feministiska 
forskningen till aktionsforskningen har varit att ifrågasätta maktrelationer i 
forskningsprocessen och att lyfta fram betydelsen av forskarsubjektet. Jag 
återkommer till detta i slutkapitlet.  

"�����2	������ ���������,��������	�
�������
!��/������	�
A�
Veroff och DiStefano (2002) menar att det är viktigt att använda metoder 
som reducerar distansen mellan forskare och deltagare och som uppmuntrar 
deltagarna att själva berätta om sina egna erfarenheter, till exempel genom 
fokusgrupper. Det kan ses som ett sätt är att behandla deltagare som 
medforskare (se t.ex. Svensson, Lotta 2006, Westring-Nordh 2007).  

Min metod för datainsamling och analys har till största delen ägt rum 
som samtal i grupp. Dessa samtal skulle kunna beskrivas som en fokusgrupp, 
(jfr Veroff och DiStefano 2002) eller som en forskningscirkel (jfr Holmstrand 
och Härnsten 1999). Processen har varit en kollektiv upplevelse, vilket 
Widerberg (2002) menar inte är så vanligt i kvalitativ forskning. Att använda 
sig av ett kollektivt moment skulle kunna göra tolkningarna rikare och mer 
nyanserade, menar hon. 

Den feministiska forskningen har bidragit med nya forskningsmetoder, 
till exempel minnesarbete (se t.ex. Widerberg 2002) och bildövningar (se 
t.ex. Hee Pedersen 2004). De flesta av dessa forskningsmetoder syftar till att 
skapa närhet, men hur skapas en professionell distans i sådana situationer? 
Davies (1999) menar att en framgångsrik forskning inte bara kan bedrivas 
genom nära relationer, utan att reflektionen kräver distans. Davies (1999) ser 
också gränsdragningen mellan närhet och distans som ett sätt att skapa 
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tydlighet i rollerna, vilket samtidigt blir ett sätt att skapa tillit. Ett sätt att 
skapa distans är att låta materialet vila och inte göra analysen omedelbart 
efter fältarbetet. Ett annat sätt kan vara att göra en intervjustudie med andra 
deltagare, dels för att testa sitt material, dels för att skapa distans till 
fältarbetet (Davies 1999). Ett tredje sätt kan vara att använda sig av kolleger, 
både forskare och – som i mitt fall – medarbetare från FoU-centrat eller 
projektledare. För att pendla mellan närhet och distans krävs utrymme för 
parallella processer – dels att arbeta nära deltagarna, dels att få en distans 
vilket ger utrymme för ett mer kritiskt perspektiv.  

Behöver då inte deltagarna också distans till sina erfarenheter? I min 
studie har jag sett hur deras arbete med forskningsprocessen och framför allt 
med deras bok har påverkat deltagarna, både positivt och negativt. De har 
tvingats att uppleva sin historia igen i skrivprocessen och det har krävts 
mycket av dem. En del menar att det känns som väldigt länge sedan, och de 
kan knappt komma ihåg hur de upplevde situationen från början. Andra 
deltagare vill inte bli påminda om hur de mådde tidigare och hur de var som 
förälder och partner. De flesta menar dock att det är nödvändigt att reflektera 
över sin situation för att kunna gå vidare, även om det ibland är smärtsamt. 
Reflektionen i grupp har varit ett stöd för dem, menar flera.  

Reflektionen i gruppen har inneburit ett lärande och en utveckling – både 
för deltagare och för mig som forskare. Den har utgått att någonting inte 
”stämmer” eller från – det som jag som forskare kallar – ett 
forskningsproblem. För kvinnorna innebar detta ”någonting” svårigheten med 
att faktiskt komma tillbaka till arbetslivet och för mig var det en vilja att 
förstå och förklara deras ”återgång till arbetslivet”. För att komma vidare i 
våra respektive utvecklings- och lärprocesser har det varit nödvändigt med en 
kritisk medvetenhet, där den gemensamma kunskapsbildningen har varit en 
ingående del. Närheten i gruppen skapar en tillit, vilket öppnar för 
möjligheten att fungera som en kritisk ”vän”, och distansen skapar möjlighet 
till reflektion och gemensamma upptäckter, vilket i sin tur ökar tilliten. 
Närhet och distans bör ses som parallella processer, vilka ökar möjligheten 
till en reflektion och en reflexiv tillit (Davies 1999, Gustafsson 2004:b). Den 
reflexiva tilliten – vilket är något annat en oreflekterat förtroende – måste 
skapas underifrån och baseras på jämlika relationer, kritisk reflektion och en 
öppen dialog (Gustafsson 2004:b).36

36 Den öppna dialogen refereras ofta till i litteraturen. Perneman (1997) kallar det 
medskapande möten, Christensen och Hvitfeldt (i Davies och Esseveld, 1989) kallar 
liknande samtal för solidariska samtal. I det solidariska samtalet finns en 
kombination av omvårdad och respekt för dem som forskaren samtalar med. 
Gustavsen (2002) använder begreppet den demokratiska dialogen och Van Maanen 
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Något förenklat kan man säga att närheten leder till en förståelse och 
distansen till förklaring. Närheten ger både yta och djup i förståelsen och 
förklaringen ökar distansen till problemet och därmed en möjlighet att sätta 
in det i ett större sammanhang, det vill säga ett abduktivt förhållningssätt (jfr 
Alvesson och Sköldberg 1994). I den meningen är närhet och distans inte 
bara nödvändigt för en kritisk och interaktiv forskning, utan också för att 
bidra till förändring för kvinnornas del i deras återgång till arbetslivet.  
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Att delta i forskningsprocessen har varit frivilligt och deltagarna har när som 
helst kunnat avbryta sitt deltagande. Jag har även informerat muntligt och 
skriftligt vid inledningen av samtalsserien om att deltagandet kan avbrytas 
och om att bandinspelningar kommer att göras. Samtliga deltagare (även de 
som inte varit med i de olika forskningsaktiviteterna) har fått ta del av 
utskrifter från gruppsamtalen och blivit inbjudna till redovisning och 
diskussion av resultaten.  

Samtalen i grupp har lett till att den individuella utsattheten har minskat 
och att känslan av ”anonymitet” har ökat. Det har skett genom att deltagarna 
alltid varit i majoritet och genom att resultaten har behandlats på gruppnivån 
och inte relaterats till enskilda individer. 

As participants share their experiences, they hear their own perceptions 
being validated by others, and they do not have to bear the sole 
responsibility for their views. (Veroff och DiStefano 2002, s. 1302) 

Tidsaspekten – det vill säga att vi har haft möjlighet att träffas under nästan 
tre år – har inneburit ett ökande förtroende och tillit till varandra i gruppen. 
Närheten har inneburit att kvinnorna delat med sig av sitt vardagliga liv – 
både personliga och ”känsliga” områden. Många har starka känslor kopplade 
till sitt arbetsliv som rivs upp vid våra samtal. Våra samtal har därför orsakat 
en del tårar, men också många hjärtliga skratt tillsammans. 

Deltagarna har även deltagit i olika forskningsseminarier där de själva 
berättat om sin problematik, vilket har inneburit att kvinnornas röster blivit 
hörda och att de själva kunnat välja vad de vill föra fram som väsentligt.   

(1988) benämner det en gemensamt berättad historia. Schön (1983) använder termen 
“ a reflective community”.  
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Att delta i olika forskningsmiljöer och träffa representanter från andra 
kontexter än sin egen, bidrar till att fördjupa reflektionen och analysen av 
frågeställningen. Dessa möten blev ett sätt för mig att skapa en distans till 
materialet. På så sätt anser jag att de mer utåtriktade aktiviteterna (se tabell 3) 
har haft ett värde även i avhandlingsarbetet, bland annat genom att vi ibland 
fick frågor som vi själva inte hade reflekterat över. Ett exempel var 
jämförelsen med olika nationella socialförsäkringssystemen, som visade sig 
vara mer individualiserade i både England och i Danmark.  

Ibland har jag önskat att jag hade haft en mer långsiktig planering för 
mitt forskningsarbete, till exempel att göra ett bestämt antal intervjuer och 
sedan kunnat ägna mig åt en analys av dessa. Det hade gjort att jag kunnat 
planera mitt arbete på ett helt annat sätt. Men hade jag haft en sådan 
planering, så hade jag troligen fått en annan sorts kunskap än den jag har idag 
och vi hade nog aldrig skrivit en bok tillsammans. 

En annan önskan har varit att jag hade haft ännu mer tid att ägna mig åt 
kvinnornas omgivning – till exempel genom att träffa deras familjer och 
arbetsgivare och att göra observationer av deras arbetsträning.  

Kan det finnas en risk med den öppna ansats som jag använt mig av? Har 
jag istället för att koncentrera mig på avhandlingsarbetet dragits med i de 
förändringsprocesser som projektet omfattat? Ja visst, har det funnits en 
sådan risk. Ibland har jag upplevt att det varit mycket mer spännande och 
intressantare att följa med i utvecklingsarbetet än att ägna mig åt 
doktorandkurser och liknande. Det har också funnits en förväntan i projektet 
att jag ska delta mer i aktiviteter än jag har haft utrymme till, till exempel 
med mer utvärderingsarbete. Det har därför varit ett dilemma för mig att 
försök hitta en balans i dessa olika krav och förväntningar. Dock har jag haft 
hjälp och stöd, både från handledare och från medarbetare i projektet. 
Aagaard Nielsen och Svensson (2006) varnar för faran i att som forskare låta 
utvecklingsarbetet ta överhanden på bekostnad av teori- och 
begreppsutveckling. Speciellt för en doktorand är det viktigt att ingå i ett 
team med både seniora forskare och utvecklingsledare, där det finns en tydlig 
ansvarsfördelning i forsknings- och utvecklingsarbetet. 

Jag återkommer i slutkapitlet med ytterligare reflektioner kring för- och 
nackdelar med den interaktiva ansatsen. 

�
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I det här kapitlet, det första av tre empirikapitel, vill jag introducera 
deltagarnas komplexa väg in i en utmattningsdepression och hur känslan av 
vanmakt väcks hos individen. De ökande kraven i arbetslivet kombinerat med 
minskande resurser är något som av flera forskare beskrivits som en 
bakgrund för en ökad ohälsa i arbetslivet.  

Deltagarna i studien menar att sjukdomen inte enbart beror på ett alltmer 
stressigt arbetsliv, men att grunden för den skapas där. De flesta menar att det 
går att arbeta under stressiga förhållanden under en ganska lång tid, men när 
de upplever att ”det aldrig blir någon förändring eller någon form av 
uppmuntran, snarare tvärtom,” så säger kroppen ifrån. En annan central fråga 
är hur det går att finna en jämvikt mellan arbete och familj vilket för många 
är en svår balansgång. 

 Ett annat inslag i kapitlet är hur 1990–talets välfärdsnedskärningar inte 
enbart drabbade kvinnornas arbetsplatser, utan också dem som konsumenter 
av välfärd. Den första fasen i en sjukskrivningsperiod presenteras och kapitlet 
avslutas med deltagarnas reflektion över vad som kunde ha förhindrat en lång 
tidsperiod av sjukskrivning. 

 Citaten i kapitlet behandlas enligt följande: i de fall när det är citat som 
hänger ihop i ett samtal, skrivs tillfället efter sista citatet. Hänvisningar görs 
även till två enkäter, en från 2003 och en från 2005. När ytterligare empiriska 
material presenteras hänvisas till datum och företeelse. För mer förtydligande 
angående metodik, se tabell 2 och 3 i kapitel 4. Punkter i eller före citat 
antyder att citatet är förkortat eller att vissa delar är borttagna. När det står A-
C framför ett citat, är det min fråga. 
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Ett viktigt resultat som framkommit i studien är hur ökande krav i arbetslivet 
kombinerat med minskande resurser ökar kvinnornas känsla av vanmakt. 
Kvinnorna berättar om hur de försöker anpassa sig till de ökande kraven. 

 De ökande kraven som kvinnorna upplever handlar främst om: 
• ökad flexibilitet 
• krav på en ständig förändringsbenägenhet  
• krav på en mångkunnighet. 
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Minskande resurser rör sig om: 
• minskad tid för reflektion 
• personalrationaliseringar  
• omorganiseringar och följderna av dessa.  
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Gruppen reflekterar över begrepp som flexibilitet och stresstålighet. På vems 
villkor sker flexibilitet och vem gynnas mest av detta?  

Jag sa att jag tyckte att flexibilitet var min starka sida innan jag blev sjuk. 
Men nu tycker jag inte det. Det är nog det som bidrar till att man blivit 
sjuk. 

Att man hela tiden har haft den strävan. Att man anpassat sig efter nya 
grejor som har kommit. Klart man ska göra ett bra jobb hur det än ser ut. 

Man har ju liksom hållit ut längre på grund av viljan av att göra ett bra 
jobb, tror jag. Det ska liksom vara så. 

Ja, när man söker jobb och man ska vara stresstålig och alla möjliga 
grejor. Jag menar det kanske inte är så himla positivt alla gånger. 
(gruppsamtal 3/2 2004)

Flera av kvinnorna berättar om hur de försöker anpassa sig till de olika 
förändringar som sker i arbetslivet. En kvinna berättar om hur hon försöker 
att vara flexibel och klara av alla arbetsuppgifter.  

… De två sista åren jag var kvar som chef, vilket lappsystem jag la mig till 
med… Och idag ser jag att det var ju helt sjukt… Ja, med en massa lappar 
för att komma ihåg, jag var tvungen att hitta ett system, för att klara av alla 
arbetsuppgifter. (gruppsamtal 3/2 2004) 

Anställningsformen har betydelse för hur kvinnorna känner sig alltmer 
vanmäktiga. En kvinna berättar att hon som kommunal vikarie har haft 27 
förordnanden på tre år och om hur hon känner sig alltmer utnyttjad istället för 
att vara en ”flexibel tillgång”. Ibland har vikariaten inneburit att hon inte haft 
någon sammanhängande semester och ibland att hon arbetade mer än heltid. 
En annan menar att hon inte upplever sig själv som en resurs i 
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organisationen, utan mer som en belastning och om man inte orkar ”så är det 
bara att bytas ut”. 

Nej, jag tyckte ju också att så måste det vara, att vikariera runt omkring. 
Men sen när man började analysera och fundera på hur man blivit 
behandlad, så upptäckte man att vikarierna blir slängda hit och dit och man 
var inte värd någonting. Utan, det var när arbetsgivaren behövde hjälp, då 
var man jättebra att ha. Sedan behövde man inte komma och göra sin röst 
hörd, då var man inte värd så mycket. (tystnad) (gruppsamtal 3/2 2004) 

Att inte vara flexibel kan tolkas som att vara motståndare till förändring och 
det vill de flesta inte vara. Att inte vara stresstålig kan tolkas som att vara 
långsam.  

Det har ju varit förändringar hela tiden och det har ju bara varit 
försämringar. Man har bara gått nedåt hela tiden. Man har ju vänt ut och in 
på sig för att få det att fungera. För man vill ju så gärna att det ska fungera, 
men det gör det inte till slut. (gruppsamtal 16/3 2004) 

Gruppen diskuterar hur förändringarna som skett i yrkeslivet påverkar 
uppfattningen om deras yrkesidentitet. 

Men yrkesidentiteten kommer på något sätt i kollision.  

Man har upplevt så mycket jobbigt på jobbet, och då sätter man det i 
samband med identiteten som man har. Jag har förändrats till det negativa, 
tycker jag, i fråga hur min livsfilosofi är. Det stämmer inte överens med 
hur jag vill jobba. Därför mår jag dåligt när jag blir den personen jag 
måste vara för att utföra det här jobbet, som jag inte vill utföra, men jag 
måste. 

A-C Man gör våld på sin grundidentitet?  

Ja, jobbet kräver det. 

Man måste. Yrkesrollen kräver det. 
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Det yrket jag är utbildad till, det är ju inte den sjuksköterska som jag är i 
dag. (gruppsamtal 2/3 2004)  

Flera av kvinnorna reagerar på att allt fler skall ”kunna allt” och i med det 
blir kunskaperna mer ytliga. En kvinna berättar om att hon förutom fler 
arbetsuppgifter i sin ordinarie tjänst skulle sköta pappersarbete, städning och 
löneförhandling. Flera av deltagarna instämmer. En annan erfarenhet är att 
organisationerna specialiseras alltmer, vilket innebär att det blir svårare att 
hitta andra arbetsuppgifter eller att få ett nytt arbete vid en rehabilitering 
inom sin egen organisation. En av kvinnorna skildrar en metafor om 
arbetslivets avbytarbänk. I ett fotbollslag finns det alltid några som ”sitter på 
bänken” och så skulle det behöva vara i arbetslivet idag. Kan vi inte ha med 
oss avbytare, kan det innebära att vi inte orkar spela hela matchen och att det 
blir svårare att göra mål (minnesanteckningar seminarium 19/4 2004).  

De minskande resurserna på deltagarnas arbetsplatser tar sig bland annat 
följande uttryck: Flera av kvinnorna berättar om hur saker som varit bra på 
arbetsplatsen tas bort, till exempel tid för reflektion och bonuspeng. 
Bonuspengen kunde användas till att åka till en mässa eller nöjesresa för hela 
personalgruppen. Alla understryker vikten av en gemensam reflektion i 
personalgruppen när man arbetar med människovårdande yrken. 

Det är så viktigt att man får prata om sådant här. Vi hade ju tid, på de här 
pedagogiska mötena en gång i månaden. Där skulle vi få sitta och prata om 
hur man upplever det här, hur man uppför sig mot barnen, och att man fick 
reflektera med varandra om man hade tyckt det hade varit jobbigt. Men, 
sedan blev det ju så att det lades in arbetsuppgifter på de där få timmarna. 
Så då, blev det ju ingen tid kvar till att kunna sitta tillsammans och prata, 
utan det blev ju ytterligare arbetstid. (gruppsamtal 1/6 2004) 

Den här lilla uppmuntran, det behöver inte vara en stor. 

Ja, det här med bonuspengar som man fick förr, det är helt borta nu. 

Men det betydde ju mycket. Och man kunde jobba lite mer, till exempel ta 
in några extrabarn i dagisgruppen… 
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Varför ska man jobba extra när det inte ger något? Man orkar mer om man 
får en belöning. (gruppsamtal 4/5 2004) 

Att behöva bemöta anhörigas frustration över att de upplever att arbetet inte 
sköts är en annan sida av att hantera minskande resurser. Anhöriga kan ställa 
samma krav som innan nedskärningen av personalen. 

Och de anhöriga klagar ju inte hos cheferna som de ska, utan till oss. 

Då får man ju hänvisa till chefen, att jag håller med dig i det du säger. Men 
tyvärr, är jag ålagd att göra detta. 

Jo, det gör man ju, men ändå så går man och tycker ’fasiken och skit 
också’. (gruppsamtal 4/5 2004) 

Vi hade en förälder som var jätteenvis med att barnet skulle åka 
skridskor… Och även om vi tog med alla de lite större barnen på fem–sex 
år, så blev det en personal kvar med 14 ettåringar. (gruppsamtal 4/5 2004) 

Man hinner knappt att se alla barn. Men ändå ska man vara trevlig. 
(gruppsamtal 4/5 2004) 

Bristen på delaktighet vid omorganisationer kan göra att förståelsen och 
därmed motivationen minskar.  

Jag har aldrig förstått att små ändringar långt upp i en organisation kan 
påverka mig som är en liten plupp. Det är helt obegripligt. (gruppsamtal 
20/4 2004).  

För just det här att det bara ändras, nu ska du jobba si eller så. Och man 
kan inte påverka. Det skapar frustration. 

Ja, delaktighet i beslut är viktigt. 

Eller i förändringar och att man frågar. 
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Och att förstå varför, vad är syftet, vad är målet. Det är också det här med 
att vara delaktig. 

Annars förstår man inte vitsen av det. (gruppsamtal 4/5 2004) 

Förr upplevdes det som en trygghet att arbeta inom den offentliga sektorn, 
menar kvinnorna, men idag så ser det annorlunda ut. 

Och då när man började i kommunen för en herrans massa år sedan, då var 
det ju lite bra att vara kommunalanställd. Ja det var säkra jobb och tryggt. 
(gruppsamtal 4/5 2004) 

På arbetsförmedlingen säger de att kommunen är inget att sträva efter att 
jobba i. (gruppsamtal 4/5 2004) 

En orsak till omorganisationer kan vara att personalen inte fungerar 
tillsammans. Istället för att reda ut problemen på arbetsplatsen så flyttas den 
”stökiga” personen till den avdelning där en av kvinnorna arbetar, vilket 
gjorde att båda avdelningarna fick problem. En deltagare gör följande 
reflektion: 

Istället för att titta på varför ni har det så bra på er arbetsplats och flytta det 
tänkandet dit istället för att flytta på folk. (gruppsamtal 4/5 2004) 

Bristande resurser kan innebära att det inte finns vikarier att tillgå när någon 
blir sjuk. En i gruppen beskriver hur lojaliteten mot arbetsgivaren och 
arbetskamraterna gör att det känns svårt att vara hemma om hon är sjuk. Alla 
har erfarenheter av att arbeta trots sjukdom. 

Och man visste ju att det var så tajt i budgeten. Så när man var borta fick 
den andra slita häcken av sig, för det var ju inte alltid det fanns vikarier att 
tillgå.  

Fast det är ju inte ditt problem.  
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Nej, men man tänker ju på det. Man visste ju att dom gick där, för man 
visste ju hur man hade det om någon annan var borta. Då fick man ju 
jobba som en hund alltså. (gruppsamtal 3/2 2004) 

… om man är medveten om var gränserna går, och det kanske jag är nu, 
men det var jag inte då. För då körde man ju racet, för så skulle det vara. 
Man skulle ju jobba. Man skulle gå till jobbet om man inte hade 40 
graders feber och låg däckad i sängen, så var det ju. (gruppsamtal 3/2 
2004) 

Flera av kvinnorna berättar om att de gick ner i arbetstid för att orka med sitt 
arbete. De upplevde då att arbetsuppgifterna inte minskades i motsvarande 
omfattning.   

Umgänge var ju inte att tänka på. Gick upp tio i fem varje morgon, aldrig i 
säng före tolv. Gick ner i tjänst 20 procent på nåder, eftersom jag hade ett 
chefsjobb. Så på min förfrågan om jag fick gå ner i tjänst då i och med att 
jag tog hand om ett barnbarn som var 3 år, sa min chef: ’Javisst gå ner i 
tjänst, bara du klarar ditt jobb.’ Och det betydde ju att jag hade med mig 
jobb hem… Jag fick inte mindre arbetsuppgifter… Jag jobbade nonstop. 

Man fick inte mindre arbetsbörda. (alla pratar i mun) 

Fick bara mindre tid. 

Mindre tid att utföra heltidsarbetet på och mindre lön.  

Ja, så är det. Man var bara utnyttjad. (gruppsamtal 3/2 2004) 

Att kvinnor även idag sköter en större del av det obetalda arbetet jämfört med 
män påvisar aktuell forskning (se kapitel 2). För många av kvinnorna i 
studien var det önskvärt att kunna kombinera arbets- och familjeliv. I takt 
med arbetslivets ökande krav och minskande resurser samt neddragning av 
välfärden skapades problem med att klara kombinationen. 
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Ett genomgående tema i studien är hur kvinnorna kämpar med att hitta en 
balans mellan arbets- och familjelivet. När arbetslivet blir alltmer 
energikrävande, så blir följden en konflikt med det obetalda arbetet. De flesta 
deltagarna menar att den mesta kraften riktas mot arbetslivet, och det är i 
familjelivet som det märks först, när energin dalar. Männens ansvarstagande 
när det gäller det obetalda arbetet har kvinnorna olika åsikter om. Ett annat 
genomgående tema är hur neddragningar i välfärden drabbar dessa kvinnor 
dubbelt, både i arbetet men också i familjelivet. 
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Flera av kvinnorna vill kunna kombinera arbete och familj och menar att det 
inte borde vara ett orimligt krav. Samtidigt så upplever flera att de ska snabbt 
tillbaka till sin arbetsplats efter föräldraledigheten och helst göra karriär 
dessutom.  

Men man har ju blivit lärd. Både av föräldrar och samhället. (gruppsamtal 
4/5 2004) 

Min mamma hon var ju helt självutplånande… man skulle göra sitt arbete, 
sina uppgifter så bra man kunde och sen om det möjligtvis blev någon 
liten stund över, då möjligtvis kunde man få sätta sig ner och ta det lugnt. 
Men allting annat skulle ju göras i första hand, för att ingen skulle kunna 
komma och säga att man hade gjort ett dåligt arbete… och det har ju 
fastnat på mig (enskild intervju, maj 2005) 

Under småbarnsperioden är det svårt för många arbetande föräldrar att vara 
lika flexibla. Det tar dock de flesta arbetsgivare inte någon speciell hänsyn 
till.   

När föräldraledigheten tog slut och jag började jobba igen på nytt jobb på 
heltid, och barnet var inte 1 år när vi skolade in honom på dagis. Jag fick 
noll introduktion på nya jobbet. Och sen så svåra ärenden, direkt!  Och 
dessutom så gick jag högskoleutbildning samtidigt på fem poäng på 
arbetstid, som skulle läggas förstås i det hela. 

Som innebar att du förutom utbildningen ska sköta ditt övriga arbete 
också. 
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Och det var ju orimligt redan från början, det upplägget. Det inser jag ju 
nu. (gruppsamtal 3/2 2004) 

Nytt arbete, kompetensutveckling, ingen introduktion samtidigt som 
inskolning på dagis skall ske, vilket innebär att barnen ofta är sjuka. För 
många föräldrar innebär småbarnsperioden att de aldrig får sova en hel natt, 
menar flera av kvinnorna. Det är stressande att aldrig kunna planera sitt 
arbete eftersom det ofta bryts av med vård av sjukt barn.  

Ja, första året på dagis är de ju nästan sjuka jämt. Man arbetade aldrig en 
hel månad för man hade vård av sjukt barn. Så var det ju. Så det var ju 
också ett stressmoment, att aldrig få jobba färdigt. (gruppsamtal 3/2 2004) 

De flesta av kvinnorna i studien återfinns inom människovårdande yrken och 
deras huvudsakliga uppgifter är att arbeta med relationer och de använder sig 
själva som verktyg i sitt arbete. Några beskriver denna konflikt, och när de 
känner att de helst av allt inte vill träffa en människa. De blir relationströtta, 
vilket även påverkar livet utanför arbetet. Flera av kvinnorna berättar att de 
inte har haft något socialt umgänge i hemmet. En kvinna berättar om hur hon 
löst en uppgift som påminde henne om en besvärlig arbetssituation, genom 
att mannen och barnen fick ”rycka in”, vilket är något som flera av kvinnorna 
känner igen. 

På jobbet svarade jag i telefon och jag hatade telefonen hemma alltså. 
Mannen och barnen fick svara hemma. Jag vill inte höra. Jag vill inte höra 
allas problem och eländes elände. Jag skiter väl i det. (gapskratt) … jag 
ville inte veta, jag orkade inte med… och vad är det då för jobb man gör. 
Då ska man verkligen göra något annat.  

Stackars människor. (flera skrattar) 

Det är inte klokt nu kan man skratta.  

Det är förfärligt, det är inte klokt. (gruppsamtal 3/2 2004) 

En av kvinnorna berättar hur hon upplever att hon aldrig kan känna sig ledig 
på grund av att hon arbetar med barn inom samma område som hon bor i. Att 
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bo på samma område som hon/han arbetar inom innebär i sig en extra 
påfrestning. 

Ja det var ju så, på skolans grillkvällar. Barnen såg mig som fröken, även 
om jag var där med mina barn. Jag fick ju hjälpa till, fast jag var där som 
mamma, men för dem var jag ju fröken. Men du jobbar med det och man 
ramlar lätt in i den rollen fast man inte vill. Man kan inte säga ’gå till din 
mamma’. (gruppsamtal 2/3 2004) 

En annan deltagare beskriver hur hon trodde att hennes arbetsplats var hennes 
oas i tillvaron. Hon menar att oasen kan vara en flykt från någonting och att 
hon inte förstod det då. Idag är hon en insikt rikare.  

Men jag trodde ju, att min oas var min arbetsplats. Det trodde jag för att 
jag älskade mitt jobb och jag gick dit och gav järnet där. Fast jag flydde ju 
från det var som var hemma, och så gav jag järnet där också plus hemma, 
så det blev det dubbla. (gruppsamtal 1/6 2004) 

Kvinnorna prioriterade arbete och familjeliv olika. Några menar att de 
prioriterade arbetet i första hand innan de blev sjukskrivna, medan de flesta 
idag menar att familjen måste gå före arbetet.  

Det finns ingen tid att reflektera över sitt eget beteende. Det finns inte det 
för man är så stressad hela tiden. Det är ju när man kommer hem från 
jobbet, det är då det verkliga jobbet börjar. Så tyckte jag. 

A-C Hur då, menar du? 

Jo, att jobbet var när man kom hem. Ungarna skulle hämtas, det skulle 
lagas mat, tvättas och diskas. Och dom skulle lägga sig. Då börjar nästa 
jobb. Det är ju det här egentligen, om jag tittar på mig själv som jag har 
tyckt om. Att komma hem och pyssla med de här bitarna. Men allt 
eftersom åren gick, så blir det jobbigt hemma också. Det var ju inget roligt 
att komma hem, för jag orkade inte göra de här sakerna som var roliga. 
Och sen i efterhand så har jag vänt på det där på något sätt. Från början 
hade jag för mig att det var min situation som var ohållbar. Men jag tror 
det mest handlar om livet. När man är så slutkörd när man kommer från 
jobbet så orkar man inte. (gruppsamtal 3/2 2004) 
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Man skulle behöva jobba lite mindre så att man hade mer tid för familjen. 

A-C Arbetslivet är något man behöver göra något åt tänker du? 

Ja, i dag ska alla jobba 100 procent säger de. Det är viktigt att få göra det. 
Men jag brukar tänka ’varför då?’ ’För att man ska kunna köpa allt man 
vill eller?’ En annan vet ju vart det barkar i väg om man är känslig. 
(gruppsamtal 2/3 2004) 

Även om flera av kvinnorna upplever att deras män hjälper till hemma, så 
menar flertalet att deras arbetsområden i hemmet skiljer sig åt, liksom när 
dessa skall utföras. Att ha huvudansvaret för det obetalda arbetet gör det 
viktigare för kvinnorna att ha en ordnad tillvaro omkring sig. 

… vad viktigt det är att ha det ordnat för sig när man går till jobbet, att 
man vet att hunden är på hundpanget om det är så, eller att hunden har det 
bra och att barnen har sitt liv på dagis, eller att man har det ordnat. Så att 
man inte behöver fundera på den här biten. (gruppsamtal 1/6 2004) 

Oftast är det ju kvinnorna som har två jobb. När de kommer hem från det 
betalda jobbet, så har de ju det obetalda jobbet hemma. Även om min 
sambo dammsuger eller diskar, så får jag be honom om det. Så det är jag 
som har det slutgiltiga ansvaret i alla fall. (gruppsamtal 2/3 2004) 

Meka med bilar, plocka isär gräsklipparen när den inte fungerar. Jag fattar 
inget av det där. Jag lagar gärna mat för det kan jag.  Men jag menar det 
ska inte vara så att bilen mekas en gång om året och jag står och lagar mat 
varje dag. Att det är… (alla pratar i mun) (gruppsamtal 1/6 2004)

Var det ”bättre förr”? Bör vi prioritera annorlunda mellan familj och 
yrkesliv? Måste kvinnor välja – familj eller karriär? Åsikterna går isär. 
Deltagarna är dock överens om att valmöjligheterna är ganska små. 

… Man kanske ska vara hemma och vara mamma åt ungarna tills de har 
slutat skolan. Och inte ha allt det här andra. 

Det borde finnas ett val åtminstone. 
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Och ägna sig åt baket, matlagning och lappa kläder. Det sparar man 
mycket pengar på. 

Fast jag känner att jag har aldrig velat vara hemma. 

Nej, nu är jag bara provokativ. Jag bara säger att, ytterligheterna (avbryts) 

Jag skulle nog ha kunnat tänka mig att vara hemma lite längre än det året 
som man hade råd med, det måste jag nog säga. Men sedan ser jag ju att 
barnen har glädje av varandra nu när de kommer upp lite i ålder. De 
behöver ju vara med andra också. Men det är som sagt, det finns ju inte 
direkt något val. (gruppsamtal 1/6 2004) 

En kvinna berättar om skammen över att inte räcka till för sina egna barn, 
utan hur all kraft gick åt till arbetet med andras barn.  

Jag blev allergiskt mot barnen på jobbet. Jag tålde ju knappt mina egna 
barn. Mina fick ju definitivt inte ta hem några kompisar. Då bara spydde 
jag på dem. (fniss) Nej, usch men. (lång tystnad)  (gruppsamtal 3/2 2004) 

Jag var fysiskt på arbetet. Men jag tänkte hela tiden på vad som hände 
hemma, och vad som händer med barnen. Och oftast på morgnarna, så var 
det världens konflikter mellan mig och min son. Vi var ju alltid osams när 
vi lämnade varandra. Och det tärde ju otroligt. Man gick och tänkte. För 
han var ledsen, och jag var ledsen, och så skulle jag iväg och ta hand om 
andras barn på ett professionellt sätt. Det här liknar skit alltså. Jag har inte 
tid att stanna och reda upp konflikten med min egen son, men jag ska i väg 
och ta hand om andras ungar. Det var ju helt vansinnigt. Jag vet ju inte om 
han tänkte på det på samma sätt som jag. Jag hoppas inte att han gick och 
grubblade lika mycket som jag gjorde. Men det var ju ofta det där att ’jag 
vill inte ha dig som mamma’, och ’jag vill flytta härifrån’ och ’du är så 
dum’. Det är ju sånt här som ungar slänger ur sig i vreden. Men det 
fastnade så otroligt, som en tagg.  Jag tog åt mig något fruktansvärt. Men 
det var väl för man mådde så dåligt. Det var ju ingen bra början på dagen. 
(gruppsamtal 3/2 2004) 

En annan av kvinnorna reagerar på att när barnen var sjuka eller det uppstod 
något problem, så ringde alltid dagispersonalen till henne och aldrig till 
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hennes man, trots att de hade telefonnummer till båda två. Likadant när 
dagispersonalen ville att hennes barn skulle gå ner i tid, eftersom barnet inte 
”fungerade” på dagis. Hon reflekterade inte över det just i den situationen, 
men kan göra det idag. Varför har kvinnorna alltid huvudansvaret, trots att 
båda arbetar heltid?  

Jag tror att vi alla behöver bli lite egoister, att tänka lite mer på oss själv i 
första hand, för annars orkar man inte med familj och barn. Och så orkar vi 
inte med arbetet heller. Vi måste tänka på oss själva, att vi måste komma i 
första rummet, för då mår ungarna och gubben bra och ja det här. 

Ja, så har man ju inte tänkt förut. Då har ju alla andra kommit före. 

Ja, och själv kommer man sist. 

Ja om det finns någon tid, annars kommer man inte alls. (Fniss) 
(gruppsamtal 16/3 2004) 

Att sätta sig själv i första rummet är något som alla kvinnorna i studien har 
prioriterat bort. I och med att fler uppgifter tillkommer familjen blir det de 
egna aktiviteterna som prioriteras bort först. Dessa uppgifter har tidigare 
tillgodosetts genom samhälleliga resurser. 
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Eftersom de flesta av kvinnorna arbetar inom kommun och landsting, har de 
förutom erfarenheter av neddragningar i arbetslivet, också varit med om 
neddragningar som drabbat dem som privatpersoner. Ett viktigt resultat som 
framkommit i studien är hur de minskande välfärdsresurserna drabbar 
kvinnornas familjeliv, till exempel genom att skolklasserna blir större och att 
föräldrarna får ta mer ansvar för barnens lärande och för barnens 
fritidsaktiviteter. En av kvinnorna berättar om sitt barns klass – från att de 
varit 14 har de nu blivit 27, med bara en lärare, men med hjälp av 
fritidspersonal. Förutom oron över den pedagogiska situationen, ökar 
kvinnornas oro för barnens hälsa. 

Och man vet ju att personalen inte mår bra. 
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Mår barnen bra? 

Nej, det gör de inte. Läraren sa förra året, ’att egentligen ska jag inte säga 
det här men jag anser att två klasser är förstörda. Två grupper var för sig 
fungerade bra.’  (gruppsamtal 2/3 2004) 

I och med försämringen i skolan upplever kvinnorna som föräldrar att arbete 
som tidigare utförts i skolan nu läggs på dem.  

Mer och mer läggs på föräldrarna av barnens skolarbete. Förut var det ju 
läraren som såg till att barnen hade skrivit rätt. Idag ska man rätta själv 
och det gäller även i engelska. Och det tog jag upp, att alla föräldrar inte är 
bra på engelska. Hur ska de kunna hjälpa barnen att se om det är felstavat? 
Nu är jag hyfsad, så jag kan det. (gruppsamtal 2/3 2004) 

Går det inte att se något positivt i att föräldrarna blir mer involverade i sina 
barns liv i skolan?  

Det beror ju på om man inte jobbar 100 procent och om man inte har fullt 
upp redan i sitt liv. Som de flesta har. 

Jag tror inte det är bra. (gruppsamtal 2/3 2004) 

Det ser man ju redan på det krympande antalet som kommer på 
föräldramöten. De har redan så mycket på kvällar och helger. De känner 
att det oftast bara är information. Det kanske är den enda dagen den här 
veckan som jag har tid att bara vara hemma och vara. Och då går man inte. 

Ja, det har ändrats på bara en generation. (gruppsamtal 2/3 2004) 

Förändringarna i välfärdssamhället påverkar fritidsaktiviteter i familjen. 

Förr då fanns det ju en hockeyrink utanför varje bostadsområde. Barnen 
gick ju dit själva. Idag måste man skjutsa dem. 
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Man har inte tid att äta middag tillsammans längre. Det ska skjutsas. Och 
det ska iväg på träningar. För vi sitter så stilla på dagarna, så de måste få 
röra på sig. 

Ja, idag har fritidsverksamheten blivit så avancerad, så killarna tar inte 
klubborna och går ut på gatan och spelar. Utan det ska vara i föreningen, 
med tränare och föräldraförening och skjutslistor. (gruppsamtal 2/3 2004) 

Allt detta tillsammans: de ökande kraven och minskande resurserna som 
drabbar både arbets- och familjeliv, gör att kvinnorna börjar uppleva en 
alltmer ohållbar situation. Trots det, dröjer det flera år innan de blir 
sjukskrivna. 
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En gemensam upplevelse som dessa kvinnor delar är att det varit en mycket 
lång process innan själva sjukskrivningsfasen. En av kvinnorna kan idag se 
att processen började så lång tid som 10 år före sjukskrivningen. De flesta 
berättar om 2–5 år med diverse symtom, till exempel huvudvärk, 
magproblem och återkommande förkylningar, långvariga infektioner, men 
framför allt sömnproblem. De flesta symtomen avklingar till en början vid 
semester och andra ledigheter. Trots det arbetar många av dem som vanligt 
och i många fall går det på rutin, men ångesten inför att gå till arbetet blir 
starkare och starkare efterhand. 
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De allra flesta berättar om långvariga kroppsliga symtom, huvudvärk, 
infektioner, diarré med mera, och att de ofta har haft flera kontakter med 
läkare. En av kvinnorna berättar att hon sökte hjälp för sin ständiga 
huvudvärk på vårdcentralen, och där konstaterade de, efter en del 
undersökningar, att det inte rörde sig om en hjärntumör, utan att det 
förmodligen var stress. Hon blev hemskickad med ett avslappningsband hon 
skulle lyssna på. Minnesluckor är ett annat symtom hos några av deltagarna. 
Då de flesta av kvinnorna arbetar med andra människor och har ett stort 
ansvar i sitt arbete, upplevs minnesluckorna som det mest skrämmande i 
sjukdomsbilden. 
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Ja, det var det jag kände att det här inte är bra. Och så samtidigt så hade 
jag ju minnesluckor på jobbet. Jag visste inte om jag hade gett dem 
mediciner. Jag fick leta efter rester i soporna. (gruppsamtal 2/3 2004) 

Jag hade aldrig sökt läkare om jag inte hade tappat håret. Men då började 
jag bli rädd när jag började bli flintskallig. Då kände jag: ’nej men gud, jag 
kanske inte kommer få något hår kvar, vad ska jag göra då? Har jag 
cancer?’ (gruppsamtal 1/6 2004) 

Den här tröttheten som kommer. Det är en trötthet som gör att man inte 
kan sitta kvar på en stol. Det går inte att beskriva. Trötthet är fel ord. Vi 
har inget svenskt ord. Jag vet inte hur jag ska förklara. (gruppsamtal 3/2 
2004) 

Rädslan för att vara psykiskt sjuk är något som flera av kvinnorna delar: 

Det var många som sa att jag mist förståndet, att jag blivit knäpp. För jag 
tyckte att jag hade i så många år kunnat göra allt, och så helt plötsligt 
inget. Man blir rädd för sig själv. 

Man förstår inte vad som händer. Man känner inte igen sig själv och det är 
en otäck känsla. (gruppsamtal 17/2 2004) 

Att veta att det fanns fler än jag som känner och mår likadant. Jag var inte 
knäpp. Jag mår dåligt ’på riktigt’. Det var en befrielse att få veta. (enkät 
2005) 
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De flesta av kvinnorna har arbetat inom samma yrke inom ett flertal år och 
därför kunde många av arbetsuppgifterna utföras på rutin. 

Och sedan, när man väl var på jobbet, javisst man stängde av och så gjorde 
man de sakerna man skulle göra på ren erfarenhet, inga initiativ sådär som 
’oh, vad kul det ska bli att göra det här’. Utan man körde sitt race som man 
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alltid hade gjort. Och sedan så gick man hem och så var det fortsatt jobb 
hemma. (gruppsamtal 3/2 2004) 

Man var lite som en trasa, fast man var ju där. För man fyllde ju en plats i 
personalgruppen på något sätt. (gruppsamtal 3/2 2004) 

En deltagare berättar om att hon inte vet om hon varit på sitt arbete dagen 
innan, men eftersom ingen säger något dagen därpå så antar hon att hon var 
där.  

Hur var man egentligen? Att ingen sa någonting. (minnesanteckningar, 
skrivarhelg 13–16/1 2005) 

En annan deltagare beskriver sin situation utifrån att hon var lite som en 
skådespelare: när ”dagistofflorna kom på så var det jobbmasken som gällde” 
(minnesanteckningar gruppsamtal 27/10 2003).  En av kvinnorna berättar om 
brytpunkten i sjukdomsförloppet. 

Det var väl när mina kolleger började fråga hur jag mådde. För det syntes i 
ögonen att jag inte mådde bra. Och då började jag tänka efter, att syns det 
så väl utåt? Man hade ju masken. Man visste ju att det inte skulle fungera 
att känna efter för då skulle man rasa ihop. Man var tvungen att fortsätta. 
(gruppsamtal 2/3 2004) 
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En annan gemensam erfarenhet var att många hade ångest inför arbetsveckan 
och att de inte kunde koppla av när de var hemma och var lediga, vilket 
innebar att de inte fick någon återhämtningstid. 

Jag bara väntade på att det skulle bli måndag så jag kom till jobbet och det 
var en fasansfull känsla. Halva helgen försvann ju bara för att gå och 
grubbla på att man var tvungen att gå tillbaks till jobbet. Och ändå fattade 
man inte att ’jaha jag kanske inte skulle jobba med det här’. Utan så här 
var det ju ett år innan jag blev sjukskriven. Att man mådde så dåligt bara 
för att man skulle behöva gå till jobbet. (gruppsamtal 3/2 2004) 

Jag vågade inte slappna av så mycket att jag kunde umgås med sambon på 
ett vettigt sätt. Utan man var som en fiolsträng. Man visste att på måndag 
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ska jag göra det och det. Nu måste vi hålla ihop, för annars fungerar det 
inte. Man var på helspänn hela tiden. (gruppsamtal 3/2 2004) 

En av kvinnorna berättar att hon alltid stannade bilen på samma plats varje 
morgon och spydde innan hon gick in och arbetade en hel dag.
(minnesanteckningar våren 2003, enkätarbete) 

En annan situation som framkallar en stor ångest är när kvinnorna 
upptäcker att de mentala spärrarna börjar naggas i kanten. En deltagare 
berättar om en situation på sin arbetsplats. 

Det var en pojke som var 4–5 år och det var ingen som kunde gå förbi 
honom utan att han sparkade till dem eller puttade ner dem. Så jag sa till 
honom att ’du kan inte göra sådär, det gör ont, de blir ledsna’. Och då 
spottade han mig i ansiktet. Och hade det inte varit någon annan som hade 
tagit honom därifrån, så hade jag lappat till honom. För att jag hade inga 
gränser. Jag bara kände att det kröp i kroppen, jag måste gå härifrån. Jag 
sa ’ni får ta honom’. Jag kan inte liksom. Jag bara måste gå härifrån, 
annars gör jag något som jag får ångra resten av livet. Och det är ju tur att 
man är flera stycken på en avdelning då, för jag var ju så uppe i varv. Jag 
hade ingen självkontroll kvar. (gruppsamtal 1/6 2004) 

Kvinnan berättar att hon idag kan se att det var tur att hon blev sjukskriven. 
Händelsen ovan gjorde henne väldigt uppskrämd över sin reaktion. Flera av 
kvinnorna är förundrade över hur ingen (arbetskamrater eller ledning) 
uppmärksammade deras alltmer ”robotliknande” tillstånd. Till slut fungerade 
det inte längre.  
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En annan gemensam upplevelse bland deltagarna är att kvinnorna trodde på 
en snabb återhämtning. Att tiden för återhämtning är viktig och kan ta lång 
tid kan de förstå idag. 

Var det någon överhuvudtaget som trodde att man skulle bli 
långtidssjukskriven? Nej (i kör flera personer).  

Nej, det finns inte i sinnesvärlden.  

Nej, det existerar inte. (gruppsamtal 1/6 2004) 
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Jag skulle gå och jobba när jag hade ätit penicillin (avbryts, flera pratar)  

För mig började det med en vecka, men det tar nog 3 veckor. (fniss) 
(gruppsamtal 1/6 2004)  

Ja 2–3 månader okej, vila ut över sommaren. Sedan är det på samma spår 
igen.  

Man blir fartblind, man tror det är något normaltillstånd, man kör i 180, 
både hemma och på jobbet. Man tappar perspektiv, tycker jag. Och jag 
förstod inte hur illa det var.  

Nej, det gjorde inte jag heller. (gruppsamtal 1/6 2004) 

Jag hade precis börjat ett nytt jobb och då sa jag ’nej jag kan inte bli 
sjukskriven’.  ’Ja men då får du höra av dig igen om du behöver’, sa 
läkaren. Och så gick det ju bara två veckor. Så var jag ju där igen. Läkaren 
började med att sjukskriva mig i två veckor. Och jag tänkte: ’Herregud, 
ska jag vara hemma i två veckor.’ Tyckte det var jättelång tid. Och sen när 
de där två veckorna började närma sig sitt slut så kände jag att jag behövde 
nog två veckor till. Och så tänkte jag: ’Det går väl över på några månader.’ 
Så där höll jag på ganska länge innan jag insåg att det handlar om år. 
(gruppsamtal 17/2 2004) 

Flera menar att den egna insikten om sjukdomsbilden är en viktig kunskap att 
föra vidare. Dels för att man inte själv förstår vilken lång process man har 
framför sig, men också för att omgivningen skall få en förståelse för att det 
faktiskt är en sjukdom man blivit drabbad av och att det kan ta lång tid att 
komma tillbaka till (arbets)livet. 

Jag tror det är viktig kunskap att föra ut, det här. 

Ja, så här blev det faktiskt för oss, så här olika kan det se ut. För det tror 
jag är bra kunskap, för man tror inte att det ska ta så här lång tid.  
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Ja, det hör man ju: ’Vem fan har inte gått och varit slut och trött?’ Men 
man har ju gått och jobbat ändå. Jag menar: Det är ju det vi har gjort i så 
många år, tills det inte har gått längre. 

Ja, de som säger så kanske har lite annat omkring sig, så de kanske ändå 
får återhämtning. (gruppsamtal 1/6 2004) 

En av kvinnorna beskriver hur hon fick insikt i att vägen tillbaka till 
arbetslivet kunde ta flera år. Hon menar att det var tur att hon inte visste hur 
lång tid det skulle ta att komma tillbaka till arbetslivet från början. Kvinnan 
deltog i ALT (arbetslivstjänster) vid den här tidpunkten. 

Men i alla fall sa arbetspsykologen så här till mig i slutet: ’Du får nog 
räkna med att det här tar dig 4–5 år, och tar det kortare tid får du vara 
glad’. Och hade hon sagt det från början hade jag inte gått dit något mer. 
Men då hade jag ändå börjat inse att jag har varit hemma så här länge och 
jag mår fortfarande så här dåligt och jag är inget bättre. (gruppsamtal 1/6 
2004)  

Flera av deltagarna menar att det tar lika lång tid att komma tillbaka till 
arbetslivet, som det tog att ”bränna ut sig”. Kvinnan i citatet ovan kan idag 
bara instämma, men i början trodde hon det skulle ta en vecka eller högst en 
månad innan hon var tillbaka. Hade någon sagt något annat så: 

Då hade man nog gett henne en snyting, tror jag. Ja, för att man hade blivit 
så arg.  Ja, så kränkt tror jag. (gruppsamtal 1/6 2004) 
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Reaktionerna från familjen och speciellt från barnen är de som känns hårdast. 
Flera av kvinnorna reflekterar över och känner sig misslyckade som föräldrar 
och som partner. Umgänget med släkt och vänner blir åsidosatt. En deltagare 
berättar att sambon fick finnas där ”lite på undantag”, en annan berättelse rör 
barnens reaktion. Känslan av skam och skuld över att gå hemma delas av 
flera av kvinnorna.  

Droppen var ju när vi satt i bilen och det var en låt på radion som jag 
visste barnen gillade. Så jag höjde lite och då säger hon som var 3 år. 
’Men mamma har du inte ont i huvudet i dag?’ Och då kände jag: ’Nej, fy 
fan vad är det för människa jag varit?’ Har jag haft ont i huvudet, så min 



Kapitel 5 – Ökande krav och minskande resurser 

- 104 -

3– åriga dotter vet att det inte är någon idé att vi gör något, för mamma har 
ont i huvudet. Det var liksom den synen hon har på mig. Och då kände jag: 
’Så här kan jag inte hålla på, det här fungerar inte.’ Då ser man ju vad de 
tar in, fast de är små. (gruppsamtal 3/2 2004) 

Det sociala livet blir lidande, menar deltagarna. Flera av kvinnorna berättar 
om hur de drar sig undan umgänge med både släkt och vänner. En skildrar 
hur hon som alltid varit en mycket social och glad människa, blir cynisk och 
kall inför andra människor.  

Flera beskriver hur de upplever att omgivningen reagerat på att de är 
hemma ”du som ser så friskt ut”. För många har det inneburit att de har 
isolerat sig i sitt hem. Debatten i media om att folk fuskar med 
sjukskrivningen påverkar deras självkänsla och skuldlägger dem. Att inte 
behöva känna skam och skuld för sin situation är ett steg framåt, menar en av 
kvinnorna. 

Jag vill inget annat än att bli frisk, men jag kunde inte påverka det på 
något sätt. Sedan blev det ju inte bättre av att man läste sådana här 
insändare, då att man bara gick hemma och latade sig och bara hade det 
bra. (gruppsamtal 1/6 2004) 

Jag gömde mig, jag gick inte ut första 3–4 månaderna i dagsljus. Jag smög 
ut på kvällarna. (gruppsamtal 17/2 2004) 

Det kommer jag ihåg att jag var ute i trädgården och grejade, och så kom 
det någon: ’Jasså, är du hemma på förmiddagen?’ ’Ja, jag är sjukskriven’. 
Varför ska jag skämmas för det? Jag blir så förbannad. De vet inget om 
mig. De har bara en massa fördomar, då blir jag galen. Varför ska jag 
skämmas eller känna skuld? ’Ursäkta om jag råkar gå utanför dörren.’ 
(gruppsamtal 1/6 2004) 

Efter flera år av sjukskrivning så har tankarna gått till vad som kunde ha 
förhindrat en lång tids sjukskrivning. Alla kvinnorna instämmer i att de innan 
sjukskrivningen inte skulle ha varit mottagliga för argument om att de skulle 
behövt ta det lite lugnare, eftersom de redan var så pressade. Många av 
deltagarna beskriver ett tunnelseende som gjorde att de bokstavligen inte 
kunde se åt sidorna och därigenom inte heller reflektera över sitt beteende. 
Då har det gått för långt, menar de. Ett förebyggande arbete måste sättas in 
långt tidigare. Deltagarna har många tankar kring vad som kunde ha 
förebyggt en lång tids sjukskrivning.  
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På frågan i rubriken finns inga enkla svar. Gruppen har många funderingar 
kring vad som kunde ha gjorts på arbetsplatsen och om vikten av att arbeta 
förebyggande. Bemötande från arbetsledningen har en stor betydelse. 
Åsikterna går isär om vad som kan krävas av en arbetsledare. Betydelsen av 
att ha bra medarbetar/utvecklingssamtal betonas av de allra flesta. Det är 
speciellt viktigt när tiden för reflektion försvinner genom rationaliseringar. 
En annan viktig upplevelse är hur deltagarna känner sig behandlade av sina 
arbetskamrater. Delaktighet är angeläget och att vara delaktig i de beslut som 
fattas är viktigt, menar kvinnorna. 

Ja, men det är ju bra att det är en arbetsledare som kan lyssna 
överhuvudtaget. Att man känner att man kan prata med dem. 

Ja, att man har förtroende för dem. 

Och som läser av sina anställda. Man lär känna varandra väldigt väl på en 
arbetsplats. Man kan ju se på en person som inte mår så bra att man kan 
fråga lite då istället för att (blir avbruten) 

Det är ganska svårt att ha de här egenskaperna satt jag just och tänkte på. 

Det är väldigt svårt att bli en perfekt arbetsledare. 

Lite mer kunde man ju kräva av dem. 

 Ja, för de har en chefsställning. De har ju betalt för det. (gruppsamtal 4/5 
2004) 

… Chefen är kanske lika slut som en annan. De kanske stänger av som vi 
gör och bara kör på. Förstår ni? Jag tror det kanske kan vara en förklaring. 
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… De har inget trollspö heller. ’Nu gör vi så här så blir det bra.’ Det 
ändras ju inte över en dag eller en vecka. (gruppsamtal 4/5 2004) 

När tiden för en gemensam reflektion på arbetsplatsen minskar, så får 
medarbetar/utvecklingssamtalen en allt viktigare roll. Gruppen diskuterar det 
paradoxala i situationen och menar att tidigare fanns det inga utvecklings-
samtal, men de mådde bättre och idag har de samtal och mår sämre. 

För 10 år sedan då hade de inte de här samtalen men cheferna hade mer tid 
att lyssna. Nu har de inte tid att lyssna så de måste ha samtal en gång i 
halvåret. (skratt, alla pratar i mun) (gruppsamtal 4/5 2004) 

En del deltagare har inga erfarenheter alls av utvecklingssamtal. Flera menar 
att det beror helt på chefen hur utvecklingssamtalen läggs upp och någon 
menar att det kan kännas lite krystat att på en halvtimme ”vräka ur sig” hur 
de tänker om det senaste halvåret och om den kommande tiden. En annan av 
deltagarna menar att ”man hade dem för att man skulle”. 

Det sista utvecklingssamtalet grinade jag mig igenom, och chefen sa: ’Att 
jag förstår inte det här, det  är inte likt dig. Du måste ha en dålig dag’. 

Man lade det på individnivå. 

Jag kunde inte säga riktigt varför jag var så ledsen. Det gick inte att hålla 
tillbaka alla känslorna. (gruppsamtal 4/5 2004) 

Flera av kvinnorna är djupt sårade över behandlingen från sina arbets-
kamrater, men samtidigt har de en förståelse för att arbetskamraterna inte hör 
av sig. 

Slimmningen av organisationen gjorde att de som är kvar i jobbet inte 
orkat engagera sig i oss som är sjuka. Det här handlar ju egentligen om ett 
förhållningssätt. Man har ju arbetskamrater som man både har flabbat och 
grinat ihop med. Och sedan ringer de inte ens och frågar ’hej, hur är det?’ 
(gruppsamtal 20/4 2004) 

Att vara delaktig, att få påverka beslut och ge förändringar en chans, men 
också en möjlighet att kunna gå tillbaka till det gamla om det inte fungerar. 
Diskussioner om vilket syften och mål arbetsplatsen ställt upp ger en ökad 
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förståelse för verksamheten. Att få uppmuntran och bli bekräftad är andra 
företeelser som efterlyses för en mer hållbar arbetsmiljö. (gruppsamtal 4/5 
2004) 

Och just det där att det kunde vara en morot av att bara säga att vad 
duktiga ni är, vad bra ni jobbar eller vad fint ni har gjort. Bara en sådan 
sak. 

Har ni inte fått det på era jobb? Uppskattning? 

Nej. Det har varit någon av de anhöriga som har kommit någon gång och 
sagt att vi är duktiga, men inte chefen. 

Det måste vara äkta tänker jag. Man måste känna att man är viktig. 
(gruppsamtal 4/5 2004) 
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I det här kapitlet har jag visat hur kvinnornas känsla av vanmakt blir allt 
större. De ökande kraven och de minskande resurserna under en längre 
tidsperiod har gjort att arbetslivet blivit alltmer stressigt och rationaliserat. 
Nedskärningar i välfärdsstrukturen har drabbat dessa kvinnor både i 
arbetslivet och i privatlivet, vilket gör att ”hela livet” blir drabbat, menar 
kvinnorna, vilket i sin tur innebär att det blir allt svårare att finna en balans 
mellan arbete och familj. Jag har velat påvisa den utdragna processen som till 
slut leder fram till en sjukskrivning, vilket ingen av kvinnorna kunde 
föreställa sig skulle bli så långvarig.  Nedan följer en översiktlig 
sammanställning.  
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Mekanismer samhällsnivå  Konsekvenser individnivå  

Neddragningar i offentlig sektor  Mer pressat arbetsliv 
Ökade krav på föräldrar 
och anhöriga  

Välfärdsförändringar, till exempel sämre  Ökade krav på föräldrar 
villkor i  socialförsäkringar och anhöriga  

Mer pressad ekonomi 

Individuella lösningar Ökad specialisering i arbetslivet, 
samtidigt som arbetstagaren får fler 
arbetsuppgifter – ökad utsatthet

Mekanismer organisationsnivå  Konsekvenser individnivå 

Slimmade organisationer  Minskad tid för reflektion och 
återhämtning 

Flexibilitet Personalrationaliseringar 
Effektivisering 

Anpassningsgrupper försvann Sämre möjligheter för rehabilitering 

Omorganisationer  Splittring av personalgrupper 
Specialisering  och personalkategorier 

Omplaceringsmöjligheter försvinner 
 (”avbytarbänk” saknas) 

Anställningsbarhet –  individens ansvar Diskriminering och segregering av 
utsatta grupper, tydligare i ett 
hårdare arbetsklimat  

Administrativa brister hos olika  Individen hamnar mellan ”stolar” 
aktörer Oklarheter i rehabiliterings-

processen 

Tabell 4.  Sammanfattning av mekanismer på samhälls- och  
organisationsnivå samt  konsekvenser för individen. 

Ett pressat arbetsliv skapar mindre tid för återhämtning, vilket inverkar på 
kombinationen arbete och familj. Fritidsintressen och andra möjligheter till 
avkoppling bortprioriteras. En paradox är att trots den ökade specialiseringen 
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i arbetslivet upplever kvinnorna i studien att de får mer och mer arbets-
uppgifter som tidigare utförts av andra arbetsgrupper på arbetsplatsen.  

Kvinnorna drabbas mest av nedskärningar i offentlig sektor, eftersom det 
är kvinnor som oftast arbetar där. Kvinnorna drabbas mest av nedskärningar 
av välfärdsresurser, eftersom de har huvudansvaret för det obetalda 
omsorgsarbetet. Den dubbla bördan berättar flera av kvinnorna i studien om. 
De berättar även om att det blir allt svårare att hitta en balans mellan sfärerna 
arbete, familj och fritid vilket är nödvändigt för att behålla hälsan. Hur denna 
balans ser ut och när hälsan påverkas är individuellt. 

I nästa kapitel följer en beskrivning av hur kvinnorna försöker ta tillbaka 
kontrollen över sina liv genom att återskapa sin egenmakt.  
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I det här kapitlet kommer jag att beskriva hur projektledarna definierade och 
arbetade utifrån empowermentstrategier. De olika verktygen som användes i 
projektet återfinns i avsnitt 3.2.2. Ett annat avsnitt i det här kapitlet behandlar 
deltagarnas deltagande i forskningsprocessen och hur vi tillsammans försökte 
förstå och förklara begreppet empowerment som förändrade resurser. Kapitlet 
beskriver också exempel på de olika aspekterna av resurser.  

Man tror att man kan och att man vet allt själv. Men man måste vara 
ödmjuk för att gå vidare och ta hjälp, det erbjuds hjälp. Ta all hjälp som 
finns, gå inte omkring och lid, och var någon jävla martyr. Det finns ju 
hjälp så att man kan komma igen. Man förtjänar att må bra. Så är det, så 
tycker jag i alla fall. (gruppsamtal 16/3 2004) 

Bara för att man är den här människan som ska göra rätt för sig, så får jag 
nästan dåligt samvete att jag går hemma, när jag tycker att jag mår så pass 
bra. För jag tittar ju på alla andra som jobbar och får lön, kanske inte 
jättemycket betalt, men ändå. (skratt från flera) (gruppsamtal 16/3 2004) 
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I starten av projektet upplevde de flesta deltagarna att det var lite flummigt 
när det gällde syftet och arbetsformerna.  

Först tyckte jag det var en massa flum, inget var bestämt och vi fick 
bestämma själva. Nu kan jag se att det var en medveten strategi. 
(minnesanteckningar gruppsamtal 15/9 2003) 

Jag känner så här att skulle jag ha varit med och bestämt mer om hur det 
här projektet skulle ha fungerat, då skulle jag ha gått ur direkt. För jag 
hade aldrig klarat det. Jag visste inte vad jag behövde. Jag behövde bara 
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lugn och ro och att jag fick komma tillbaka i min egen takt. (intervju 5, 
deltagare, PEOPLE-projektet 5/4 2005 annan forskare)37

Empowermentbegreppet förklarades av projektledarna som egenmakt: att 
själv ta makten över sitt liv, men också som möjligheten att kunna påverka 
och ha inflytande i projektets olika delar, menar deltagarna. Deltagarna skulle 
utgå från sina önskemål och delge vad de trodde skulle vara de verktyg de 
behövde för att komma tillbaka till arbetslivet. Projektledarna gav förslag på 
olika verktyg, men var samtidigt lyhörda för deltagarnas önskemål. 
Deltagarna säger ”att de kunde välja vad de ville ha”, vilket var en del i 
empowermentstrategin som skulle genomstråla projektet. Det som sågs som 
en nackdel utifrån ett empowermentperspektiv var att deltagarna i grupp två 
fick utgå från de verktyg som grupp ett tagit fram. 

Man borde ha börjat på nytt och skapat egna verktyg, även om 
projektledarna påpekar att ’vi behöver inte tycka som dom’. 
(minnesanteckningar gruppsamtal 15/9 2003) 

En annan del av empowermentstrategin var synen på de sjukskrivna som 
experter på sin egen problematik, vilket bland annat ledde till att de 
sjukskrivna skapade en lista med 38 kollisioner med verkligheten (se bilaga 
2). Där förde de fram upplevda kollisioner i olika regelsystem, vilket 
hindrade dem från att återgå till arbetslivet. Listan låg till grund för en 
hearing tillsammans med partnerskapet, där de olika kollisionerna 
diskuterades. En förväntning på dagen var att seminariet skulle enas om 
några kollisioner att arbeta vidare med. Här nåddes inte ända fram. En 
återkommande replik som noterades under dagen från kommunens 
representant var: ’Det gör vi redan/har vi gjort förut’. En sådan replik hindrar 
diskussion om ett förändringsarbete. Ett exempel var vid diskussionen om det 
fanns möjlighet till en samordning inom kommunen att kunna byta eller dela 
arbeten. Kommunen har haft en jobb bytarbank på intranätet i slutet av 1990–
talet/början av 2000–talet, men det blev inte så stor framgång. Endast ett par 
personer bytte arbete med varandra. 

En förväntning som fanns var, oavsett vilka regler de olika aktörerna 
måste hålla sig till, att diskussionen kunde leda till nya tankar och i nästa steg 
kanske till nya visioner. Att pröva nya tankar kan vara ett första steg i en 
förändringsprocess. (minnesanteckningar, seminarium 19/4 2004)  

37 Sofia Wistus, Linköpings universitet, skriver sin avhandling kring partnerskap som 
organisationsform och har genomfört intervjuer med deltagare och andra aktörer i 
flera utvecklingspartnerskap, däribland PEOPLE-projektet. 
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I utvecklingsarbetet kan empowermentstrategier ses som en möjlighet till 
att kunna påverka olika delar av projektet, men även att delta i möten med 
partnerskapet. Två deltagare representerade deltagargruppen i utvecklings-
partnerskapet, både i strategigruppen och i referensgruppen. 

Att arbeta med ett interaktivt förhållningssätt i en forskningsprocess kan 
innebära att arbeta utifrån ett empowermentperspektiv. Deltagarna fungerar 
som medforskare och deltar i analys samt reflekterar över det material som 
samlas in under forskningsprocessen. Denna process (se figur 3) pågick 
samtidigt som deltagarna fanns med i de olika aktiviteterna i projektet. En del 
arbetstränade under perioden, vilket har inneburit att de deltagit i samtalen 
utifrån sina förutsättningar, en del har gått ”ut och in” i samtalsgruppen. 
Oftast har det varit en kärna som bestått av 5–7 deltagare (se bilaga 1). I våra 
samtal diskuterade vi hur vi kunde förstå och förklara begreppet 
empowerment. Var det överhuvudtaget möjligt att mäta empowerment? Vi 
diskuterade även olika teoretiska tolkningar av begreppet.  
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Ett sätt att förstå och förklara empowerment, vilket utkristalliserades under 
våra samtal, var att se hur olika grupp/individuella resurser förändrades under 
projekttiden. Vi har definierat de olika resurserna ur sju olika aspekter: 

• Emotionella 
• Sociala  
• Lärande  
• Fysiska 
• Psykiska 
• Ekonomiska 
• Institutionella. 

Att ta fram aspekterna innebar att deltagarna deltog i förklaringen av 
empowerment som förändrade resurser, men det var samtidigt en förklaring 
av och förståelse för deras egen situation. Det gav det gemensamma lärandet, 
– som är en viktig del av den interaktiva forskningen – en dynamik och 
skapade ett högt engagemang hos deltagarna. En ytterligare dimension som 
lärprocessen skapade var framväxten av en kritisk medvetenhet – de 
gemensamma samtalen skapade möjligheter till kritiska reflektioner och 
feedback deltagarna emellan. Under varje aspekt av empowerment 
definierades konkreta upplevelser hos deltagarna. Dessa olika upplevelser 
kunde bygga på erfarenheter från projektet, men även genom erfarenheter 
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gjorda utanför projektet. I följande avsnitt presenteras hur deltagarna 
upplevde att deras resurser i olika avseenden påverkades genom projektet. 

:�����#��	���������/�����
Det viktigaste för många av deltagarna har varit att försöka hitta en balans i 
sina emotioner. Flera av kvinnorna beskriver hur de pendlar mellan ett 
emotionellt vakuum och nästintill ett kaotiskt tillstånd. Emotionella resurser 
ingår i alla aspekterna på det ena eller andra sättet och var något som vi 
gemensamt lyfte fram som en separat resurs i ett senare skede. Det är viktigt 
att poängtera emotioner, då många beskrev att sjukdomen innebar att de 
befann sig i ett emotionellt vakuum. Sjukskrivningsprocessen är fylld av 
olika emotioner som skuld och skam, men också sorg och glädje. Många 
beskriver kraftiga humörsvängningar, som de inte tidigare har haft.  

Hur länge skall sorgen efter det gamla livet sitta i? Att man inte orkar lika 
mycket som innan, till exempel med barnen. Det gäller att landa i sinnet 
och att befinna sig här och nu och finna det inre lugnet. 
(minnesanteckningar, bokprojekt möte 20/1 2004) 

Man blir känsligare för allting. Är man glad är man väldigt glad och är 
man ledsen så är man väldigt ledsen. Man blir förbannad när man inte 
orkar och känner sig som ett lejon eller som en ’surkäring’. Man blir ingen 
bra förälder och känner skuld för detta. Humörsvängningarna som följer är 
väldigt jobbiga. (minnesanteckningar, gruppsamtal 1/10 2003) 

Jag vågar stå för vad jag tycker och tänker, fastän det inte är som alla 
andra. Vad kan hända? Jag känner mig mer säker nu. (enkät 2005) 

Jag är glad igen och det är jag ju inte för att glädja andra, utan jag är det 
för att jag är jag. (enskild intervju, maj 2005) 

:������ 	�������/�����
Den här aspekten betonas av de allra flesta som en av de viktigaste till en 
början i en tillfrisknandeprocess. Ett resultat av att förändra sina sociala 
resurser innebär nya relationer och tillgång till nya nätverk. Dessa resurser 
kan utvecklas genom att påbörja en arbetsträning, men även genom att delta i 
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gruppträffarna i projektet. De flesta av deltagarna upplever att det sociala 
stödet i gruppträffarna är det bästa med projektet, framför allt genom att de 
träffar andra med samma problematik och därigenom får bekräftat att de inte 
är ensamma i sin situation. Ju närmre deltagarna är arbetslivet, desto mindre 
viktig blir gruppen för flera av deltagarna, även om flera av kvinnorna menar 
att de fått vänner för livet och att de inte hade kommit vidare utan gruppen.  

Det bästa är att jag har en grupp som jag tillhör, när jag inte längre har 
arbetskamrater. (enkät 2003)  

Utan projektet hade nog jag bara gått hemma och blivit mer deprimerad. 
(enkät 2003) 

Bra gemenskap, alla är i samma sits och förstår hur man mår. Vi delar 
glädje och sorg med varandra. (enkät 2003) 

Andra deltagare betonar vikten av att bryta sin isolering och att våga sig ut 
utanför bostaden, igen. Några menar att de har kommit en bit längre på väg 
och kan se sociala resurser som att återuppta olika fritidsaktiviteter, till 
exempel att sjunga i kör och spela amatörteater. Flera av deltagarna 
benämner det som att ’hitta sitt lusthus igen’ och göra någonting bara för sig 
själv, en möjlighet som ofta är det första som försvinner när stressen ökar. 

Ibland kan fritidsintressen krocka med de formella krav som finns på en 
sjukskrivning, bland annat från försäkringskassan. Denna konflikt upplevs 
olika på grund av vilken handläggare deltagarna har. En av kvinnorna 
berättar om hur hon har upptagit sitt stora fritidsintresse igen, att hålla på med 
blommor. Det finns en grupp där man träffas och byter sticklingar, bland 
annat. Kvinnan informerade sin handläggare på försäkringskassan om att hon 
tänkte delta, oavlönat, på en mässa som representant för det här sällskapet. 
Hon fick då svaret: ’Att kan du vara där, så kan du ta ett annat jobb också’. 

Och jag förklarar att jag åker dit om jag orkar. Det är en dag det gäller. En 
hel dag skulle jag inte orka, men en stund. (gruppsamtal 2/3 2004) 

En av kvinnorna upplevde helt motsatta åsikter från sin handläggare: 

Min handläggare är jätteglad så fort jag tagit något eget initiativ. För det 
man sagt till mig, är att det är jätteviktigt att försöka komma igång i 
vardagen, innan man börjar tänka jobb. (gruppsamtal 2/3 2004) 
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Diskussionen mynnar ut i att det kanske inte alltid är en bra idé att informera 
myndigheterna om allt man tänker göra.  

Flera av kvinnorna betonar vikten av att få prata om sina problem och att 
få en förståelse för dem. En deltagare menar att om hon hade berättat om hur 
hon mådde tidigare, så kanske det inte hade tagit så här lång tid att börja 
tillfriskna. 

Trots att man har haft syskon och nära vänner, så har man inte berättat hur 
dåligt man mår, inte jag i alla fall. Jag ville inte belasta någon annan för 
jag tänkte: ’De har lika mycket problem’. Det kanske hade hjälpt, om man 
hade öst ur sig lite grann, och så hade man kunnat stötta dem i deras 
problem. För det har man märkt nu, när man har börjat prata med dem, att 
de känner igen sig, trots att man trodde man var ensam om de här 
problemen. Jag känner att det har hjälpt mig att berätta. (gruppsamtal 1/6 
2004) 

:�����'�������
Förändrat lärande innebar både ett informellt lärande av varandra i gruppen 
och från omgivningen. Ett viktigt steg för deltagarna var att kunna förstå 
varför de mådde som de gjorde. Dels var det viktigt för den egna förståelsen, 
dels för att kunna förklara för andra, vilken typ av hjälp de behövde för att 
komma tillbaka.  Informellt skedde lärandet i gruppens samtal och formellt 
genom föreläsningar. En annan viktig del av lärandet, var de kurser och de 
olika vägledningsinstrument som deltagarna kunde ta del av. 

Det är jätteviktigt att lära av varandra. Vi befinner oss i olika lägen, en del 
har kommit längre än andra. Det gäller att kunna sortera mellan alla 
måsten. (minnesanteckningar, gruppsamtal 1/10 2003) 

De andra som har tagit i för mycket när de arbetstränat, har lärt mig att ta 
det lugnare. Man måste hushålla med sin energi. Ibland går det bra, men 
ibland kör man för hårt. (minnesanteckningar, gruppsamtal 7/10 2003) 

Herregud! Vad vi nu kan om oss själva som vi inte visste innan. Att man 
kan känna så här och vad som händer i kroppen. Och att man måste vända 
det. Tänk, vilka kunskaper jag har! Och vad jag vet som många andra inte 
vet. (gruppsamtal 16/3 2004) 



Kapitel 6 – Från vanmakt till empowerment 

- 116 -

Det formella lärandet innebar, till exempel olika föreläsningar. En 
föreläsning som flera av deltagarna återkommer till och som betydde mycket 
för förståelsen av sin situation gavs av Anna-Maria Weingarten, Hälsonätet. 
Flera av deltagarna betonar vikten av att förstå att de inte var psykiskt sjuka 
och att mycket av deras åkommor var fysiska. De allra flesta hade inte fått 
någon information om vad deras sjukdom berodde på och var oförstående 
inför sin situation.  

Man tror att man håller på att bli galen. Man känner inte igen sina egna 
signaler och det är inga fysiska fel på en, enligt läkare. 

Man har en del vanföreställningar som psykotiska patienter har. 

Jag känner att jag har hjärnskador. Det låter ju liksom inte klokt på något 
sätt, men det är precis som att jag känner att det är liksom avklippt. Och att 
jag faktiskt läker ihop. (gruppsamtal 3/2 2004) 

Jag glömmer aldrig de ansiktsuttryck jag mötte efter ett seminarium som 
anordnades för de sjukskrivna i kommunen, deras anhöriga samt för 
anställda inom kommun och landsting tillsammans med Anna Maria 
Weingarten, Hälsonätet i Stockholm. Känslan av skuld, skam och rädsla 
hade förbytts till insikt och kunskap om att fysiska och psykiska reaktioner 
och symtom hade en naturlig förklaring. Det hörde till sjukdomsbilden, 
man höll inte på att bli galen utan det fanns fysiska förklaringar till att 
kroppens funktioner var satta ur spel. (projektledare, bokmanus, hösten 
2005) 

Flera av deltagarna betonar stresshanteringskursen som ett viktigt verktyg i 
förståelsen av sin situation.  

Att försöka känna mig nöjd med arbetet som jag gör, är något som jag fått 
med från stresshanteringskursen. (enkät 2005) 

Jag måste få ta den tid jag behöver. Allt stannar inte för att jag inte stressar 
ihjäl mig. (enkät 2005)  
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Stresshanteringen var oerhört bra. Mycket undertryckta känslor kom upp 
till ytan som jag har haft tid att tänka över. (enkät 2005) 

Andra har deltagit i olika kurser och bättrat på sin gymnasiekompetens till 
exempel i matematik, för att kunna gå vidare till högskolestudier. 

Fick bra ’peppning’ av projektledarna och även av de andra deltagarna till 
att börja studera. Jag vågade tro på mig själv, hade mycket dåligt 
självförtroende innan. Idag kan jag till och med känna mig lite stolt över 
att jag kommit så långt. (enkät 2005) 

Med hjälp av vägledning, jobstart, individuella samtal har jag fått så pass 
mycket självförtroende att jag börjat studera. Jag har under projekttiden 
skaffat mig kompetens till att söka in på högskolan. (enkät 2005) 
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Fysiska resurser beskrivs som promenader, stavgång, yoga, simning, gå i 
skogen med hunden, och att orka arbeta en stund i trädgården igen. Allt detta 
är aktiviteter som har fått stå åt sidan under en fas av sjukdomstiden. I början 
av projektet är det mycket viktigt för flera av deltagarna att komma igång 
med olika fysiska aktiviteter och de utövar stavgång tillsammans någon gång 
i veckan. En iakttagelse jag gör är att påbörja en fysisk aktivitet är en start i 
en ny gemenskap och att lära känna varandra (förutom att det är bra för det 
allmänna måendet). Det är också en aktivitet som är ganska kravlös, om den 
ligger på en låg nivå. Fysiska aktiviteter behöver inte bara bestå av motion. 
En kvinna beskriver att hon ”upptäckte sin trädgård igen”. En annan 
deltagare berättar om byggandet av en damm i trädgården och symboliserar 
bygget med att när dammen blir klar ”då är jag frisk igen”. Luft och ljus blir 
väldigt viktigt, och några av deltagarna menar, att stressen har gjort att luften 
inte kommit ner ordentligt i lungorna, och att andningsövningar bland annat 
via yoga har hjälpt dem att få kontroll över andningen igen. 

Jag försöker träna för att må bra och för att tappa all övervikt man lagt på 
sig under sjukskrivningen, vilket är cirka 25 kg. (enkät 2003)  

Jag har blivit mer medveten om vikten av att försöka få tid till fysiska 
aktiviteter, vila och avslappning. Det var bra under projektet att vi fick ta 
del av olika varianter. (enkät 2005) 



Kapitel 6 – Från vanmakt till empowerment 

- 118 -

:���3�+�*�	�������/�����
Alla deltagare är överens om att det är viktigt att förändra sina psykiska 
resurser. En längre tids sjukskrivning innebär att du ofta får en lägre 
självkänsla, menar deltagarna och flera av deltagarna berättar om sitt dåliga 
självförtroende. Några har arbetat med att stärka självförtroende och 
självkänsla innan de kom in i projektet, en del via stressteamet på 
Lindesbergs lasarett och andra via psykolog eller kuratorer. 

Förändrade psykiska resurser handlar om att hitta en ”ny” identitet, 
eftersom många deltagare menar att livet aldrig blir som förr. För många av 
kvinnorna är det den svåraste delen i vägen tillbaka till arbetslivet, då det ofta 
handlar om att omvärdera både sin yrkesroll och sin roll i familjen/hemmet. 
En annan viktig punkt som flera av deltagarna tar upp, är att kunna lära sig att 
’säga nej’.  

Jag vet att i början ville man ju att allt skulle vara som förr. Och 
psykologen sa: ’Nu vill jag inte göra dig ledsen, men ur det här kommer 
något annat. En annan kvinna.’ Och jag tänkte: ’Men herregud, vad säger 
hon?’ Det är sant som hon sa, att jag är annorlunda och kommer att bli 
annorlunda. 

Jag känner att jag inte vill bli som jag var förut. För då har jag inte lärt mig 
något. 

Nej, absolut inte som förr, så kan jag inte leva. Man kan inte säga ja till 
allt. 

Jag saknar den här nöjda känslan som hade innan man blev sjuk. 
(gruppsamtal 20/4 2004) 

Varje gång jag sjunker är det svårare att ta sig upp. Nu blir det inte lika 
djupt och det går fortare att komma tillbaka. (minnesanteckningar, 
gruppsamtal 27/10 2003) 

Det är djupt rotade värderingar. Jag tror att jag får kämpa med dessa frågor 
hela livet. (enkät 2005) 
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Och sedan tror jag, att vi är så pass många, det stärker oss. Tänk att vara 
hemma själv med allt det här som man har, och inte ha någon att lufta med 
vad som har hänt. Om man hade varit själv med dessa tankar, då hade man 
nog mått sämre. (gruppsamtal 20/4 2004) 

Jag har försökt att lära mig att säga nej och tycker att det går bra. Sen får 
man väl se om jag klarar det på ett arbete också och att inte ställa upp på 
allt som jag gjorde förr! Nu värnar jag om att få mina egna stunder och att 
leva mitt liv! Självkänslan får jag fortsätta jobba med även om jag mår bra 
så är det svårt ibland! (enkät 2005) 
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De ekonomiska resurserna är de som har haft svagast utveckling på kort sikt. 
En sjukskrivning innebär en inkomstsänkning och ökningen av kontanta 
medel sker först, när du börjar arbeta igen. Deltagarnas åsikter skiljer sig åt 
när det gäller den ekonomiska pressen. Några menar att de istället får 
omvärdera materiella behov och att dessa inte får styra dem lika mycket som 
det gjorde förr.  

Flera av deltagarna berättar om hur de har skrivit om huslån och att deras 
partner har arbetat extra för att klara ekonomin. Några har varit tvungna att 
omprioritera inköp, och en av deltagarna menar att hon och sambon får stå 
tillbaka ännu mer för barnens behov.  

En annan aspekt av de förändrade ekonomiska resurserna, är att de 
kunnat informera varandra om olika försäkringar som kan finnas tecknade på 
arbetsplatsen och andra ekonomiska tips. Att ha en dålig ekonomi får flera av 
deltagarna att må sämre, medan andra av deltagarna tycker att det inte spelar 
så stor roll och utan att familjen får anpassa sig. 

Vi har fått trolla med knäna, skämt åsido! Först fick man ta till sparade 
pengar och sedan skrev vi om lån. Min man har haft möjlighet att ha två 
jobb emellanåt. Jag har också en vuxen son hemma som har arbete, så han 
har fått betala lite, plus att jag betalat på en försäkring genom facket som 
gav lite pengar. Tack och lov för det! (enkät 2005) 

Vi har dragit ner på amorteringarna. Jag får ångest vid större inköp av 
kläder och skor till barnen. Jag storhandlar mer nu än tidigare. Har aldrig 
varit mycket av en materialist och upplever ännu mer att man blir inte 
lyckligare av att ha mycket saker omkring sig. (enkät 2005) 
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Jag tror faktiskt att man skulle må lite bättre om man inte hade det så 
dåligt ekonomiskt. För mig påverkar det väldigt mycket. 

Ja, mig med otroligt mycket. 

En del månader har man tagit ut från ungarnas konton för att kunna betala 
extra räkningar. Jag mår dåligt av det. Det är som du säger. Jag törs knappt 
gå in i en affär.  

Och även om man inte går och tänker på det så är det på grund av mig, 
som vi har det sämre. (gruppsamtal 16/3 2004) 

Det här som man kunde göra förut, kanske spara en slant så man kunde 
hitta på något till semestern. Det går ju inte längre. Det är precis så det går 
jämt upp alltså. Det känns för jäkligt, tycker jag. (gruppsamtal 16/3 2004) 

Eftersom jag varit hemma så länge så har anpassningen till en sämre 
ekonomi skett successivt. Skillnaden märktes mer när jag fick en lön och 
faktiskt såg hur mycket det skiljde sig åt. Dessutom är jag gift, annars vete 
fan. (enkät 2005) 

Jag har fått mindre pengar, men än sen då? Jag mår bättre nu och det är 
viktigare än pengarna. Har man mycket pengar så går de åt, har man lite så 
klarar man sig ändå. (enkät 2005) 

:���=�!���	�/�	���������/�����
Projektet syftade dessutom till strukturpåverkan. Ett sätt att kunna göra det, 
är att ha tillträde till olika arenor. Tanken med att erbjuda tillgång till olika 
arenor, var att deltagarna själva kunde berätta om sin problematik. Flera av 
deltagarna har bjudits in till olika forskningsmiljöer, till exempel på 
universitet och på forskningskonferenser. De har deltagit i strategi- och 
referensgrupp på lokal nivå. Deltagarna har presenterat preliminära resultat, 
både vid lokala partnerskapsträffar och vid möten med det transnationella 
partnerskapet. Ett resultat som följde av den gemensamma 
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forskningsprocessen var att deltagarna skrev en bok om sina upplevelser, där 
jag fungerade som handledare. Vad boken får för betydelse på lång sikt är 
svårt att uttala sig om.  

Vi har samarbetat med ett danskt FoU-projekt, GRUM, vilket står för
”Gruppen för rummeligehed uden marginalisering” och som består av 
människor som befinner sig på kanten till arbetsmarknaden38. Genom det 
transnationella partnerskapet, Workforce Futures i London, har vi fått kontakt 
med Strategies for Living (SfL), vilket är ett projekt som administreras av 
Mental Health Foundation39. De använder sig av user-led research, vilket 
innebär att de som är ”drabbade” av olika former av vård, själva utvärderar 
den. Samarbetet med GRUM och SfL har inneburit att vi fått flera perspektiv 
på hur socialförsäkringar fungerar i de olika länderna, samt hur livsvillkoren 
för dem som är utsatta ser ut.   

De flesta av deltagarna har upplevt att det varit både intressant och 
givande att vara med i olika sammanhang. Att berätta om sina erfarenheter 
innebär att få någon annans perspektiv på sina erfarenheter, något som bidrar 
till en reflektion över den egna erfarenheten. Deltagarnas deltagande har varit 
väldigt uppskattat av åhörarna, och de flesta frågorna efter presentationen har 
riktats till deltagarna. Däremot har deltagandet i olika sammanhang inte 
inneburit någon konkret förbättring av deltagarnas arbetslivssituation. Nedan 
följer några reaktioner på deltagandet i forskningsprocessen: 

Jag vill att det ska bli något bra av det här. Att det inte bara rinner ut i 
sanden och blir en rapport som alla andra. 

 Det här trots allt gett så mycket till en själv. 

Ja, för egen läkning och för att få en egen självkänsla igen. (Tystnad) 

Man har fått mycket informell kunskap, tycker jag och samhörighet och 
identitet.  

Vi har lärt oss mycket tillsammans. (gruppsamtal 2/3 2004) 

38 GRUM projektet beskrivs i en avhandling av Husted, Mia och Tofteng, Ditte 
(2005) Respekt og Realiteter Roskilde universitet. 
39 www.mentalhealth.org.uk  
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Tycker att deltagandet i forskningen och min medverkan till denna enkät 
varit ett verktyg. Jätteintressant. Man har deltagit i något meningsfullt i 
synnerhet om det kan hjälpa andra så småningom. (enkät 2003) 

Jag tror att det kommer att bli någonting bra utav det, för här får vi ju 
möjlighet att komma ut och hålla seminarier och undervisa. (intervju 5, 
deltagare, PEOPLE-projektet 5/4 2005, annan forskare) 

En av kvinnorna har en avvikande åsikt: 

Vi har i olika sammanhang gjort vår röst hörd, men jag tror inte att det 
förändrat något. Ibland kan tanken infinna sig att allt är ett utanpåverk och 
att vi bara varit till för beskådan. Som att gå på zoo och titta på aporna. Jag 
har varit med på olika seminarier och berättat om vår situation. Detta har 
gett mig en starkare självkänsla, jag vet att jag kan och törs, även om zoo 
känslan funnits där. (enkät 2005) 

Deltagarna har även funnits med i en strategi- och referensgrupp för 
PEOPLE-projektet. De upplever inte att de har haft så stor möjlighet att 
kunna påverka och de tycker att det varit svårt att göra sin röst hörd, eftersom 
de har stått i beroendeställning till aktörerna i partnerskapet. En av kvinnorna 
berättar om sin känsla, när hon deltog i ett möte tillsammans med 
partnerskapet: 

Jag kände mig jätteliten … jätteliten. 

Annan forskare: Varför? 

Usch, nu är man inne på svåra saker (skratt). Dels var man omgiven av de 
här jättarna, min före detta arbetsgivare, arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan. Det är ju människor som är på en högre nivå än 
människor som man brukar möta. En del har jag bara sett namnet på i 
tidningen. (intervju 6, deltagare, PEOPLE-projektet 30/3 2005 annan 
forskare) 

Deltagarna har idéer om hur deltagandet i strategi- och referensgrupp skulle 
kunna ha organiserats istället: 
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En representant från varje aktör skulle ha varit med på våra gruppmöten. 
Om man hade haft det inbyggt i projektet, då hade det kanske blivit en helt 
annan fart på det eller ett helt annat avslut på det. Det hade hänt lite mer, 
kanske. (intervju 5, deltagare, PEOPLE- projektet 5/4 2005 annan 
forskare) 

Partnerskapet borde ha varit med i den konkreta verksamheten. Jag 
upplever nog att vi inte har blivit tagna på allvar av partnerskapet. 
(intervju 5, deltagare, PEOPLE-projektet 5/4 2005 annan forskare) 

Deltagarna diskuterar möjligheten att kunna påverka i strukturer, vilket var 
en av målsättningarna med projektet. De upplever att det har projektet inte 
lyckats så bra med. Däremot är de mer nöjda med det individuella stödet. 

Jag tycker att det ska upp på en högre nivå bland cheferna och få det 
riktigt förankrat, annars är det ju meningslöst. Projektet som sådant har ju 
gett mycket för oss som enskilda individer. (intervju 5, deltagare, 
PEOPLE-projektet 5/4 2005 annan forskare) 

Jag tror att partnerskapet är bra tänkt. Men det blir ju så inlåst och 
instängt, så kunskaperna kommer ju inte ut. Det stannar någonstans på 
vägen, känns det som. (intervju 5, deltagare, PEOPLE-projektet 5/4 2005 
annan forskare)

9	��(��������������
I det här kapitlet visar jag hur kvinnorna tillsammans och med stöd av 
projektledarna arbetar mot att förändra och stärka sina resurser i olika 
avseenden. Utifrån de samtal som förts har vi tillsammans identifierat sju 
olika aspekter av resurser: Emotionella, sociala, lärande, fysiska, psykiska, 
ekonomiska och institutionella.  

Flera av de upplevelser och händelser som vi exemplifierar de olika 
resurserna med, har deltagarna inte kunnat skapa på egen hand, utan de kom 
till tack vare olika möten och insikter i gruppen. För de flesta av deltagarna är 
det ett absolut nödvändigt första steg, på vägen tillbaka till arbetslivet, 
möjligheten att få kunskap om och att medvetandegöra sin problematik. I 
tabell 5 presenteras de olika aspekterna av resurser, olika aktiviteter och de 
viktigaste resultaten som studien visat på.  
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Aspekter av förändrade  Aktivitet Resultat för individ 
resurser

Emotionella resurser         Gruppsamtal Från kaos till balans? 
                 Individuella samtal  

Sociala resurser                 Gruppträffar Stöd i gruppen 
                 Vägledningspraktik Nya nätverk/relationer 

                                            Projektaktiviteter  

Lärande resurser                Föreläsningar, kurser Kunna hantera sin stress 
                 Gruppsamtal  Spegla sig själv i gruppen 

(Yrkes)Vägledning Hitta nya vägar tillbaka till 
arbetslivet  

Fysiska resurser                 Motionsaktivitet Återuppta fritidsintressen 
Start på ny gemenskap 
Bättre fysisk hälsa 

Psykiska resurser               Gruppstöd Bättre självkänsla 
                 Individuella samtal ”Ny” identitet  

Lära sig att säga nej 

Ekonomiska resurser         Gruppsamtal Materiella omvärderingar 
Ekonomisk press negativt 

                   
Institutionella resurser       Deltagande i strategi- Feedback på seminarier, konferenser 

och referensgrupp vilket ökar möjlighet till reflektion  
Deltagande i    

                 forskningsmiljöer

Tabell 5. Förändrade resurser, aktiviteter och resultat. 

Betydelsen av de olika resurserna ser olika ut under projektets gång, 
beroende på var individen befinner sig på sin väg tillbaka till arbetslivet. 
Flera av resurserna går in i varandra. Det som de allra flesta betonar som 
mycket viktigt, är möjligheten att kunna utöka sina sociala resurser, främst att 
kunna få stöd av ”likasinnade” i projektgruppen. Projektledarnas syn på 
deltagarna som experter på sin egen problematik skapar en dynamik i 
gruppen. Värdet av att bli lyssnad till och att själv kunna avgöra vad som är 
bra för ens egen utveckling upplevdes positivt. I början av projektet betonas 
de fysiska resurserna, både i betydelsen av att börja med någonting som inte 
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är så kravfyllt, men också som ett medel för att förbättra sitt välmående och 
att lära känna varandra.  

Lärandet och psykiska resurser utökas och förändras för de allra flesta 
under projektets gång. 

Det som har påverkats minst är de ekonomiska och institutionella 
resurserna. De ekonomiska resurserna har på kort sikt försämrats, men på 
längre sikt, när deltagarna är tillbaka i arbetslivet igen, så sker en ekonomisk 
förbättring. De institutionella resurserna har bestått av att deltagarna haft 
tillgång till olika arenor, för att själva kunna berätta om sin problematik, 
vilket av de flesta har upplevts som positivt. När det gäller strukturpåverkan, 
som var en av EQUAL programmets mål, har projektet dock inte lyckats.  

Hur de olika resurserna hänger ihop och vilken betydelse de har i 
empowermentprocessen återkommer jag till i analysen. Det som konstateras i 
kapitlet är att deltagarna börjat återskapa sin egenmakt – men frågan är om 
det räcker för att kunna tala om ett hållbart arbetsliv?  
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Nedanstående samtalscitat får inleda kapitlet. 

Jag funderar på: ’När man börjar bli frisk vad finns det då? Det känns 
jättetungt.’  

Jag förstår inte hur jag ska komma ut i arbetslivet. 

Nej, dörrarna ser stängda ut. 

Man känner sig lite som en som varit i fängelse, just när det gäller att 
komma tillbaka till arbetslivet. 

Jag lever på hoppet att jag ska komma tillbaka till arbetslivet, men just nu 
så ser jag inte hur. Jag vet inte hur det ska gå till praktiskt. 

Ibland tänker jag, eftersom jag har jobbat inom missbruksvården, att det 
faktiskt är missbrukare som har fått arbete, så jag menar jag tror att det 
alltid finns arbetsgivare som kan se lite bakom ytan och ge folk en chans. 
Fast det är klart ju hårdare klimatet blir på arbetsmarknaden, desto svårare 
blir det ju att ha den attityden. (gruppsamtal 17/2 2004) 

I det här kapitlet vill jag visa kvinnornas väg tillbaka till arbetslivet. Vägen är 
inte spikrak, utan den är oftast ganska krokig. Orsakerna är flera: en orsak är 
att de har överskattat sin egen kapacitet, en annan orsak är att konkurrensen 
på arbetsmarknaden är hård, om de inte kan återvända till sin gamla 
arbetsplats eller är arbetslösa. En tredje orsak kan vara omgivningens krav, 
till exempel från försäkringskassan eller arbetsgivare. Den vanligaste orsaken 
är dock att oavsett hur väl förberedda kvinnorna är, så har arbetsplatsen inte 
förändrats sedan de lämnade den. En annan fråga är hur hållbart det arbetsliv 
de återvänder till är? 
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Jag inleder med att beskriva kvinnornas olika rädslor och oro för att komma 
tillbaka till arbetslivet, vilket är ett område som de flesta av kvinnorna delar. 
Det kan vara en oro för att inte räcka till och en rädsla för att inte kunna 
känna vad som är normalt, till exempel ”normal trötthet”.

Man måste lära sig skilja på vad som är normalt och vad som inte är 
normalt. Vad är normal trötthet och vad är normal irritation och vad är 
normal missmodighet. Jag menar alla människor har dåliga dagar. Det 
behöver inte vara för att jag är sjuk. (gruppsamtal 1/6 2004) 

Att börja tänka på sig själv som frisk och arbetsför, istället för som sjuk är en 
annan omställning. 

Jo, men att jag tänker på mig som sjuk, och har gjort det väldigt länge, 
men sedan ska man ju börja tänka på sig som frisk igen. Och det i sig är en 
process. Jag menar ett tag var det så viktigt att man inte skulle göra för 
mycket, man skulle vila, och det var mycket runtikring det där. Men ändå 
ska det ju släppa, man ska känna att: ’Jo, men jag kan göra de här sakerna 
utan att jag ska behöva ligga i tre dagar och vila efteråt.’ Utan man ska ha 
ett visst mått av energi för att klara av vissa saker varje dag. 

A-C Så man ska lära sig hushålla med sin energi på ett annat sätt? 

Dels tänker jag att man lär sig klara av saker. Självkänslan får sig en rejäl 
knäck när man går hemma. När jag var hemma och var sjuk och skulle gå 
till arbetsträningen igen förra veckan, då fick jag mobilisera all kraft i 
världen för att orka gå dit. (gruppsamtal 1/6 2004) 

En annan av kvinnorna oroar sig för om hon blir sjuk. Hur skall hon våga 
ringa till sin arbetsgivare och förklara utan att det missförstås eller 
övertolkas. 

Ja, och sen kan jag tänka mig själv att om jag kom ut på ett arbete skulle 
jag vara rädd för att bli sjuk. För även om jag ringde och sa att jag var 
förkyld eller så, då kanske de tänker: ’Att nu har hon blivit stressad och 
törs inte säga det.’ Men jag tror mer att det är min känsla. 
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Fast det är ju lätt att komma runt. Det räcker ju med att vara öppen och 
säga att jag kanske kommer att behöva vara hemma någon dag. Och är det 
så att jag ringer, då vet ni att jag behöver vara hemma och vila en dag. 
(gruppsamtal 17/2 2004) 

Samtidigt så kan man ju inte sitta och lämna någon garanti för att det inte 
kommer att hända igen att man blir sjuk av stressen. Jag tror ändå, det 
beror på vad de värderar för egenskaper, men jag tror ändå att rädslan för 
att man ska bli sjuk igen är stor hos arbetsgivaren. Även om man kan 
tycka att jag har de andra kvalifikationer som skulle passa, så tror jag ändå 
att de… (avbruten) (gruppsamtal 17/2 2004) 

En annan reflektion är att på dagens arbetsmarknad måste de kunna ”sälja 
sig”, det vill säga kunna framhålla sig själv och det kan skrämma många. Hur 
blir det om det inte går att leva upp till sina så kallade ”säljargument”? 

Det som är den största risken är att man försöker sälja sig och då slätar 
över det man varit med om. Att man är så frisk och fräsch (avbryts) 

Ja, man kanske pressar sig mer än vad man egentligen orkar. 

Det är väl den största rädslan. (gruppsamtal 17/2 2004) 

Kvinnorna menar att under arbetsträningen så är det ett annat läge, än när de 
kommer ut och söker jobb och vill bli anställda.  

Man måste ge järnet när man kommer ut, (flera skrattar) om man ska bli 
accepterad när man varit sjukskriven och visa att man duger. (gruppsamtal 
17/2 2004) 

:	����+����������.���������������
Arbetsträning upplevdes som ett negativt ord av många av deltagarna, 
eftersom de upplevde att de inte behövde träna för att kunna arbeta. Därför 
försökte projektledarna införa begreppet vägledningspraktik, vilket flera av 
deltagarna fann vara ett bra begrepp. Men eftersom arbetsträning är ett 
vedertaget begrepp hos de flesta andra berörda aktörerna, så blir det lätt att 
begreppet arbetsträning fortsätter att användas.  
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Vid diskussionen om vilka metoder som finns för att återvända till 
arbetslivet, så replikerar en av kvinnorna: 

Vad har de för metoder att hjälpa folk tillbaka? Jo, det är arbetsträning, 
arbetsträning och arbetsträning. (fniss och skratt från flera)  

Men det bygger på att man ska tillbaka till sin gamla arbetsplats. 
(gruppsamtal 16/3 2004) 

Flera av kvinnorna påpekar att det är svårt att veta vad det finns för 
möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet och upplever att informationen 
har varit dålig. 

Man visste inte vad man skulle ta sig till helt enkelt, när det inte fungerade 
på den gamla arbetsplatsen med arbetsträningen. Så det var ju jag som 
började prata med arbetsledaren och frågade henne om jag fick arbetsträna 
på en annan arbetsplats, för det visste jag ju inte ens om jag fick och det 
tyckte hon var en bra idé. (enskild intervju, maj 2005) 

En kvinna upplever att hon hamnade mellan ”stolarna” när hon ville komma 
åter till arbetslivet. 

Jag hade varit sjukskriven i 2½ år och jag hade känt länge att jag skulle 
behöva komma i gång med något. Jag hade haft flera kontakter med 
försäkringskassan, men jag kom inte vidare för de hade inget att erbjuda. 
Jag var helt förtvivlad. Och så pratade jag med arbetsförmedlingen och 
eftersom jag hade en tidsbegränsad sjukersättning, så då var det 
försäkringskassan jag skulle vända mig till, men de sa att jag var arbetslös 
så det var arbetsförmedlingens sak. Bollandet pågick ett par månader, tills 
jag ringde ner till arbetsförmedlingen och frågade igen: ’Finns det inget? 
Jag känner att jag behöver komma i gång?’ Och då hade de fått ett mail att 
det här PEOPLE-projektet skulle starta. (enskild intervju, mars 2005) 

Att studera och byta inriktning i arbetslivet kan för några vara ett alternativ, 
men inte för alla. En av kvinnorna berättar: 

Jag måste utbilda mig till något. Men hur ska jag göra det, när jag inte 
minns vad jag har läst. (enskild intervju, maj 2005) 

Provanställning är något som finns med i resonemanget. Att vara mer flexibel 
i sin anställningsform är en annan diskussionspunkt. 
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Fast å andra sidan kan man begära att få en provanställning. För att jag vill 
faktiskt se om det här passar mig, och då ser ni också om det här jobbet 
passar mig. Så kan jag tänka när jag är lite mer uppåt. (skratt) 

Då gäller det att komma till en anställningsintervju och bli erbjuden ett 
jobb. (gruppsamtal 17/2 2004) 

Jag såg på nyheterna igår, och det handlade om att man inte har en fast 
arbetsplats idag. Det är mycket vanligare att man går in och gör vissa 
uppdrag. 

Mm, det är ett fenomen som ökat de senaste åren, och det gör ju att det 
hårdnar på arbetsmarknaden. Man blir mer utbytbar på något sätt. 
(gruppsamtal 17/2 2004) 

Förändrade villkor för arbetsgivarna är en annan punkt, som kvinnorna menar 
har gjort det svårare för dem att få ett arbete igen. 

Som det är i dag för företagarna, så läggs det mer och mer ansvar på dem, 
med rehabilitering, sjukersättning och sjukdagar. Tacka sjutton, för att de 
vill försöka ha den garanti de kan få, för att få en frisk medarbetare. 
(gruppsamtal 17/2 2004) 

Arbetsträningens innebörd kan tolkas väldigt olika. En av kvinnorna berättar 
om sin praktik, som hon var nöjd med, men som inte ledde någonstans. En 
annan deltagare menar att det bara är att utnyttja människor i och med att en 
arbetsträning kan pågå i över ett år utan att man får rehabiliteringsersättning 
eller lön. 

Och så här efteråt kan jag se att trots jag var där ett och ett halvt år, och jag 
var så nöjd att jag klarade det, så gav det ju inget. Jag tycker att jag bara 
flyttade på bekymren framåt.  

A-C Men hur då, menar du, var det ingen utveckling? 
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Nej, nu efteråt så kan jag se att jag inte blev bättre egentligen. Jag kom ut 
och jag hade någonstans att åka och jag fick en halv lön. Jag hade inte bara 
sjukpenningen, utan jag kände mig behövd. Men nu med facit i hand, jag 
menar att hade jag inte varit där så hade jag kanske varit en bit på väg till 
ett annat håll. Nu har det ju gått ytterligare en tid efter det och jag är inte 
närmre ett nytt arbete, än jag var innan. (gruppsamtal 16/3 2004) 

Det är viktigt att prova att arbetsträna på sin gamla arbetsplats, menar flera av 
deltagarna. Om inte annat för att kunna släppa taget och gå vidare. 

Jag tycker ändå att det är positivt att man känner efter och att jag ändå vill 
prova att gå tillbaka. För har du inte gjort det, tror jag att det är jättesvårt 
att kunna gå vidare till nästa steg. (alla pratar) 

Nu vet jag: ’Nähej, det fungerade inte och jag måste gå vidare.’ 
(gruppsamtal 16/3 2004) 

Jag har lämnat det gamla arbetet bakom mig. Jag måste ha något nytt. Det 
är avstånd jag behöver. Jag ska göra nya saker och så. Det ska jag göra. 
(gruppsamtal 16/3 2004) 

En annan deltagare berättar om hur viktigt det är att ha läkarens stöd även 
under arbetsträningen. 

Jag blev i princip mot min läkares vilja tvingad tillbaka till min gamla 
arbetsplats, eftersom arbetsgivaren vänt sig till en annan läkare, men som 
min läkare sa: ’Att jag kunde ju inte säga nej förrän jag har provat,’ och 
det insåg jag också och det var som han sa: ’Det här är vansinnigt, men 
OK.’ Men han satt in jätte täta kontroller, och han ringde hem. Och sedan 
sa han: ’Nej, nu slutar vi.’ Jag gjorde ett försök och jag hade nog pinnat på 
ett tag till, för jag är ju sådan. Men läkaren satt stopp och sa: ’Att det här 
fungerar inte. Då får vi börja om.’ Så att jag måste tacka honom, även om 
att jag just då kunde känna: ’Det måste ju gå på något vis.’ Att det var lite 
frustrerande också. (gruppsamtal 16/3 2004) 

Hur viktigt det är att ha ett jobb är det flera av kvinnorna som betonar. Dels 
för att känna en tillhörighet, dels för känslan av att vara ”normal”.  

Ja, jag menar vem vill inte ut och jobba och göra rätt för sig. Bara det där 
att gå ut och jobba som alla andra.  
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Man vill vara en normal människa. Ja, just det. Man vill ju fungera och ha 
en lön som alla andra. (gruppsamtal 16/3 2004) 

Flera deltagare pratar om att det inte går att lura kroppen. De tror mentalt att 
de kan klara av att gå tillbaka, men menar att så fort de kommer innanför 
dörrarna till den gamla arbetsplatsen så reagerar kroppen. En av kvinnorna 
berättar om hur hon fick tillbaka sina magproblem, när hon arbetstränade och 
att hon fortfarande inte kunde koppla magproblemen till sin arbetssituation. 
Istället gjorde hon en allergiutredning, vilket resulterade i att hon fick veta att 
hon inte var allergisk. Då först kunde hon koppla tillbaka till sin 
stressproblematik. Hon var ändå väldigt mentalt motiverad när hon började 
arbetsträna. 

Att kroppen kan, kroppen minns och kroppen vet… För kroppen kom ju 
ihåg när jag kom tillbaka till mitt gamla jobb. Även om det var inom 
annan verksamhet. Jag var ju i gång igen. Det var precis som om jag bara 
hade lyft ur den här mappen ett tag. Sedan tog jag fram den igen och så var 
jag ju liksom i gång igen. (gruppsamtal 1/6 2004) 

Idag kan kvinnorna se vikten av att ha bearbetat problemet innan de går 
tillbaka till arbetslivet igen. De har haft svårt att förstå kopplingen och flera 
menar att de inte har haft kunskapen om att det kan bli så här, förrän de har 
provat. Att inte se eller förstå komplexiteten i problematiken innebär att 
vägen tillbaka till arbetslivet kan bli ganska ”krokig”.  

Jag tog inte itu med problemet egentligen, utan jag lyfte bara ur det på 
något vis. Slog ihop mappen och ställde ned den i lådan och sedan… 
tillbaka i samma tempo. 

Om du hade haft en annan kunskap istället, då kanske du gått till 
stressteamet eller i samtal redan då. (gruppsamtal 1/6 2004) 

Flera av kvinnorna berättar om att de känner sig mogna för att komma ut i 
arbetslivet igen, men är mer tveksamma till att ge sig ut på den öppna 
arbetsmarknaden.  

Jag anser att jag är frisk idag.  Men jag menar att jag inte kan gå ut och 
jobba 75 % eller heltid utan jag måste ha ett anpassat arbete som gör att 
jag inte hamnar i samma situation igen. Jag har mina svackor och precis 
som alla andra. Men jag känner inte vad jag ska gå och vänta på. Jag 
kommer inte att bli friskare än så här. Jag vet att jag har min (sjukdom), 
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den har jag haft i 20 år och den har aldrig varit något hinder för mig. Utan 
det svåraste det är ju att inte hamna i samma situation igen. Det här är 
jättesvårt. För samtidigt ska man sälja sig själv som en frisk person, och då 
känner man att man har förväntningar på sig att man ska kunna utföra ett 
arbete. Sen vet jag inte om andra jobbar saktare eller snabbare än mig. 
Men jag känner mig inte så frisk att jag kan ge mig ut på öppna 
arbetsmarknaden. Jag är inte i den situationen. (gruppsamtal 17/2 2004) 

Ett av de största problemen för kvinnorna är att även om de har börjat 
återhämta sig, så ser arbetslivet likadant ut som när de lämnade det, eller i 
vissa fall har det blivit mer stressigt och ännu mindre personal, menar de. 
Flera av kvinnorna berättar om att det inte spelar någon roll hur mycket de 
har utvecklats, om inte arbetsplatsen förändrats. 

Även om jag har förändrats, så har inte arbetsplatsen förändrats så mycket, 
att det kan vara bra att gå dit. (enskild intervju, maj 2005) 

Det har jag känt att arbetslivet inte har förändrats sedan jag blev sjuk. Jag 
kommer tillbaka till samma. Och jag hör på kafferasterna att de snart går i 
väggen. Jag har ringt hem till dem och frågat hur det är. De beskriver och 
då kan jag känna igen mig lite i hur de mår. Men det var jättesvårt. Det 
gäller att hitta min oas på mitt kontor, där jag inte har det som mina 
kolleger. Det gäller att hitta en vila i det. (enskild intervju, mars 2005) 

Ett ytterligare problem är att många har trivts väldigt bra med sina 
arbetsuppgifter och säger att det är en stor sorg att inte kunna gå tillbaka till 
dessa. Elva personer av nitton har trivts mycket/ganska bra på sin arbetsplats 
innan sjukskrivning, medan två har trivts ganska dåligt. (Två har inte svarat 
och fyra har svarat varken bra eller dåligt.) Femton personer av nitton, vill 
ändå inte tillbaka till sin gamla arbetsplats. (sammanställning enkät 2003) 

Det är en kris man går igenom, det är ett riktigt sorgearbete. Man tar ju 
farväl av sitt gamla jobb och det är jättesorgligt. (gruppsamtal 17/2 2004) 

Ett annat hinder på vägen tillbaka till arbetsmarknaden, som kvinnorna har 
upplevt, är att de olika regelsystemen som finns hos de olika berörda 
myndigheterna inte alltid är kompatibla. 
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I projektet gjordes en genomgång av upplevda kollisioner mellan deltagare 
och existerande regelverk, system och rutiner. Genomgången resulterade i en 
lista med 38 hinder eller svårigheter på: arbetsplatsnivå, arbetsförmedling, 
försäkringskassa, utbildningssystem samt sociala och ekonomiska hinder. 
Resultatet presenterades på ett seminarium med partnerskapet i april 2004. 
Några av dessa kollisioner beskrivs nedan. Hela listan finns i bilaga 2.  

En problematisk situation som några av kvinnorna har upplevt, är att de 
regler för studier som finns under sjukskrivningsperioden, inte är anpassade 
för dem som redan har en högskoleutbildning. Om de vill utbilda sig under 
sjukskrivningsperioden får de endast delta i gymnasieutbildning med 
bibehållen sjukersättning från försäkringskassan. En av kvinnorna ville gå en 
5 poängs högskolekurs för att vinkla sin tidigare utbildning något. Hon kände 
inte att hon vågade friskskriva sig och ta studielån, eftersom hon var osäker 
på om hon skulle orka med studierna.  

Nej, men det måste väl komma regeländringar. Det finns ju så många 
högskoleutbildade sjukskrivna. Var ska de ta vägen då, om man inte ens 
kan gå en 5–10 poängskurs på högskola, men man får gå 
gymnasieutbildning, hur många gånger som helst… Kan man inte få 
bygga vidare på den utbildning man redan har? Kan man vinkla den på ett 
annat sätt för att komma ut i arbetslivet? Nej, då ska det vara så himla…. 
Ner med rullgardinen! (gruppsamtal 1/6 2004) 

En kollision på arbetsplatsnivå har varit svårigheter att anpassa 
arbetsuppgifter på den sjukskrivnes arbetsplats. En större flexibilitet skulle 
behövas. En deltagare berättar om hur en sådan flexibilitet skulle kunna 
genomföras.  

På min avdelning var vi tre socionomer och en av oss klarade inte av att 
dokumentera, göra utredningar med mera, utan var istället bra på att sitta 
och prata med klienterna och var väldigt omtyckt. Jag å andra sidan har 
alltid tyckt om att utreda och dokumentera, men hade inte tillräckligt med 
tid för att utföra det på ett för mig tillfredställande sätt. Arbetet med 
dokumentationen blev hela tiden efter och emellanåt tog man in en person 
som försökte läsa alla gamla lappar som låg och skramlade i akten för att 
komma ikapp. Jag tror att hela verksamheten hade vunnit på om man fört 
ett resonemang utifrån aspekten: Hur skall vi lösa detta? Jag hade till 
exempel gärna gjort hans arbete med dokumentation, utredningsarbete om 
han gett mig tid genom att vistas på avdelningen. Men för detta krävs en 
mogen organisation, där man utan prestige diskuterar olika lösningar. Jag 
tror inte att jag då, var mogen för det. Jag tror dessutom att det krävs 
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väldigt tydliga arbetsledare, som vågar föra dom diskussionerna. 
(minnesanteckningar, seminarium 19/4 2004) 

En annan svårighet är att det saknas en rörlighet på arbetsmarknaden vilket 
skapar en inlåsningseffekt40. Deltagarna menar att utbildningarna är så 
specifika, till exempel som till förskollärare och kompetensen blir därigenom 
så speciell att det oftast bara går att ha en tjänst. Kvinnorna efterlyser 
kompetensutveckling parallellt med arbetet och att därigenom göra det 
möjligt att kunna arbeta inom andra liknande områden. 

Tröttnade eller orkade du inte med ett jobb förr, sade du upp dig och fick 
ett nytt utan svårighet. Det finns ingen rörlighet på arbetsmarknaden. 
Kompletterande och kontinuerlig kompetens-utveckling skulle kunna 
förebygga sjukskrivningar genom större rörlighet hos samma arbetsgivare. 
Skulle man kunna ha en individuell utvecklingsplan och någon form av 
karriärplanering? (minnesanteckningar, seminarium 19/4 2004) 

En viktig aspekt är känslan av rättslöshet, gentemot försäkringskassans 
beslutsprocesser, vilket kan skapa en maktlöshetskänsla. En av kvinnorna 
berättar om hur ett beslut blev ett bakslag för henne, då hon stod med ena 
benet ute på arbetsmarknaden igen. 

När det gäller den tidsbegränsade sjukersättningen kan man överklaga den. 
Men det är endast det färdiga beslutet man kan överklaga. Vi upplever att 
det inte går och diskutera det under processen. Ofta grundar sig beslutet på 
icke aktuella fakta. Visst har man en förståelse för att handläggningstiden 
kan ta tid, men när man får beslutet så blir man väldigt nedtryckt, till 
exempel står det att arbetsförmågan är nedsatt på avsevärd tid. Flera av oss 
har fått detta beslut när vi har börjat känna att vi är på gång och vill ta ett 
första steg ut på arbetsmarknaden. Det upplevs som väldigt negativt då 
och kan ge ett kraftigt bakslag. Man måste också vara pigg för att orka 
överklaga och att protestera. Det värsta är dock att inte bli lyssnad till för 
det hinner hända en massa saker under tiden. När man mår som sämst och 
knappt kan klara av dagen, då skulle det upplevas som mer aktuellt med 
bedömningen ”nedsatt arbetsförmåga på avsevärd tid”. I fas 2 när vi börjar 
vakna till då får man bedömningen och då känns det som ett slag i nacken. 
Varför dessa standardformuleringar? (minnesanteckningar, seminarium 
19/4 2004) 

40 För en diskussion om yrkes- och arbetsplatsinlåsning, se Aronsson m.fl. 2000. 
Inlåsning handlar om att individens uppfattning är att de har fel yrke och/eller fel 
arbetsplats.  
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På enkätutskicket i juni 2005 svarade åtta deltagare av fjorton att de var åter 
till arbetslivet. Av dem var det två personer som var tillbaka på sin gamla 
arbetsplats. Ingen arbetar heltid. Sju av deltagarna bedömer att de inte 
kommer att utöka sin arbetstid i en högre utsträckning under 2005. Fyra av 
dessa personer tror att de aldrig kommer att klara av att arbeta heltid igen. Tre 
av de som bedömer att de inte kan utöka sin tid, svarar att det beror på 
”inlåsning” på arbetsplatsen, det vill säga att det är svårt att hitta 
arbetsuppgifter som accepteras av ”vissa” arbetskamrater. Två svarar att det 
beror på läget på arbetsmarknaden. (flera svarsalternativ var möjliga). 

Flera av kvinnorna berättar om att de kunde vara en tillgång på sina 
arbetsplatser, när det gäller att upptäcka stress symtom hos andra. Eftersom 
deltagarna har erfarenhet av att inte lyssna till sina fysiska och psykiska 
signaler, behövs det någon som har erfarenhet av problematiken och som kan 
upptäcka symtomen i god tid. De upplever att arbetsgivaren är rädda att de 
skulle kräva för mycket och att det skulle innebära personal som sätter 
tydliga gränser. 

Det kanske kan vara en rädsla att man kan kräva mer. För att man vet, för 
man har varit med om det och kan säga: ’Så här får det inte vara.’ Man kan 
kräva mer. Man kan se signaler hos andra, och säga att nu får 
arbetsgivaren ändra det här, annars kommer de här personerna att bli 
sjuka. (gruppsamtal 17/2 2004 

De flesta av kvinnorna har hälsat på, på sin arbetsplats flera gånger. 
Nedanstående samtalsavsnitt beskriver upplevelsen: 

Efter att jag blev sjukskriven var jag på jobbet och hälsade på. Och direkt 
gick min mask på. Jag var pigg och glad och pratade med dem. Och så 
gick jag hem och tänkte: ’Vad tror de?’ De tror ju inte jag är sjuk. När jag 
kom hem sov jag i flera dagar. Då hade jag varit där en timma. 

Det känner jag igen. 

Det gick bra när man var där, men sedan när man kom hem, var man helt 
slut och mådde så dåligt och hade ångest. (gruppsamtal 2/3 2004) 
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Jag har varit tillbaks på min arbetsplats och arbetsprovat igen i augusti, 
men man faller ju tillbaka i mönstret på en gång. Det var bara fyra veckor, 
och jag mådde bara sämre och sämre. Det här är inte värt det. Jag mådde 
ju så pass bra när jag kom dit, och så kände jag att det bara gick nedåt hela 
tiden, så jag vågade inte vara kvar. (gruppsamtal 16/3 2004) 

Man ska absolut inte sträva efter att komma tillbaka i samma. Utan det 
måste till något annat för att arbetet förändrar sig inte. (gruppsamtal 16/3 
2004) 

Flera av kvinnorna har arbetat i hela sitt arbetsliv inom samma område, och 
för många är det sina drömmars jobb, som de hade innan de blev sjukskrivna. 
Flera har högskoleutbildning inom området. 

Jag tror jag har både släppt det lite grand, men ändå har jag hoppet kvar, 
att jag ska kunna fortsätta inom barnomsorgen, fast bara byta vinkling lite. 
Jag ska prova och vara på fritis i morgon så får vi väl se. Annars finns det 
inte så många ställen kvar att fortsätta på. 

Nej, men man vill fortsätta på sitt gamla arbete, för det är ju det man kan. 

Ja, det är ju min personlighet, det är min individ. Jag har jobbat med barn 
sedan 1985, då jag gick ur gymnasiet. (gruppsamtal 16/3 2004) 

Kvinnorna berättar om tankar som dyker upp, om vad de kan göra istället och 
rädslan för att inte duga är stark, eftersom självkänslan är väldigt låg.  

Sedan är det ju skrämmande, tycker jag, när man inte vet vad man ska göra 
annars. 

Jag är livrädd för att man inte ska hitta något man klarar av. Jag är 
skitskraj. Men jag är så där att jag vill gärna känna att jag klarar av 
sakerna. Jag vill inte känna mig misslyckad, och det är jätteskrämmande 
att känna att jag ska prova på något jag inte kan, då risken är stor att man 
misslyckas. Och det är fasansfullt för mig i alla fall. (gruppsamtal 16/3 
2004) 
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En av kvinnorna berättar om hur hon kom igång med en fungerande 
arbetsträning och ganska snabbt började arbeta halvtid och hur hon efter ett 
tag började med kompetensutveckling på fritiden. Kombinationen blev för 
mycket, samtidigt som hon upplevde att hon började känna sig utnyttjad på 
arbetsplatsen. 

Det fanns ingen vilja att göra någon form av anställning för mig. Jag hade 
inte någon form av planering och jag vart lite övertalad att stanna kvar och 
jag kände att det här var inte bra för mig. Så var det en morgon: 
Vaktmästaren gjorde vissa uppgifter, men han fick sluta för de hade inte 
ekonomi för det. Och så hör jag chefen prata med min handledare, att 
vaktmästarens uppgifter, det kunde jag göra. Bara det att han går till henne 
och inte till mig. De har inte lust att anställa mig, men de var pigga på att 
sätta mig i arbete….. man blir inte ens medbjuden på julluncher och det 
ena med det andra. (enskild intervju, mars 2005) 

En annan kvinna berättar om hur hon ville ha förlängning på sin 
arbetsträning, men att arbetsgivaren upplevde att det inte fanns utrymme. 
Någon dag senare blev en annan arbetstagare sjukskriven under en längre 
period och då erbjöds kvinnan att få stanna kvar och fortsätta sin 
arbetsträning. (enskild intervju, mars 2005) 
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Flera av kvinnorna berättar om hur de känt att de mått bättre och själva velat 
arbetsträna på sin gamla arbetsplats. Sällan har något förändrats på 
arbetsplatsen, utan de faller snart tillbaka i sina gamla invanda mönster, det 
vill säga att de snart är tillbaka i ”stresskarusellen” igen. Oron finns för att 
inte kunna komma ut på arbetsmarknaden över huvud taget igen. Det finns 
sällan någon förberett mottagande på arbetsplatsen och många arbetsgivare 
tror att kvinnorna snart kommer upp i sin gamla kapacitet igen. 

Man föll ju in de gamla traktorspåren som fanns där på arbetsplatsen. Det 
stod ju skrivet i väggarna. Den gamla känslan (avbruten) 

Ja, det tror jag att där behöver man hjälp. Vad kan jag prioritera bort för att 
få in ett nytänk. För annars kommer man att trilla dit vart man än hamnar. 
Så fort det är en stressad arbetsplats, då kommer man ju i sådana fall… 
och då kan man ju aldrig gå ut på arbetsmarknaden igen. 
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Ja jag känner ju att jag har väldigt låg stresströskel. Det krävs ju så lite för 
att man ska må dåligt eller för att man ska bli lynnig till humöret, och att 
få utbrott. Och att man blir alldeles uppjagad och får hjärtklappning. Så 
jag vet inte om jag tycker att jag är vaccinerad mot stress, som en del 
känner. Jag känner mer att jag känner igen känslorna, så att jag kan 
bromsa i någorlunda tid. Men ändå så krävs det så pass lite för att jag ska 
gå igång och bli uppjagad och stressad igen. (gruppsamtal 16/3 2004) 

Jag var ju jätteglad och förväntansfull och skulle prova arbeta igen. Och så 
blev man nedputtad i gropen igen, genom att det inte hade förändrats på 
arbetsplatsen. Då kändes det som nähä. Då konstaterar man att det är ju 
precis samma, det har inte hänt något. Allt man har gått igenom själv, och 
det är ju de medvetna om. Men ändå fortsätter de ju på samma sätt. Nej det 
är så, jag tycker det är traumatiskt. Man vet inte vart man ska ta vägen. För 
det finns ju ingen som kan hjälpa en och ledsaga en heller. Man står där 
helt ensam, tycker jag. Det är ju jättesvårt. (gruppsamtal 16/3 2004)

Gruppen diskuterar och problematiserar en anpassning av arbetsuppgifter på 
arbetsplatsen. Att anpassa arbetsuppgifter stöter på vissa svårigheter, menar 
deltagarna. Har arbetsplatsen fått en fungerande vikarie, så är de inte heller 
speciellt intresserade av att få tillbaka någon som inte kan utföra alla 
arbetsuppgifter, som ingår i tjänsten. En av kvinnorna menar att det är 
arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen så långt det går. 

Jag kan inte utesluta vissa arbetsuppgifter för det tillhör förskolläraren.  

Jo, fast egentligen skulle det väl kunna gå.  

Ja, men vem ska ta dem då? Då får ju de andra dubbelt så mycket. 

Kan de inte ta in någon extra?  

Men alltså, om man ska tolka det här så ska man ju anpassa arbetsplatsen 
så att man kan gå tillbaka till den.  
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I den mån det går. Man kan ju inte belasta andra personer som är friska 
med mina arbetsuppgifter som jag skulle ha gjort för att jag (avbryts) 

Ja, men det ska du inte behöva tänka på för du är ju arbetslös. 

Ja, fast det står faktiskt i arbetslagstiftningen också hur man ska göra. 
Arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetsplatsen. 

Men får de pengar till det, för de säger ju bara att de har inga pengar. 

Ja, men det är deras argument. Det behöver man inte bry sig om. 

Det är deras svar, det finns inga pengar. 

A-C För dom har ju någon i dag som utför ditt arbete. 

Ja, en vikarie som får gå 3 månader i taget. För de kan inte anställa någon 
mer eftersom jag har fast anställning. (gruppsamtal 16/3 2004) 

En kvinna berättar om hur hon blev bemött på en arbetsplats, där hon hade 
sin arbetsträning. 

Man sitter ner och pratar med arbetsgivare och handledare och tror att man 
är supertydlig och så missuppfattas det. Jag skulle börja med någon timma 
för lite social samvaro. Men så kom jag dit och vid första fikat så skulle 
jag svara i telefon! Jag var inte så stark, så jag kunde säga att det här kom 
vi inte överens om. Min första känsla var att jag kommer inte att orka och 
klara av det. Ändå ville jag det själv. Det var ingen som tvingade mig eller 
så, men det var ett jättestort steg. (enskild intervju, mars 2005) 

Flera av deltagarna upplever att det görs försök på arbetsplatsen till att 
anpassa arbetsuppgifterna, men att det är svårt då arbetet blivit alltmer 
specialiserat. 
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Jag skulle dit och prata om min rehabilitering, om det finns någon typ av 
arbete som jag kan göra på 25 procent, som inte är individinriktat. Min 
chef skulle maila till personalansvarig om det finns någon möjlighet i 
kommunen, om det finns någon annan typ av jobb, eftersom det trots allt 
är en ganska stor arbetsplats. (gruppsamtal 16/3 2004) 
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De flesta av kvinnorna upplever det är viktigt att ha ett socialt stöd under hela 
rehabiliteringsperioden. Stödet kan komma från arbetskamrater, chefer, 
försäkringskassan och stödgrupper i form av till exempel mentorsmöten som 
förekommer i projektet. Familjens stöd och förståelse under återgången är 
viktigt. Förväntningar, både egna och från andra, är ett annat område, där 
flera av kvinnorna har olika erfarenheter. 

Arbetskamraternas förväntningar är ett område som berörs i 
diskussionen. En av kvinnorna menar att det nästan blev lite jobbigt eftersom 
de var så försiktiga: ”orkar du det här/är det inte bäst att du vilar en stund”, 
var kommentarer hon fick. Det var i all vältanke, men att ständigt bli påmind 
var jobbigt, menar hon. Arbetskamraterna tror att nu blir allt som vanligt 
igen. 

Att man faller in igen. De säger: ’Oh, vad skönt nu kommer hon tillbaka, 
nu blir det som vanligt igen.’ (gruppsamtal 17 /2 2004) 

En kvinna berättar om när arbetsgivaren ville att hon skulle gå upp i arbetstid. 

Jag hade sagt ifrån till arbetsledaren, för egentligen var det ju meningen att 
jag skulle gå upp till 75 procent redan vid årsskiftet. Men det sa ju redan 
jag i början av november: ’Det kommer jag inte att fixa. Jag känner ju 
stressen redan nu, så jag mår ju jättedåligt av det’. Och då så sa hon: ’Nej, 
vi sätter ett nytt datum första mars då.’ Och då känner jag, att då kunde jag 
landa. Jag måste få komma in och få den här halvtidstjänsten som en vana, 
för just nu så är det ju bara upp och ner. Och arbetsgivaren och min 
kontaktperson på försäkringskassan har varit väldig förstående också. 
(enskild intervju, maj 2005) 

En av kvinnorna berättar om den första tiden tillbaka till arbetet. På min fråga 
om hur hon upplever hur det fungerar säger så hon här:  
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Ja, det fungerar bra, ja det gör det väl. Men jag har tappat mycket av mitt 
självförtroende i arbetet. Man känner sig ju inte så där säker som man 
gjorde innan, att man kunde ta beslut: ’Nu är det så här’ och känna att det 
har var ett bra beslut och att man håller fast vid det… då känner man sig ju 
helt misslyckad alltså, de dagarna när man går hem då känner man: ’Nej, 
vad har jag där att göra’. Fast jag får höra ofta, det var ju rätt som jag 
gjorde och ja, det var ju bra gjort, men ändå så är det som man tvekar. 
(enskild intervju, maj 2005) 

En annan kvinna hade oturen att inte ha en lika förstående och stödjande 
chef, när hon berättade om att hon började få tillbaka sina gamla stress 
symtom och att hon varit hos läkare och fått det konstaterat. 

Jag berättade för min chef om att jag fått tillbaka de gamla symtomen med 
min mage. ’Jaha’, var svaret. Så var det inte mer än så. (enskild intervju, 
mars 2005) 

Vid min fråga om vad för slags stöd en av kvinnorna får på sin arbetsplats 
svarar hon så här: 

Ja, stödet är väl i så fall att jag fick den här tjänsten. Att jag får tillåtelse att 
få vara här.  

A-C Det är ingen som frågar efter dig? 

Nej. (Lång tystnad) Jag har en bra chef egentligen och jag får lägga upp 
besöken hur jag vill och utforma arbetet så det passar mig. Det utrymmet 
har jag fått. Hon lägger sig aldrig i detaljer eller så. (enskild intervju, mars 
2005) 

Stöd av närmsta chefen är viktigt, men förändringar i organisationerna sker 
snabbt och chefer byts ut eller blir sjukskrivna. 

Och så har ju min närmsta chef gått och blivit sjukskriven nu också. Nu 
måste jag vända mig till hennes chef och man blir tvungen att berätta sitt 
livs historia igen. Men hon har ju visat sig vara en underbar kvinna hon 
också, men det var ju också ett stressmoment och en rädsla: ’Vad är det för 
en människa?’ (enskild intervju, maj 2005) 
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Försäkringskassan kan vara pådrivande när det gäller att gå upp i arbetstid. 
En kvinna berättar: 

Då så tyckte hon på försäkringskassan att jag kunde pröva fyra timmar 
extra i veckan då, och så då gjorde jag det, men jag kände att jag… jag 
mådde inget bra när jag var där de där extra timmarna, så jag fick inget 
vettigt gjort i alla fall. Så jag ringde till henne och sa det och även till 
läkaren: ’Att jag jobbar mina 50 procent, det går inte mer just nu.’ Och 
även rektorn skrev att hon tyckte att jag bör få fortsätta 50 procent en 
längre period så att jag kan känna mig lugn inte bara känna den här 
stressen. (enskild intervju, maj 2005) 
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I december 2006 skickade jag ut en enkät till de kvinnor som projektledarna 
visste hade gått tillbaka till sina gamla arbetsgivare. Jag ville undersöka om 
de fortfarande behövde rehabiliteringsinsatser. Tio kvinnor fick enkäten och 
sex returnerade den. Ingen av kvinnorna arbetar heltid idag, varav två 
arbetade 75 procent innan sjukskrivning. En av de två sistnämnda kvinnorna 
gick ner i arbetstid från heltid till 75 procent innan sjukskrivning, för att klara 
av kombinationen arbete och familj. En av kvinnorna är helt friskskriven, 
men har valt att arbeta 75 procent idag. En av kvinnorna har studerat på 
heltid, men arbetar i december 2006 75 procent. De andra arbetar halvtid.  

Två av kvinnorna är tillbaka till samma avdelning, medan tre har bytt 
avdelning eller inriktning och en har bytt arbetsplats. De flesta av kvinnorna 
upplever att de idag har ett bra stöd av sin chef, medan stödet från 
arbetskamraterna upplevs lite mer varierat. En av kvinnorna understryker att 
hon har haft ett väldigt bra stöd från personalavdelningen. Det är ingen av 
kvinnorna som har regelbundna uppföljningssamtal fortfarande, utan de sker 
när kvinnorna begär det. Två av dem har aldrig några uppföljningssamtal 
med sin chef idag, trots att de inte är helt friskskrivna ännu. Endast en av 
kvinnornas chefer tar idag initiativ till samtalen. När kvinnorna har upplevt 
att de inte orkar eller klarar av vissa arbetsuppgifter har de flesta upplevt att 
det är de själva som får ta initiativ till förändring. En av kvinnorna 
kommenterar frågan så här: 

Jag har klarat allt på jobbet, men offrat en massa fritid åt att vila och sova, 
annars hade jag inte klarat/klarar av jobbet. (enkät 2006) 
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Vid frågan om de känner sig ”färdig” rehabiliterade eller om de behöver 
något mer, svarade kvinnorna enligt nedanstående. (Några har skrivit i flera 
svar, så därför har jag numrerat enkäterna.) 

Jag behöver inget mer rehabiliteringsstöd  2 (just nu!)  
Jag behöver fortfarande stödjande samtal/coachning 5 
Jag har fortfarande stödjande samtal/coachning 6 
Jag kommer aldrig att bli ”färdig” rehabiliterad 4, 6  
Jag får fortfarande bakslag och blir sjuk ibland 3 
Jag borde byta arbete  1, 4 

En av kvinnorna skriver en avslutande kommentar: 

Chefen och handläggaren på försäkringskassan är jätteviktiga. Att få 
rehabiliteras i sin egen takt och att kunna prova, backa, prova igen med 
stöd är viktigt. Man känner sig ju ganska misslyckad eftersom man inte 
orkar med ’ett vanligt’ jobb. Det är viktigt att inte bli ännu mera 
skuldbelagd. (enkät 2006) 

I kommunens rehabiliteringsriktlinjer41 står det att det är chefen som förklarar 
när rehabiliteringsprocessen är avslutad, men att målsättningen är att avsluta 
rehabiliteringen inom ett år. Enskilda ärenden ska följas upp ”regelbundet 
under året, ansvarig är närmaste chef”. Arbetsledare ska även informera om 
förändringar och nyheter på arbetsplatsen.  
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Flera av kvinnorna håller med om att det är svårt att hitta en balans i livet, när 
de börjat arbeta igen.  

Jag var ju fortfarande väldigt trött när jag kom hem från arbetet trots att 
man bara varit där i tre timmar och då kändes det: ’Ja, jösses, ska man bara 
orka jobba tre timmar per dag och sen inte orka göra någonting mer den 
dagen’. (enskild intervju, maj 2005) 

Jag var superstressad för att inte klara hemmet, även om jag inte är någon 
hemmafru så jag lagade mera mat och fixade med en massa saker, men det 
gick ju inte. Nu får hemmet förfalla. (enskild intervju, mars 2005) 

41 Lindesbergs kommun, Riktlinjer för rehabilitering, KF §60/2005 Dnr 2005.0107. 
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Det gäller att hushålla med energin. Visst, det är jättekul att jag känner 
mig glad och pigg och att jag inte har ont någonstans. Men det gäller att 
vara kvar i den där känslan istället för att man måste rusa runt som ett 
skållat troll och göra allting som man inte gjort innan. (enskild intervju, 
maj 2005) 

När jag började arbeta halvtid, så glömde jag ta fram bröd ur frysen och 
glömde att barnen skulle ha matsäck och gymnastik och… (fniss) Man var 
ju så himla fokuserad på jobbet, att man skulle dit och om jag skulle ha 
något papper med mig eller så där. (enskild intervju, maj 2005) 

Jag var helt färdig när jag kom hem efter arbetsträningen. Det var bara att 
lägga sig på soffan, när jag kom hem…. Jag tänkte: att jag får klara 
arbetsträningen och sen hem och sova. Vilket tråkigt liv, om man bara har 
arbete och sova, men jag tänkte mer som att nu får det vara så här i en 
period. Samtidigt var jag så rädd att bli sjuk igen. (enskild intervju mars 
2005) 

Men fokus lämnar man från hemmet, för att prioritera jobbet. Och då 
fungerade inget hemma, så var det faktiskt. För att då glömde jag handla 
och att laga mat. Och sedan längre fram, kunde man hålla två bollar i 
luften, både arbetslivet och hemma, men det var en väldig process. Nu 
lägger jag mer fokus på hemmet. Tycker jobbet är så trist. (enskild 
intervju, mars 2005) 
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Projektledarna pekar på några viktiga punkter för ett hållbart arbetsliv, utifrån 
de erfarenheter de fått från projektet. De menar att det spelar en stor roll 
vilken attityd den sjukskrivne har till arbetsgivaren och/eller arbetsplatsen.  

Man behöver arbetsplatsen, men man mår inte bra av den. En del får till 
och med läkarrekommendationer att inte närma sig arbetsplatsen. Så att då 
är det ju inte så jäkla lätt för arbetsledaren. (intervju projektledare, juni 
2005) 

En annan punkt är att det verkar som om det är lättare för de deltagare som är 
tydliga med sin problematik och vet vad de behöver, vilket också gör det 
lättare för arbetsgivaren att ge stöd. 
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Efter att hon vågade gå ut och nämna sin problematik vid namn, så har 
arbetsgivaren varit ett jättestort stöd. Tidigare har man inte kommit till 
kärnan. (intervju projektledare, juni 2005) 

Ett annat problem är relationen till arbetsledaren och om det är svårt för en 
arbetsgivare att både diskutera arbets- och privatliv. Skillnad mellan att lägga 
sig i och att bry sig om är hårfin.  

Jo, men vart går gränsen? Det är så lätt att hamna i en diskussion där man 
river upp sår och känslor som gör att man sitter där som en handfallen 
arbetsgivare och har inga möjligheter att varken professionellt eller 
tidsmässigt ta hand om det. Men kan man få det naturligt i samtalet så är 
det ju toppen. (intervju projektledare, juni 2005) 

En anpassningsstrategi är att flera av kvinnorna börjar diskutera en 
omprioritera arbetstiden. Kanske kan de aldrig arbeta heltid igen. 

Om man någonsin kan jobba 100 procent igen. För risken är ju att man 
halkar in där man var. 

Jag tycker inte man ska fundera i de här banorna alls, utan man ska börja 
med två timmar några gånger i veckan.  

Om man tänker på sin framtid, tror jag nästan inte att man någonsin 
kommer att jobba 100 procent. 

Man kanske inte ens vill. 

Nej, jag vill ha tid för min familj och min hobby. 

Och dig själv. (gruppsamtal 17/2 2004) 

En av kvinnorna som arbetar halvtid på sin gamla arbetsplats, upplever att 
hon får svårt att gå upp till heltid på grund av ”inlåsning” på arbetsplatsen.  
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Arbetsplatsen har inte ändrats och arbetssituationen är som tidigare! Det är 
svårt att hitta passande och meningsfulla och av vissa arbetskamrater 
’acceptabla’ uppgifter.(enkät 2005) 

En annan kvinna som arbetar halvtid, har lärt sig hur hon ska göra när hon 
känner att orken inte riktigt finns där. 

Jag sitter och slöar i min kontorsstol istället, när jag inte orkar. Och jag får 
planera mitt liv väldigt noga. När jag ska handla, när jag ska hämta 
ungarna. När krävs det och vad krävs det av mig? Man lär sig planera för 
att orka. Jag måste göra det för annars hänger inte min kropp med. Det 
arbetsliv jag har idag har inte utrymme för det och jag tror inte jag skulle 
få någon förståelse heller, från min chef. (enskild intervju, mars 2005) 

Flera av kvinnorna berätta om hur de kan använda sig utav de utökade 
resurserna när de är tillbaka i arbetslivet. Flera av deltagarna understryker 
värdet av stresshanteringskursen. 

Jag kommer att fortsätta använda mig av regelbunden återhämtning och 
tänka på att identifiera stressorer, när ”stresspåslaget” kommer och hantera 
det. (enkät 2005) 

Det är viktigt med kunskap om vad stress gör med kroppen. Det behövs 
kunskap, förståelse och insikt om hur processen ser ut för att bli utbränd 
för att sätta detta i mitt sammanhang. (enkät 2005) 

Har långsamt lärt mig och lär fortfarande, att dela upp arbetet i 
hemmasysslor och studier. Jag sätter äggklockan på ringning för att ta 
pauser, om jag fastnar för länge får jag ökad smärta i muskler och leder. 
(enkät 2005)

En paradox som många av kvinnorna håller med om, är att de lärt sig att 
omprioritera och att de inte sätter arbetet i första rummet längre. 

Jag hoppas ha inställningen ’arbete i andra hand’, för jag vill inte hamna 
där igen. (enkät 2005) 

Jag har ändrat prioriteringar. Arbetet kommer inte först nu. Det blir vad 
det blir och det får bli så. (enskild intervju, maj 2005) 
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Jag har lärt mig att ’släppa på kontrollen’, jag behöver inte ha allt perfekt. 
Världen går inte under. Arbetet får inte styra mig efter det här! (enkät 
2005) 

Mitt jobb är inte oviktigt nu heller, men nu prioriterar jag mina barn och 
min familj främst och sen jobbet, så var det ju inte förut. Då levde jag för 
att jobba, så var det bara. Och det känns jättejobbigt när man började 
tänka: ’Men gud, vad är det jag håller på med.’ Det var ju inte många 
vakna timmar man spenderade med sina egna barn. (enskild intervju, maj 
2005) 

Jag har helt klart ändrat min uppfattning om arbetets betydelse. Det är inte 
så viktigt idag! Att jag mår bra och familjen fungerar är viktigare. (enkät 
2005) 

Jag har ändrat attityd till jobbets betydelse och arbetskamraterna har hjälpt 
mig! Jag har ett mer betydelsefullt liv utanför jobbet, och det är viktigt att 
komma ihåg. (enkät 2005) 

Man måste lära sig hitta vägar för att överleva på något sätt (på 
arbetsplatsen). Men det är som en överlevnadsinstinkt, tror jag. Att först 
känna behov och så passa in. Hur ska jag kunna överleva i detta samhälle, 
för det anpassas inte efter mig. Man får prova sig fram. Nu är jag så himla 
glad att det gick bra.(enskild intervju, mars 2005) 

En annan omvärdering som gjorts är att de ställer högre krav på sin familj 
och sänker sina egna krav. 

Jag har blivit bättre på att ställa krav på familjen, men är ännu inte riktigt 
nöjd. (enkät 2005) 

Det känns bra att familjen också nu förstår lite mer, och att de inte kan 
förvänta sig att jag ska fixa allt hemma. Sambon och barnen får ta mer 
ansvar. (enkät 2005) 
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Mina barn får vara lite mer självständiga och mer ansvarsfulla nu och jag 
ställer högre krav på barnen. Att jag inte plockar undan på samma sätt. 
(enskild intervju, mars 2005) 

Jag har ändrat på kraven hemma också, men det är som sagt inte lätt att 
ändra på andra. Har istället sänkt mina krav angående till exempel 
städning och tvätt. Känns faktiskt OK! (enkät 2005). 

Jag har inte alls lika stora krav som förut när det är jul och påsk. Förr 
skulle det pyntas hög och lågt, men nu till påsken satte jag in lite ris med 
fjädrar i och satte upp två kycklingar, sen fick det vara påsk ändå. Jag 
bytte inte ens gardiner. (enskild intervju, maj 2005) 
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För de flesta av kvinnorna handlar ett hållbart arbetsliv om att kunna ta ett 
eget ansvar både för rehabiliteringen och för att kunna fortsätta sitt arbete. 
Flera av kvinnorna upplever att de kan få stöd om de begär det, det vill säga 
att de tar ansvar för vad de behöver ha och begär stöd och olika förändringar 
för att orka med arbetet. 

Det är viktigt på mitt jobb att kunna ta eget ansvar, och kunna säga ifrån. 
Att kunna säga ifrån har hjälpt mig att kunna få en del andra 
arbetsuppgifter, som jag klarar bättre. Det känns bra för självkänslan att 
våga säga ifrån och stå för vad jag vill och att jag inte behöver ha dåligt 
samvete för det. (enkät 2005) 

En av kvinnorna berättar om att hon blivit bättre på att säga nej även på 
arbetet. 

När folk frågar att är det ok att du gör si eller så? Nej, då kan man säga: 
’Det vågar jag inte lova någonting om nu, utan jag måste tänka över det 
eller kan jag få återkomma med ett svar’. Innan var man, var jag i alla 
fall… jag kände mig nästan tvingad till att säga: ’Jo, men jag kan nog ta 
det’, även om man visste någonstans i bakhuvudet: ’Hur skall jag hinna 
det?’ (enskild intervju, maj 2005) 

En annan av kvinnorna berättar om en situation på sin arbetsplats och om hur 
hon förberedde sig inför ett möte med en manlig klinikchef. Kvinnan ville ta 
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en ”timeout” och få ett mer anpassat arbete efter ledigheten. Eftersom hon 
visste att chefen gärna ”tog kommandot” i samtalen, så hade hon noga 
förberett sig vad hon ville ha ut av situationen. Kvinnan har stöd av en 
kvinnlig arbetsledare vid samtalet. Hon låter sig inte avbrytas av chefen, 
förrän hon fått lägga fram sin synvinkel på problemet. Samtalet avslutas med 
att hon får ta sin timeout och att arbetet kommer att anpassas till hösten, när 
hon kommer tillbaka till avdelningen. I det här fallet var det svårast för 
kvinnans arbetskamrater att acceptera det anpassade arbetet. (enskild 
kommunikation, december 2006) 

De flesta av kvinnorna arbetar med relationer med andra människor. Det 
blir viktigt för dem att hitta en ”lagom” nivå i sitt engagemang för att skapa 
ett hållbart arbetsliv. En kvinna uttrycker sig så här: 

Men i bland så slår det över att jag inte vill veta och då skiter jag i andras 
problem. Då blir det liksom för markant åt andra hållet för att man inte 
hittar någon lagom nivå. 

A-C Tror du att det är det som krävs för att du ska kunna ha ett hållbart 
arbetsliv: Att hitta den där ”lagom” nivån? 
 
Ja, det tror jag. Att vara för engagerad och egenstyrd, det kan vara ett 
hinder. Det är ju inte jag som kan leva andras liv. Det är det ju inte. Utan 
det är bara att spegla sig i varandra, olika livssituationer, det är spännande. 
Det kan ju vara en utmaning. (enskild intervju, mars 2005) 

:	:�(��������������
Det första steget ut i arbetslivet är att övervinna den oro och den rädsla som 
finns hos de flesta deltagarna. Oron kan till exempel handla om att inte veta 
vad som är ”normal” trötthet och att inte räcka till. När deltagarna börjar 
arbetsträna igen för att så småningom gå över till avlönat arbete, går det att 
urskilja olika reaktioner i mötet med arbetslivet. Tabell 6 skildrar en 
förenklad, schematisk bild av olika faktorer som gynnar respektive försvårar 
en utveckling ”tillbaka till arbetslivet”. 

Oavsett vilken utveckling individen har, kan yttre händelser påverka 
vägen tillbaka till arbetslivet. Ändrade regler i olika system kan innebära 
påverkan på individens väg tillbaka, till exempel om individen har påbörjat 
en utbildning, som sedan dras tillbaka. Dålig information och dålig kunskap 
hos arbetsgivaren om vilka möjligheter det finns för rehabilitering, kan vara 
ett annat hinder på vägen tillbaka. Kollisioner i olika regelsystem, till 
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exempel att du inte kan prova på högskolestudier som 
rehabiliteringsmöjlighet, med bibehållen försäkring, när du kan prova på 
gymnasiestudier. Olika kriser i privatlivet, till exempel en skilsmässa eller en 
nära anhörigs sjukdom, drabbar särskilt hårt för en redan utsatt person. Att 
hamna mellan stolarna, till exempel om du är arbetslös och ingen vill ta 
”ansvar” för din rehabilitering eller om du är anställd och inte kan gå tillbaka 
till din arbetsplats – då kan inte arbetsförmedlingen erbjuda sina resurser. 
Alla dessa yttre händelser drabbar fler än den här gruppen, men eftersom 
många befinner sig i en skör och bräcklig situation, så slår det hårdare mot 
dem. 

Gynnsamma faktorer  Försvårande faktorer  

Stöd av arbetskamrater  Överskattning av egen kapacitet 
Stöd av chef  Svårt att anpassa arbetsuppgifter 
Bra relationer till arbetsgivare  vilket skapar inlåsning 
och försäkringskassa  För höga krav från arbetsgivare  

och försäkringskassa 
Regelbundna och genomtänkta  
uppföljningssamtal För snabba krav från  
Gradvis upptrappning arbetsgivare och 

försäkringskassa 
  Höga förväntningar från arbets- 
Stöd av familj och vänner kamrater 
Arbete, hem och fritid i balans  
Att inte sätta arbetet i första  Rutiner består – arbetsplatsen 
rummet längre  är ej förändrad 
Att orka ta eget ansvar  och egna 
Initiativ till förändringar  Arbete, hem och fritid ej i balans

  
Tabell 6. Gynnsamma respektive försvårande faktorer för återgången till 
arbetslivet. 

De resurser som varit av störst betydelse är de förändrade sociala och 
psykiska resurserna. Det har varit absolut nödvändigt att få spegla sig i 
gruppen och kunna sätta ord på sin problematik tillsammans, menar 
kvinnorna. Genom det har de psykiska resurserna ökat, eftersom deltagarna 
genom de olika samtalen har sett att de inte är ensamma i sin situation. 
Självkänslan växer genom den gemensamma reflektionen och i takt med att 
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de orkar med mer aktiviteter och klarar till exempel en arbetsträning. För de 
flesta har det inte varit en spikrak väg tillbaka till arbetslivet, oavsett hur 
mycket de olika resurserna har ökat, utan det har varit många bakslag på 
vägen och för en del har det inte fungerat hela vägen. En viktig slutsats som 
de flesta av deltagarna drar, är att arbetslivet inte har förändrats speciellt 
mycket. För många räcker det inte enbart med en individuell förändring, utan 
det måste ske en förändring även i arbetslivet.  
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I kapitel 5 beskrevs utförligt den vanmaktprocess som kvinnorna upplevde 
och som ledde fram till en sjukskrivning. I det här kapitlet kommer jag att 
försöka förklara orsakerna till varför det ”gick som det gick”. Jag utgår från 
de förklaringar och den forskning som jag redovisat i kapitel 2.  

Orsakerna till vanmaktsprocessen och sjukdomsförloppet ser olika ut för 
var och en. Det enda deltagarna har gemensamt, är att det inte finns en enda
förklaring till varför de blev sjuka. Vissa mönster kan dock urskiljas i den 
långa processen som leder fram till en sjukskrivning och kan förstås som 
delar av en förklaring. Att beskriva processen blir som att lägga ett pussel, 
som ser olika ut för varje individ. Min ambition är emellertid att försöka hitta 
mönster eller mekanismer som är gemensamma. 

Min utgångspunkt för analysen är att det inte går att söka förklaringar på 
enbart samhälls-, organisations- och individnivån var för sig, – utan att 
förklaringarna måste sökas i ett samspel mellan mekanismer på olika nivåer.  

En annan utgångspunkt för min analys är att individen behöver ha en 
balans eller en integration mellan arbete, familj och fritid. Hur denna balans 
ser ut skiljer sig åt, och den måste få se olika ut mellan olika individer och i
olika faser i livet.  
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Under det här avsnittet kommer jag att lyfta fram de konsekvenser av 
förändringar på samhällsnivån som de flesta av kvinnorna i studien har 
upplevt. Alla har blivit påverkade av nedskärningarna i välfärdssystemen, 
fast kanske på olika sätt. En annan gemensam punkt är att de verkar på en 
könssegregerad arbetsmarknad och att de återfinns i ett arbetsliv som blir mer 
och mer individualiserat. Detta är inget nytt fenomen. De flesta av oss har 
råkat ut för den omvandling som skedde efter 1990–talets krisår i ekonomin 
och på arbetsmarknaden, men de flesta av oss har inte blivit sjuka. Vad är det 
som gör att vissa personer blir sjuka? Går det att finna en förklaring utifrån 
olika mekanismer på samhällsnivån?  

Kvinnornas berättelser tyder på att förklaringar till varför de blev sjuka, 
kan till största delen inrymmas inom utstötningsmodellen (jfr Hetzler m.fl. 
2005) – det vill säga att kraven på deras arbetsförmåga har överstigit vad de 
kan prestera. Dock vill jag inte instämma i att det enbart beror på de ökande 
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kraven och minskande resurserna i arbetslivet utan att orsakerna bör sökas på 
flera nivåer. 

Jag ska presentera några försök till förklaringar i de följande avsnitten. 
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Nedskärningarna i den offentliga sektorn efter 1990–talets krisår drabbade 
kvinnorna i studien dubbelt. Dels genom att de flesta av dem arbetade inom 
offentlig sektor och nedskärningarna inom välfärdsorganiseringen innebar för 
flera av kvinnorna en upplevelse av en kvalitetssänkning i deras arbete. Dels 
genom att kvinnor är mer beroende av välfärdstjänster. Mina resultat visar att 
kvinnorna upplever ökande krav på dem som föräldrar, till exempel genom 
att kringpersonal i skolan försvann och att klasserna blev större (jfr Palme 
m.fl. 2001). Försämringarna i skolan skapade problem för en del av 
kvinnornas barn (se 5.2.2). Familjen får även ta ett större ansvar för barnens 
fritidsaktiviteter.  

Ovanstående är ett exempel på vad som sker när välfärdsresurserna 
minskar. Det obetalda arbetet ökar (jfr t.ex. Alexandersson 2000, Widmalm, 
2004) och kraven ökar på både kvinnor och män. Eftersom kvinnorna oftast 
har huvudansvaret för hem och familj är det de som drabbas hårdast (se t.ex. 
Bastin m.fl. 2003, Lundberg m.fl. 2003, Nordenmark, 2004:a). Kvinnorna i 
min studie menar att även om deras partner hjälper till så är det de som får be 
om hjälp. De ökande kraven gör att kvinnorna ifrågasätter sina multipla roller 
och rätten till att kunna välja på att vara både yrkesarbetande och mamma. 

… Man kanske ska vara hemma och vara mamma åt ungarna tills de har 
slutat skolan. Och inte ha allt det här andra. (gruppsamtal 1/6 2004) 

Min studie bekräftar Brembergs forskningsresultat (2003) som visar att det 
inte finns en enskild förändring i välfärdsresurserna som är avgörande för 
hälsan. Kvinnorna i studien menar att det ökande obetalda arbetet endast är 
en del av förklaringen. De försöker att anpassa sina liv utifrån de ökande 
kraven, till exempel genom att gå ner i arbetstid, för att få mer tid till det 
obetalda arbetet.  
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Utmärkande för deltagarna i min studie är att de arbetar i yrken och på 
områden som är dominerade av kvinnor. De arbetar till exempel som 
förskollärare, fritidspedagog, undersköterska, sjuksköterska, socialsekreterare 
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och kokerska. En reflektion som en av kvinnorna gör är att det yrke som hon 
utbildades till, inte längre är det yrke som hon arbetar med idag och att 
administrativa uppgifter har tagit överhanden över vårdande arbetsuppgifter.  

Forskningen kring den könssegregerade arbetsmarknadens betydelse för 
ohälsa/hälsa har på senare tid ökat (se t.ex. Alexandersson 2004, Backhans 
2004, Gonäs 2005). Inom kvinnodominerade arbetsplatser är psykiska 
diagnoser vanligare (se t.ex. Marklund 2000), vilket bekräftas i min studie 
genom att de flesta av deltagarna har diagnosen utmattningsdepression. 
Eftersom kraven inom den offentliga sektorn ökat de senaste 10–15 åren, 
samtidigt som personaltätheten har minskat, har stressnivån för personalen 
ökat (Marklund 2000). Att stressnivån har ökat inom samtliga yrken 
bekräftas av alla deltagarna i studien. En av kvinnorna menar att det inte 
finns någon tid över till att reflektera över sitt eget beteende, på grund av 
stressen. Eftersom majoriteten av kvinnorna i min studie arbetar inom en 
könssegregerad offentlig sektor, bekräftas vikten av att studera den 
könssegregerade arbetsmarknadens betydelse för hälsan. Sjukfrånvaron är 
lägre i könsintegrerade yrken (Alexandersson 2004).  
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Förändringar på samhällsnivån får en mer tydlig genomslagskraft för 
individen när de följs av förändringar på organisationsnivån. De flesta av 
kvinnorna i min studie återfinns inom offentlig sektor, och de har upplevt att 
samtidigt som kraven i arbetslivet har ökat, så har resurserna för att möta de 
ökande kraven minskat. Går det att finna en förklaring till ohälsan utifrån 
olika mekanismer på organisationsnivån? 
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Flera av kvinnorna berättar att de försöker att anpassa sig till de ökande 
kraven på arbetsplatsen och att de vill göra ett bra jobb, oberoende av alla 
förändringar. De ökande kraven som kvinnorna upplever gäller flexibilitet, 
mångkunnighet med en påföljd av en ständig förändringsbenägenhet. Astwik 
(2006) beskriver sådana arbeten som gränslösa. De minskande resurserna i 
studien handlar främst om en minskad tid för reflektion och återhämtning, 
personalrationaliseringar och omorganisationer och följder av dessa. Flera 
studier visar på vikten av tid för återhämtning som nära kopplat till hälsa 
(Bejerot och Aronsson 2000, Åkerstedt 2000). 
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Även om kvinnorna inte kunnat bestämma var de utför sina jobb 
(rumslig flexibilitet), så stämmer deras berättelse med det Astwik (2006) 
kallar för gränslösa arbetskrav. De har arbeten med otydliga avgränsningar, 
en hög arbetsbelastning och krav på självreglering. Det sistnämna innebär att 
det ligger på individens ansvar att inte bli vad Astwik (2006) benämner 
invaderad av arbetet, vilket avsaknad av tid för reflektion och återhämtning 
bidrar till. En sådan ”invasion” berättar en av kvinnorna om, när hon tar med 
sig ett av barnen från sin arbetsplats hem, eftersom föräldrarna till barnet 
arbetade sent.  

En annan aspekt av otydlig avgränsning är hur de kvinnor som arbetar på 
dagis och bor inom samma område sällan blir lediga genom att barnen (och 
deras föräldrar) ser dem som ”dagisfröken” i sammanhang utanför arbetstid 
(se 4.2.1). Denna avgränsningsproblematik bekräftas av flera av kvinnorna, 
även de med andra yrken (se även Sundgren Grinups m.fl. 2004) Ett annat 
exempel är att kvinnorna som är sjuksköterskor ofta tillfrågas om olika 
medicinska åkommor av sin bekantskapskrets.  

Kvinnorna berättar om att den höga arbetsbelastningen innebär att de får 
fler och fler arbetsuppgifter, som tidigare sköttes av andra funktioner, 
samtidigt som personaltätheten minskar. Nedskärningarna innebar också att 
chefer och arbetsledare får fler att ansvara över, vilket innebär att tiden för 
medarbetarsamtal och gemensamma reflektioner skärs ner. Dessa tillfällen 
skulle kunna vara en möjlighet att tillsammans diskutera en självreglering. 
De möten som tidigare fanns och som fungerade som gemensam reflektion, 
fylls istället med arbetsuppgifter (se 4.1.1). De höga kraven återfinns på både 
chefer och medarbetare, samtidigt som kontrollen och stödet minskar, vilket 
leder till en alltmer spänd arbetssituation (jfr Karasek och Theorell 1990). 

Tid för återhämtning, det är det som saknades. … Har man inte tid för 
återhämtning, måste man ha tid för att vara sjuk. Det ena ger det andra, det 
är så pass stressat. Det är bara att prioritera för arbetsgivaren – tid för 
återhämtning eller tid för att vara sjuk eller sjukskriven. (gruppsamtal 14/5 
2004) 

Trots att flera av kvinnorna är kritiska mot arbetsgivaren, så är de lojala mot 
sina arbetskamrater (jfr Edlund 2001). Lojaliteten innebär att det känns svårt 
att vara hemma när de är sjuka, eftersom arbetskamraterna får ”slita häcken 
av sig”, då det ofta inte finns vikarier att sätta in. En av kvinnorna har en 
avvikande åsikt och menar att personalbristen egentligen inte är ett 
medarbetarproblem utan ett arbetsgivarproblem. Vilket innebär att det är 
arbetsgivarens ansvar att sätta in vikarier.  
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Anställningsformer är en annan sida av att vara vad som kan kallas en 
flexibel tillgång. En av kvinnorna berättar hur hon som vikarie blir ”slängd 
hit och dit mellan olika avdelningar och att hon inte är värd någonting”. 
Kvinnan ser ingen individuell fördel med att vara en ”flexibel tillgång”. 
Fördelen är enbart på arbetsgivarens sida. En annan kvinna berättar om hur 
hon blev uppsagd från sin tjänst från och med sista juni, för att fjärde augusti 
samma år, börja på samma ställe igen som vikarie. Nackdelen för individen i 
att behandlas som en flexibel tillgång, bekräftas av Karlssons och Erikssons 
(2003, 2001) forskning, där de tar död på ”myten”, att många individer skulle 
föredra flexibla anställningar framför fasta anställningar. 

Ett flertal omorganisationer inom kort tid och brist på delaktighet i 
förändringsprocessen kan leda till ohälsa, vilket bekräftas i min studie. 
Sundgren Grinups (2004) menar att ohälsa kan kopplas till hur 
omorganisationer genomförs och hur många omorganisationer som 
genomförs. Kvinnorna i studien har erfarenhet av att inte vara delaktiga i vare 
sig beslut och/eller omorganisationer, i vilket det senare skapar en oförståelse 
för omorganisationen och en frustration över att inte kunna påverka. Att oro 
för omorganisationer kan leda till ohälsa visar Szücs studie (2003), men att 
oron skulle vara en följd av faktiska omorganisationer finns inga starka bevis 
för. Bristande personaldemokrati kan lika gärna vara en orsak till ohälsa, 
enligt forskningen inom området (se Theorell 2003).  
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Ett exempel från studien är hur deltagarna försökt, samtidigt som de har haft 
småbarn, att börja med nya arbetsuppgifter och ta del av en kompetens-
utveckling – det vill säga att ta ansvar för sin anställningsbarhet (jfr Hiltrop 
1995, Romaniuk och Snart 2000). En av kvinnorna menar att kompetens-
utvecklingen var hennes chans till att få ett bättre arbete, även om det inte var 
ett lämpligt tillfälle, eftersom det var under småbarnsperioden. 
Huvudansvaret för familjen kan innebära att en del kvinnor blir en mer utsatt 
grupp än män på arbetsmarknaden, eftersom de halkar efter i löne- och 
karriärutveckling (jfr Försäkringskassan 2005). Även om studier (jfr SOU 
2005:73) visar att en ökning av jämställdheten i arbetslivet och i familjelivet 
gynnar varandra, så bekräftar mina resultat att det fortfarande är långt från 
ord till handling. Kvinnans berättelse visar på huvudansvaret som kvinnorna 
har, när det gäller det obetalda arbetet och i det här fallet ansvaret för barnen. 

Flera av kvinnorna i studien berättar om hur de gått ner i arbetstid för att 
bättre orka med hela sin livssituation – det vill säga att ta ett aktivt ansvar för 
sin situation och sin hälsa – men att arbetsuppgifterna då inte minskat i den 
takt som arbetstiden skurits ner. Det aktiva ansvaret för den egna hälsan 
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bekräftas av Hetzler (2005) och Grape (2001), som studerat hur 
individualiseringstendensen också återfinns i rehabiliteringsreformer, där
individen sätts i centrum och får ett mer långtgående ansvar för sin hälsa. En 
av kvinnorna menar att visst ska de ta ett eget ansvar för sin rehabilitering, 
men först ”när de goda dagarna är fler än de dåliga”, det vill säga inte i början 
av sin sjukskrivningsperiod. Ett exempel är att nästan hälften av deltagarna 
inte kände till om det fanns en rehabiliteringsutredning och 
rehabiliteringsplan. Visste de om utredningen, så visste de inte vad den 
innehöll. Inte för att de inte varit delaktiga utan för att de var för sjuka att 
förstå eller ta in vad som stod i utredningen när den gjordes.   

Den gemensamma tiden för reflektion som kvinnorna upplever har 
försvunnit samt den ökande specialiseringen innebär att de får mindre 
gemensam tid med arbetskamraterna. Arbetsgruppen blir mer splittrad (jfr 
Sandberg och Kindenberg 2003) vilket i sin tur leder till minskade kollektiva 
strategier, vilket bidrar till individualiseringstendensen. Även det fackliga 
arbetet försvagas genom en uttunnad arbetsorganisation (Kjellberg 2003). 
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Förändringarna på samhällsnivån får uppenbarligen indirekta hälso-
konsekvenser för kvinnorna. De är emellertid svåra att studera och analysera 
på en individuell nivå. De individuella konsekvenserna för ohälsan blir 
tydligare och mer direkta på organisationsnivån, när det gäller förändringar 
under de senaste åren.  

De mekanismer jag berört ovan kan inte var och en för sig eller 
tillsammans, ge en heltäckande förklaring till varför kvinnorna blev 
sjukskrivna. Varje delförklaring kan dock vara en pusselbit och därmed ge ett 
bidrag till en förklaring. Förändringar i välfärdsorganiseringen skapar ett mer 
pressat arbetsliv. När arbetsbördan blir övermäktig påverkas även resten av 
livet, vilket kan ge en negativ effekt på hälsan (jfr Backhans 2004, Härenstam 
m.fl. 2003, 2000). Ett starkt engagemang i arbetslivet och i familjelivet är 
svårt att kombinera enligt rollstressteorin (Nordenmark 2004:b). Flera av 
kvinnorna i studien menar att deras krafter inte räcker till både för det privata 
och för arbetet och de lägger ofta skulden på sig själv. Det vill säga att de 
tolkar orsakerna till sitt beteende till inre faktorer – även om det är yttre 
omständigheter som bidragit till den ökande bördan, till exempel 
välfärdsförändringar. 
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Det privata livet tar ju en viss del av ens kraft. Men när jobbet tar all kraft 
eller nästan all, finns för lite kraft för att det ska räcka till det privata. 
(enkät 2003) 

Det sociala livet utanför arbetet påverkas av den ökade arbetsbördan. Flera av 
kvinnorna berättar om hur de även innan de blev sjukskrivna, drog sig undan 
vänner och bekanta för att orka med helheten. En annan anpassnings- eller 
copingstrategi som några av kvinnorna använde sig av, var att gå ner i 
arbetstid, för att klara kombinationen av arbets- och familjelivet (jfr 
Nordenmark 2004:a, Tyrkö 2001). En av kvinnorna berättar om hur händelser 
i privatlivet sätter starka spår och påverkar hennes arbetsförmåga under en 
period. Belastningar i privatlivet kan vara en bidragande förklaring till 
sjukskrivning, menar Bjurvald (2005).  

Som tidigare nämnts så innebär nedskärningar i välfärdssystemen att mer 
ansvar för omsorg och vård läggs på familjen, och eftersom kvinnan har 
huvudansvaret drabbas hon extra mycket av denna förändring. Kvinnorna i 
studien blir dessutom dubbelt drabbade, eftersom de flesta dessutom arbetar 
inom den offentliga sektorn. Guest (2002) menar att kraven på att kvinnor 
ska lyckas både som arbetstagare, partner och föräldrar är högre i vårt land än 
i andra länder, eftersom det finns en socialförsäkring som stödjer 
kombinationen arbete och familj. När villkoren i socialförsäkringar försämras 
är det främst kvinnorna som drabbas, vilket gör att sårbarheten och 
hälsoriskerna ökar. I min studie framgår att könssegregationen inom både 
arbete och familj drabbar denna grupp kvinnor och bidrar till deras 
erfarenheter av ohälsa. 

Flera forskare börjar uppmärksamma dessa samverkande faktorer ur en 
hälsosynpunkt (se t.ex. Gonäs 2005), men få kombinerar betydelsen av 
könssegregationen inom arbete och familj och betydelse av detta för hälsan. 
MOA-studien är ett undantag och en ”pionjär” inom området (Härenstam 
m.fl. 2000, 2003), som diskuterar segregationens betydelse för båda sfärerna 
kopplat till kvinnors hälsa. Sundgren Grinups (2004) studie omfattar också 
ett ”hela livet” perspektiv. En ytterligare aspekt är integrationen eller 
balansen mellan arbete, familj och fritid, vilket jag återkommer till i kapitel 
10.
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I det här avsnittet har jag visat hur mekanismer på samhällsnivån och 
organisationsnivån skapar konsekvenser för kvinnorna i min studie. Alla har 
upplevt förändringar i välfärdssystemen, både genom att de flesta arbetar i en 
välfärdsorganisering och att de är mer beroende av välfärdstjänster än män, 
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eftersom kvinnor har huvudansvaret för det obetalda arbetet. Förutom 
könssegregeringen i det obetalda arbetet så återfinns de flesta kvinnorna på 
en könssegregerad arbetsmarknad och inom kvinnodominerade arbetsplatser 
är psykiska diagnoser vanligare. 

Stressnivån på arbetsplatserna har ökat genom personalneddragningar, 
och tiden för reflektion och återhämtning har minskat, vilket bekräftas av 
kvinnorna. Arbetets intensifieringsgrad har stigit, till exempel genom krav på 
en ökad flexibilitet. Kraven på självreglering har ökat, det vill säga att 
kvinnorna själva måste sätta sina gränser för hur mycket arbetet tillåts 
invadera dem. Individualiseringstrenden lägger ett ökande ansvar på 
individen att lösa sin arbetssituation och utrymmet för kollektiva strategier 
minskas. För några av kvinnorna har det ökande ansvaret inneburit att de 
varit tvungna att gå ner i arbetstid för att klara hela sin livssituation. 
Kvinnorna försöker på olika sätt att hitta anpassningsstrategier för att möta de 
ökande kraven och de minskande resurserna.  

Hälsokonsekvenserna är indirekta, det vill säga att det inte går och säga 
att det är en förändring som leder till ohälsa. Däremot kan varje delförklaring 
ge en pusselbit till förståelsen av helheten.  
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Syftet med EQUAL programmet var tvåfaldigt. Det var dels att påverka 
strukturer, dels att skapa metoder för att hitta nya vägar tillbaka till 
arbetslivet för utsatta grupper. Empowerment begreppet introducerades tidigt 
i driftsfasen av PEOPLE-projektet, och deltagarna sågs av projektledarna 
som experter på sin egen problematik. I kapitel 6 har jag beskrivit hur jag och 
deltagarna gemensamt försökte förstå och förklara empowerment begreppet. 
Det resulterade i en analysmodell där vi såg hur olika resurser – både på 
individ- och gruppnivån – förändrades över tiden i projektet. De olika 
resurserna definierades ur sju olika aspekter: emotionella, sociala, lärande, 
fysiska, psykiska, ekonomiska och institutionella.  

I det här kapitlet vill jag analysera den process som för de flesta av 
deltagarna i projektet leder från ett vanmaktstillstånd till en uppfattning av en 
ökad kontroll över sina liv, – det vill säga det som vi gemensamt har 
definierat som empowerment. Vad innebär den uppfattningen och 
erfarenheten? Hur hållbar är den uppfattningen och erfarenheten? Bidrar den 
till en handlingsberedskap hos gruppen kvinnor som de kan använda sig av 
även utanför projektet? 

Min utgångspunkt för analysen i det här kapitlet utgår från förändringar 
på individ- och gruppnivån. 

E	��#���2��������������������������
Under våra samtal i gruppen definierade medlemmarna gemensamt 
innebörden i begreppet empowerment som förändrade resurser (se kapitel 6). 
Att arbeta för att stärka deltagarnas olika resurser var ett sätt att bryta 
vanmakten. Vad betyder det då i praktiken att bryta vanmakten och att 
förändra sina resurser och hur pass hållbar är en sådan förändring? De 
förändrade resurserna, aktiviteterna och resultaten beskrivs i tabell 5, kapitel 
6. I det följande avsnittet ska jag analysera hur kvinnornas uppfattningar och 
erfarenheter om hur deras resurser påverkades av aktiviteterna i projektet. 

?���������������
���!���������*�����������,�!*�	����
���/�����
En förutsättning för att uppnå empowerment är att motverka en upplevd 
känsla av vanmakt eller vad som också kan benämnas som disempowerment 
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(se t.ex. Kabeer 2001). Kvinnornas upplevelser av vanmakt beskrivs i kapitel 
5, och en del av vad jag vill kalla vanmaktskänslan bestod i avsaknad av 
olika både faktiska och upplevda resurser. Hur individer får tillträde till dessa 
resurser är en del av empowermentprocessen. Det är dock inte bara tillgången 
till resurser som spelar in. Att ha olika valmöjligheter och att få göra egna val 
är en annan del av processen i att uppnå en vad Ware (1999) kallar genuin 
empowerment. En kvinna som vid tillfället är på väg tillbaka till arbetslivet 
upplever att det inte finns så stora valmöjligheter, eftersom de olika aktörerna 
– socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling – ”pekar ut åt en vad 
man ska göra”. Vilket innebär att kvinnan inte känner sig delaktig sin egen 
rehabilitering. 

Vanmaktskänslan som kvinnorna beskrev bestod i att de inte såg några 
andra vägar och lösningar på problemen. Handlingsutrymme och de egna 
resurserna begränsades. De individuella krafterna, det vill säga 
handlingsalternativ och förmågan till att göra planeringsbeslut för att påverka 
sitt välbefinnande gick förlorade (jfr Allardt 1975). En av kvinnorna beskrev 
att hon inte vågade gå utanför huset. 

Begreppet empowerment eller egenmakt (se t.ex. Jarhag 2001), som 
projektledarna använde, introducerades för deltagarna som ett sätt för 
individer att återta kontrollen över sina liv. Under ett av våra samtal 
reagerade en av kvinnorna på detta och undrade över hur hon överhuvudtaget 
skulle kunna bli den som styr sitt liv, när hon var totalt utmattad. 

Det är en trötthet som gör att man inte kan sitta kvar på en stol. Det går 
inte att beskriva. Trötthet är fel ord. Vi har inget svenskt ord. Jag vet inte 
hur jag ska förklara. (gruppsamtal 3/2 2004) 

Den fysiska aspekten uppmärksammas inte i tidigare forskning av begreppet 
empowerment (se t.ex. Kabeer 2001, Gibson 1991). Betydelsen av att hantera 
den fysiska utmattningen visade sig även i projektaktiviteterna. Många av 
kvinnorna började med någon form av fysisk aktivitet tillsammans med andra 
i gruppen. Det var dels för att lära känna varandra, dels för att det upplevdes 
som ”lättast” att komma igång med, efter en lång tids oföretagsamhet. För de 
flesta av kvinnorna var det ett nödvändigt första steg i en 
empowermentprocess. Naturligtvis såg det olika ut, beroende på vart 
deltagarna befann sig i processen på sin väg tillbaka till arbetslivet.  

Den viktigaste resursen som växte fram i projektet, var dock det sociala 
stödet av gruppen – både av varandra och av projektledarna. Vad innebar 
stödet och vad betydde det i termer av empowerment? 
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Vikten av att tillhöra en grupp när de inte längre har arbetskamrater, och 
behovet av ett socialt stöd betonas i min studie. Alla deltagarna i projektet 
understryker värdet av att mötas i en grupp och få veta att de inte är ensamma 
om sin problematik och för att kunna stödja varandra. För att 
empowermentprocesser ska få genomslag i praktiken krävs effektiva 
grupprocesser (Herrick 1995, Ware 1999).  Stödet av projektledarna och av 
varandra i gruppen, poängterar deltagarna som ett viktigt första steg på 
tillbakavägen till arbetslivet. Framför allt genom att projektet under tre års tid 
skapar en kontinuitet i mötet med projektledarna. För flera av deltagarna är 
projektet och den sociala gemenskapen ett sätt att bryta den isolering som en 
sjukskrivning innebär. Det sociala stödets betydelse för återgången till 
arbetslivet, bekräftas av ett flertal forskare (se t.ex. Arneson 2006, Bastin 
m.fl. 2003, Eklund 2003, Gard och Sandberg 1998, Hansen Falkdal 2005, 
Medin m.fl. 2003, Sundgren Grinups m.fl. 2004, Theorell 2003, Östlund 
2002). 

Det sociala stödet är nödvändigt för att bryta den känsla av vanmakt som 
de flesta deltagarna upplevde. Liknande resultat beskriver Hargö Granér 
(1997) i sin studie. Vanmaktskänsla och kunskapsunderläge bryts i den grupp 
hon studerar med hjälp av en grupptillit, vilket i sin tur skapar en känsla av 
vardagsmakt, det vill säga en upplevelse av ett ökat inflytande över 
livssituationen. I min studie har jag följt deltagarna under tre års tid och sett 
hur ”känslan av vardagsmakt” växt fram under resans gång. Det har sett olika 
ut beroende på hur långt individen har kommit på sin väg tillbaka till 
arbetslivet. I en empowermentprocess är det sociala stödet ofta ett nödvändigt 
steg, för att komma vidare.  

�?�����!���	�/�	���������/�����,����/��/����������
Att få tillgång till ökade resurser är en del av empowermentprocessen, men 
ökade resurser på individnivån räcker oftast inte för att i en förlängning skapa 
ett hållbart arbetsliv. Resursbegreppet negligerar sociala och politiska 
maktdimensioner (Prilleltensky m.fl. 2001). Vid en fråga om vad en av 
kvinnorna har upplevt som det sämsta med projektet är svaret följande: 

Resultaten av projektet har inte nått upp på högre nivåer. Det får ingen 
bestående effekt. Mer inflytelserika samhällsfunktioner skall vara med 
från början. Vi kan inte harva i division sex i Lindesberg, när det är 
Stockholm som styr. (enkät 2005) 
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Besvikelsen i citatet ovan pekar på hur svårt det är att arbeta med 
empowermentprocesser som får en genomslagskraft på både en horisontell 
och vertikal nivå (jfr Andersen m.fl. 2003). Jonsson Ahl och Florin 
Samuelsson (2000) visar i sin analys av entreprenörers nätverksbyggande att 
mixen av empowerment modeller –både en radikal och en mer mainstream 
modell– skapar missförstånd och besvikelse hos aktörerna. 

Inom det vi kallade för de institutionella resurserna skapades bland 
annat en möjlighet för deltagarna att själva kunna ”göra sina röster hörda”, 
till exempel genom att delta på forskningskonferenser, vid utbildningar och 
att skriva en bok om sina erfarenheter. Även om denna möjlighet gav dem 
erfarenheter, så leder det inte till något synligt resultat för deltagarna i 
arbetslivet. Deltagarna får inte ta del av några konkreta resultat för egen del, 
även om de presenterat förslag på förändringar som nått vidare på en mer 
strukturell nivå. Svårigheten med att kombinera en horisontell och vertikal 
empowerment är att koppla deltagarnas erfarenheter till konkreta resultat som 
kan leda till långsiktiga effekter, det vill säga något som för kvinnorna leder 
till ett mer hållbart arbetsliv. Besvikelsen hos kvinnorna uttrycks genom att 
flera av dem upplever att projektet inte har inneburit några regelförändringar 
och att partnerskapet inte har ställt sig bakom några mer okonventionella 
metoder för att få dem tillbaka till arbetslivet. 

Det handlar ju ändå om lagar och regler någonstans. Och cheferna på 
(partnerskaps)nivån har inte vågat tänjt på gränserna. (grupp intervju, 
annan forskare 050405) 

Även om deltagarna i projektet fick tillgång till sociala relationer på 
samhällsnivå, dels genom sin delaktighet i partnerskapet, dels genom 
deltagandet i olika forskningsmiljöer, innebar dessa kontakter inte något 
konkret och synligt resultat för dem själva. Kvinnorna hade önskat att deras 
förslag till förändringar i olika system (se listan med kollisioner, bilaga 2) 
skulle ha lett till några förbättringar för deras egen del i rehabiliterings-
processen. Däremot resulterade deras möte med Försäkringsdelegationen i att 
en motion skrevs angående förslag till en steglös återgång till arbetslivet, 
istället för 25 procents nivåer som det är idag enligt försäkringskassans 
regler. 

?���"�+�*�	�������/������
De flesta kvinnorna beskrev att de tog på sig för mycket uppgifter, och det 
gällde på arbetet, på fritiden och inom familjen. De hade svårt att säga nej. 
Att lära sig sätta gränser är en central åtgärd för att komma tillrätta med 
ohälsa (Sundgren Grinups m.fl. 2004) och i ett alltmer flexibelt och gränslöst 
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arbetsliv (Astwik m.fl. 2006, Allvin m.fl. 1999) blir det ännu viktigare att ha 
tydliga gränser. Vilka copingstrategier individen har är av betydelse för 
återgången till arbetslivet. Resultaten från min studie visar att kvinnornas 
copingstrategier i första skedet handlar om att återskapa en vardagsmakt, det 
vill säga att återta kontrollen över sitt dagliga liv. I den andra fasen handlar 
kvinnornas copingstrategier om att göra nya val och skapa sig en ny 
arbetsidentitet. Resultaten från min studie överensstämmer med Hansen 
Falkdals (2005) resultat, det vill säga att sjukskrivna som grupp har lägre 
copingresurser. I min studie kallar jag dock detta för vanmaktsprocess.  

Hur individen tolkar sina handlingar i form av yttre eller inre faktorer 
(locus of control) har sammanhang med hur individen svarar på rehabilitering 
(Millet 2005). Med yttre faktorer menas händelser som individen inte direkt 
kan påverka. Med inre faktorer menas händelser som individen oftast kan 
kontrollera. Om personen sätter sina handlingar i relation till inre faktorer, så 
ökar handlingskapaciteten och motivationen för att komma tillbaka till 
arbetslivet och genom detta skapas en medvetenhet för att ta itu med svåra 
omständigheter, menar Millet (2005). I min studie kan jag se att även 
samspelet med omgivningen har betydelse för kvinnornas väg tillbaka till 
arbetslivet, inte bara de inre faktorerna. 

Mina resultat visar att först behöver de fysiska resurserna öka för att en 
förändring ska komma till stånd, då många av kvinnorna befann sig i ett 
utmattningstillstånd och hade svårt att se några lösningar på sina problem. 
Nästa steg blir att skapa en kollektiv medvetenhet i gruppen och gemensamt 
reflektera över sin situation. Den gemensamma reflektionen skapar en högre 
grad av intern locus of control, till exempel genom speglingen i gruppen (jfr 
Cooley 1983/1922). Samtalen ger kvinnorna en chans att bygga upp en ”ny” 
identitet, det vill säga ett annat sätt att se på sig själv. Det nya sättet att se på 
sig själv innebär både en föreställning om hur vi ter oss för andra och vår 
föreställning om hur andra personer bedömer oss, vilket Cooley (1983/1922) 
menar är två av komponenterna i det sociala jaget. Identiteten är starkt 
förknippad med arbetslivet och många av kvinnorna upplever en ”vilsenhet” i 
att inte kunna identifiera sig som yrkeskvinna på samma sätt som tidigare. En 
annan effekt av den gemensamma reflektionen och stödet i gruppen är en 
ökad självkänsla, vilket för några av kvinnorna bidrog till att de ändrar 
inriktning i arbetslivet och/eller börjar studera igen. Den ökande självkänslan 
är en tredje komponent i det som Cooley (1983/1922) beskriver som det 
sociala jaget och som växer fram ur de övriga två föreställningarna, det vill 
säga hur vi ter oss för andra och vår föreställning om hur andra bedömer oss. 
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De sjukskrivna som grupp har visat sig ha lägre copingresurser, det vill säga 
lägre fysiska, mentala och psykosociala resurser för att klara förändringar, 
enligt Hansen Falkdal (2005). Copingstrategier för att lära sig hantera stress 
är viktigt. Att lära sig nya strategier för att hantera stress betonar flera av 
kvinnorna i min studie som viktigt. Att få en formell kunskap kring sin 
problematik, till exempel genom föreläsningar och att delta i en stress-
hanteringskurs var för många en nödvändig erfarenhet, för att över huvud 
taget kunna ta ett första steg på vägen tillbaka till arbetslivet. Dels för att 
kunna sätta ord på det de upplever, och dels för att få en förståelse för att de, 
som en kvinna beskriver det, inte är ”galna”. 

Man tror man håller på att bli galen. Man känner inte igen sina egna 
signaler och det är inga fysiska fel på en, enligt läkaren. (gruppsamtal 3/2 
2004) 

Kunskapen om stress gav kvinnorna en förståelse för den egna kroppens 
reaktioner. Även om de i flera fall själva har lärt sig att känna av när kroppen 
”säger ifrån”, så är det fortfarande svårt för dem att därifrån gå till handling 
och försöka få en förändring. 

Det formella lärandet innebar även olika kurser på både gymnasie- och 
högskolenivå för en del av kvinnorna. En av kvinnorna beskrev hur hennes 
självförtroende ökade i takt med avklarade kurser, vilka till en början genom-
fördes med stöd av en av projektledarna. Forskningen visar att utbildning är 
den enda rehabiliteringsåtgärd som leder till en utökad arbetsförmåga på både 
lång och kort sikt (Tollin 2005). 

Det informella lärandet skapas framför allt genom de olika former av 
samtal som förs i gruppen. Forskningsprocessen har varit en del av det 
informella lärandet.  

?���:�#���	�������/�����
Kvinnornas ekonomiska resurser blir negativt påverkad under 
sjukskrivningen. Även om de allra flesta upplever en negativ press av en 
försämrad ekonomi, så är ingen till exempel tvungen att byta bostad, 
eftersom de har en partner med en förankring på arbetsmarknaden. Två 
mönster framträder i våra diskussioner kring synen på ekonomiska resurser. 
De flesta av kvinnorna mår mycket dåligt av den sämre ekonomin, medan 
några hanterar situationen annorlunda. En av kvinnorna säger så här: 
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Jag har fått det sämre, men än sen då? Jag mår bättre nu, och det är 
viktigare än pengarna. Har man mycket pengar går de åt, har man lite så 
klarar man sig ändå. (enkät 2005) 

Oron för den sämre ekonomin, gör att kvinnornas känsla av skuld ökar, 
eftersom det är deras sjukskrivning som leder till en försämrad ekonomi. 
Eftersom de flesta kvinnorna arbetar inom offentlig sektor, har de oftast en 
lägre inkomst, vilket inverkar på hur mycket de får i sjukersättning. Generellt 
har kvinnor en sämre välfärd än män, när det gäller ekonomi, arbete och hälsa 
(Palme m.fl. 2001). Sämst är välfärdsprognosen för ensamstående kvinnor.
De allra flesta av kvinnorna i studien är gifta eller sambo och deras partner 
har i några fall extra arbeten.   

Jag har anpassat mig ganska hyggligt, köper inte lika mycket ’lyxprylar’, 
till exempel dyra hudvårdsprodukter, böcker, tidningar, och antikviteter 
som tidigare. Nu blir det apotekets varor och biblioteket, vilket fungerar 
utmärkt! Vi har även skrivit om huslånen och min sambo har arbetat lite 
övertid. (enkät 2005) 

Flera av kvinnorna berättar om hur de fått förändra sin syn på materiell
konsumtion och flera berättar om den konflikt som uppstår när barnen vill ha 
det som de varit vana vid att få tidigare. 

Det har blivit sämre ekonomiskt, helt klart. Familjen, framför allt dottern 
har fått lära sig hantera detta. (enkät 2005)   

?���=�#��	���������/�����
De emotionella resurserna kan ses som en integrerad del av övriga resurser, 
men vi, det vill säga kvinnorna och jag, valde att lyfta fram de emotionella 
resurserna som en särskild aspekt utifrån de samtal vi hade vid gruppens 
möten. Emotioner hänger samman med självbilden och upplevelsen av ens 
identitet. De flesta av kvinnorna återfinns även inom arbeten som Hochschild 
(1983) kallar emotionellt arbete, det vill säga arbeten som sker ansikte mot 
ansikte, förmågan att skapa emotionell respons i mötet samt att arbetsgivaren 
utövar en kontroll över individens aktiviteter. Att ha ett emotionellt arbete 
gör att emotioner är en betydelsefull resurs även i kvinnornas arbetsliv. 

Kvinnorna i min studie lyfter fram skam och skuld som två starka 
emotioner. Lazarus (1999) menar att skam och skuld alltid är sociala 
emotioner eftersom det handlar om hur vi ses av andra (jfr även Cooley 
1983/1922, Scheff 1988, Scheff och Starrin 2002). Kvinnorna känner skam 
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för att inte räcka till och skuld för att inte kunna fungera som ”alla andra”– 
det vill säga de jämför sig med andra. I möten och i gruppsamtalen kan de se 
att de inte är ensamma om känslan av skam och skuld, vilket bidrar till en 
reflektion och en spegling av det egna jaget. 

Holmgren och Ivanoff (2004) visar i sin studie på tre olika teman för en 
återkomst till arbetslivet. Det första temat innebär att gå från kontroll till 
kaos, det andra att inte hitta några alternativ för en väg tillbaka och det tredje 
temat svårigheten att hantera livet som en helhet. I min studie beskriver 
kvinnorna hur de i det närmaste förlorade kontrollen över sina liv i 
insjuknandefasen och det emotionella kaos de genomlevde, vilket ledde till 
ett vanmaktstillstånd. Vanmakten innebar att de inte såg några utvägar ur sin 
situation, vilket gav problem för dem att hantera livet som helhet. En slutsats 
som Holmgren och Ivanoff (2004) drar är att både personliga faktorer och 
den kontext som individen befinner sig, samt betydelsen av samspel 
däremellan, har betydelse för återgången till arbetslivet. 

Kvinnorna i min studie vill inte bekräfta den emotionella utmärgling 
som Eriksson (2003) skriver om, när jag presenterar Erikssons studie vid ett 
av våra samtal. De flesta av dem beskriver emotionella ”berg och dalbanor”, 
det vill säga förstärkta känslolägen och humörsvängningar, som de inte har 
känt av tidigare. Däremot instämmer de i den beskrivning som Eriksson 
(2003) gör av en otrolig trötthet och kraftlöshet som ett vanligt tillstånd i en 
utmattningsdepression. 

?���>�����������������	������/�����������
Resurserna är ofta inbördes relaterade till varandra. Till exempel innebär ett 
ökat lärande många gånger en bättre självkänsla. Förbättrade sociala resurser 
var för de flesta av deltagarna det som betydde mest, dels genom den 
bekräftelse de fick av att inte vara ensamma om sin problematik, dels genom 
stödet av varandra. Den gemensamma reflektionen skapade en kollektiv 
medvetenhet, vilket ökade möjligheten för kvinnorna att agera som en grupp, 
istället för som individer. Processerna i gruppen innebar både ett ökat lärande 
och ökande psykiska resurser, förutom det sociala stödet.  

Det som främst skiljer deltagarna åt, är var de befinner sig i processen 
när det gällde att öka sina kollektiva och individuella resurser. Skillnaderna 
kan bero på var de befinner sig i processen tillbaka till arbetslivet, och 
dessutom på det bemötande de får av omgivningen. Många är känsliga för 
”bakslag”, till exempel genom mötet med en ”oförstående” arbetsledare, 
arbetskamrat eller handläggare på försäkringskassan eller som följd av starka 
emotionella händelser i privatlivet.   
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Om vi kan konstatera att det för de allra flesta deltagarna har skett 
framsteg och att de flesta resurserna har ökat, hur ser det då ut i nästa steg i 
en empowermentprocess? Visar sig de ökade resurserna i en ökad 
handlingsförmåga? 

E	��F�����������������������2���� 
��������
Ett tydligt resultat i studien och det som de flesta deltagarna anser är en viktig 
hjälp för att kunna gå från tanke till handling är det sociala stödet av varandra 
och av projektledarna i gruppträffarna. Om tillgång till upplevda resurser är 
det första steget i en empowermentprocess, är det andra steget förmågan att 
utnyttja denna upplevelse för att handla. Empowerment måste ta sig uttryck i 
observerbara handlingar, men handlingsförmågan har att göra med 
motivation, känslan av meningsfullhet och syftet med handlingen (Kabeer 
2001).  

Fysisk aktivitet är för många ett första steg för att komma igång igen, 
nästa steg är att återuppta andra fritidsaktiviteter. Kvinnorna beskriver att 
innan de blev sjukskrivna, så är det sista som de gav upp arbetet. Först drog 
de in på sina egna fritidsintressen, sedan fick familjen mindre tid, och till sist 
var det oftast bara arbetet kvar som inte hade förändrats. Flera av kvinnorna 
berättar att arbetet tidigare gick i första hand för dem och därför ville de inte 
förändra sin inställning. Idag har dock flera av kvinnorna ändrat den 
inställningen. 

Jag har helt klart ändrat min uppfattning om arbetets betydelse. Det är inte 
så viktigt idag. Att jag mår bra och att familjen fungerar är viktigt. (enkät 
2005) 

Vägen tillbaka till arbetslivet började med att återerövra tid för sig själv – ”att 
hitta sitt lusthus” – som blev ett uttryck som användes i projektet. För en av 
kvinnorna innebar ”lusthuset” att sjunga i kör, en kvinna spelade 
amatörteater, en sydde en balklänning, några gick stavgång. Forssén och 
Carlstedt (2006) understryker vikten av att kvinnor finner sina egna strategier 
för att skydda sin hälsa, – att de finner ett eget rum – oavsett vad specialister 
och experter tycker.  För de flesta av kvinnorna i min studie var det en 
individuell process av aktivering, medan den kollektiva processen skedde i 
samtalen i gruppen genom reflektion och spegling i varandras erfarenheter. 
Reflektionen skapade en kritisk medvetenhet, både gentemot varandra och 
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mot omvärlden (jfr Giddens 200542). Den ökade medvetenheten kom bland 
annat till uttryck i den lista med ”kollisioner med verkligheten” – det vill 
säga hinder som deltagarna upplevde försvårade en återgång till arbetslivet – 
och som presenterades för partnerskapet (se 7.2).  

En individuell utveckling räcker inte för att uppnå en långsiktig 
empowerment, menar flera forskare, (se t.ex. Cooke 2002, Gutiérrez 1995, 
Herrick 1995, Ware 1999) eftersom samhällsrelationer är byggda på en över- 
och underordning av grupper och kollektiv. Därför behöver en individuell 
utveckling kombineras med ett kollektivt agerande. Ett exempel på ett 
kollektivt agerande är det dialogseminarium som genomfördes, där 
deltagarna presenterade hinder och/eller kollisioner i olika regelsystem för 
partnerskapet. Seminariet resulterade dock inte i någon uppföljning eller 
fortsatt diskussion, och det ledde heller inte till några konkreta resultat för 
deltagarna, men det var ett sätt att direkt få fram sina synpunkter till berörda 
aktörer.  

Ett annat exempel på kollektiv handling var det möte med 
försäkringsdelegationen i Örebro län som genomfördes. Det mötet 
resulterade i en motion till riksdagen om flexibel sjukförsäkring, där ett 
förslag om en steglös återgång till arbetslivet föreslogs. Återgången till 
arbetslivet måste för närvarande ske med tjugofem procents steg, enligt 
försäkringskassans regler. För många av kvinnorna var dessa steg alltför 
stora, vilket de framhöll för delegationen.  

En motion har även lämnats till Landstingsfullmäktige i Örebro län med 
namnet ”Förbättra anställdas återanpassning till arbetslivet efter 
långtidssjukskrivning”. Motionen tar upp aktuella frågor som har framförts i 
dialog med deltagarna, bland annat hur arbetsgivaren tar emot anställda 
medarbetare efter långtidssjukskrivning, samt hur de följer upp medarbetare 
som har återgått i tjänst. 

Även om kvinnorna varit delaktiga i vissa kollektiva processer som syftar 
till regelförändringar, så ser de inga konkreta resultat för egen del av det 
arbete de lagt ned. Lärdomarna som ”mottagarna” får kan dock innebära 
underlag till att de kan arbeta annorlunda med ett förebyggande hälsoarbete i 
framtiden.  

42Jämför Giddens (1997/2005) uppdelning av det mänskliga vetandet: det omedvetna, 
det praktiskt medvetna och det diskursivt medvetna. Det praktiskt medvetna används 
i det dagliga livet, ofta utan reflektion över handlingen och består ofta av så kallad 
tyst kunskap. Det diskursiva medvetandet utgör en diskussion och reflektion över 
sina handlingar. 
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De flesta av kvinnorna har uppnått en vardagsmakt (jfr Hargö Granér 1997) 
på en individuell nivå. De flesta har förändrat sin livssituation, jämfört med 
hur den var innan de startade projektet. Men vilka spår har projektet lämnat 
utifrån en maktdimension? Det är svårt att svara på eftersom det finns flera 
sätt att analysera maktdimensioner.

Det finns en diskussion om en alternativ tolkning av maktbegreppet 
med hjälp av olika prepositioner: makt till/för, makt med och makt inom 
(Williams 1994, Kabeer 2001). Den indelningen ger en mer nyanserad bild 
än det mer vanliga sättet att diskutera maktbegreppet i form av makt över. 
Makt över förutsätter att makt har en begränsad kvantitet, vilket innebär att 
det förekommer en under- och en överordning. I det perspektivet är en 
genusanalys viktig (Rowlands 1997), eftersom kvinnor underordnas män. 
Hirdman (1988) förklarar – med teorin om genussystemet – hur denna under- 
och överordning upprätthålls. De två grundprinciperna är manlig normalitet 
och isärhållandet av könen. Genussystemet består av en uppsättning normer 
och föreställningar om kön, vilka ofta kvarstår när andra förklaringar av 
könsbundet beteende, till exempel ekonomiska, har använts som 
förklaringsmodeller (se även Widmalm 2004). 

I projektet deltog nästan enbart kvinnor och vi återkom flera gånger i 
våra samtal till vad deras kön har för betydelse, för att de hade blivit 
utmattningsdeprimerade. Inom Return to Work forskningen problematiseras 
inte betydelsen av kön/genus43 och sambandet mellan hälsa, betalt och obetalt 
arbete (se Härenstam m.fl. 2006). I debatten har till och med kvinnorna ofta 
fått bära skulden för det ökande sjukskrivningstalet (Hetzler m.fl. 2005, 
Johannisson 2006). 

I min studie gick åsikterna isär bland kvinnorna angående betydelsen av 
jämställdhet i det obetalda arbetet. En av kvinnorna ställer frågan: 

Tillfrisknar man ’fortare’ om man har en partner som sköter marktjänsten? 
(enkät, 2003) 

En av kvinnorna berättar om sin man som arbetade på annan ort och nästan 
aldrig var hemma, vilket innebar att hon fick ta den största delen av det 
obetalda arbetet. En annan deltagare beskriver hur hennes man gick ner i 
arbetstid för att vara mer tillgänglig hemma och frigöra tid för det obetalda 
arbetet, då hon fick en tjänst med längre restid, innan hon blev sjuk. 

43 Jag problematiserar inte användningen av begreppen kön eller genus. För en 
genomgång se till exempel Lundgren-Gothlin (1999).   
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Ytterligare en annan av kvinnorna menar att hennes man inte har någon del i 
hennes insjuknande, utan att han alltid ställt upp och ”varit snäll och 
hjälpsam”. En annan av kvinnorna håller med om att mannen varit hjälpsam, 
men menar att hjälpsamheten inte alltid skedde självmant. 

En annan diskussionspunkt är hur kvinnorna upplever de krav som finns 
på dem – att både ha karriär och familj – och att allt ska kunna förenas och 
ske samtidigt. En kvinna reflekterar över att kraven ställer hon på sig själv, 
och en annan kvinna menar att det beror på att hon blivit ”uppfostrad” av sina 
föräldrar och av samhället att klara av både familj och karriär. Ytterligare en 
annan menar att hon inte vill verka lat och onyttig, och därför tar kvinnor på 
sig mer av det obetalda arbetet. 

En viktig slutsats som en av kvinnorna drar, och som flera instämmer i, 
är att oavsett om deras partner hjälper till hemma, så är det ändå de som har 
huvudansvaret för hushållsarbetet (jfr t.ex. Härenstam 2000). 
Forskningsresultat visar även att den stora merparten av all anhörigomsorg 
utförs av kvinnor och att kommuner i sin biståndsbedömning tar hänsyn till 
om den äldre har kvinnliga anhöriga (Alexandersson 2000, Widmalm 2004). 
Kvalitén i förskola och skola påverkar kvinnors arbetsutbud mer än mäns, 
eftersom kvinnorna är den grupp som vinner mest på en offentlig finansierad 
skolverksamhet (Widmalm 2004). Kvinnorna i min studie berättar om hur de 
upplever att nedskärningar drabbar dem och deras familjer (se avsnitt 5.2.2). 
Det sker bland annat genom att den sämre ekonomin, ger dem en ökad 
skuldkänsla för sin sjukdom och känslan av vanmakt ökar. 

Något som uppenbarligen försvårade empowerment enligt min studie är 
alltså fördelningen av det obetalda arbetet. En annan och kompletterande 
förklaring är den könssegregerade arbetsmarknaden. Den könskonservativa 
ansvarsuppdelningen i hemmet och den könssegregerade arbetsmarknaden 
upprätthåller och förstärker varandra (se t.ex. Widmalm 2004), vilket är ett 
exempel på en makt över situation, där kvinnor är underordnade män.  

Jag har tidigare beskrivit hur kvinnorna återskapar en ”vardagsmakt”, det 
som jag tolkar som en kontroll över sina liv i vardagen och en stärkt 
självkänsla. Inom den processen inryms de övriga maktdimensionerna: makt 
till/för, makt med och makt inom (jfr Williams 1994). De blir tydliga i den 
process som beskrivs i kapitel 6, det vill säga hur kvinnorna gemensamt och 
individuellt återskapar/förändrar de olika aspekterna av resurser. Drivkraften 
i gruppsamtalen är kreativ och samtalen är i många fall problemlösande 
(makt till/för). Kvinnornas kritiska medvetenhet gör att de tillsammans 
upplever att gruppen är större än summan av individerna (makt med) och de 
får därmed en acceptans och en respekt för sig själva och för de andra i 
gruppen (makt inom). Ett exempel är de tillfällen kvinnorna deltagit i olika 
seminarier både inför partnerskapet och i olika forskningsmiljöer där de 
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berättat om sina erfarenheter. Makt med dimensionen kan även exemplifieras 
med hur kvinnorna påbörjar en diskussion om att bilda ett politiskt parti – 
DUP, som står för de utbrändas parti. Diskussionen är på skoj, men det finns 
en antydan av allvar i den, eftersom flera av dem upplever en vanmakt över 
att ingen frågar dem om deras upplevelser. De menar att experter uttalar sig 
om något som de inte kan känna till, eftersom de inte varit i samma situation. 
Flera gånger återkommer de till behovet av att organisera sig.  
Vardagsmakten är en del av en handlingsgemenskap och som växer sig stark 
i gruppen. Om vardagsmakten blir för stark, kan den komma att utgöra ett hot 
mot makt över dimensionen, vilket exemplet nedan visar.  

Ett exempel på hur vardagsmakten tar sig uttryck i en mer offentlig miljö 
är hur en av kvinnorna engagerar sig fackligt på sin arbetsplats. På 
arbetsplatsen finns det många långtidssjukskrivna. Hon deltar i en 
arbetsmiljögrupp som skickar ut en enkät angående ohälsoproblematiken till 
medarbetarna. Arbetet och resultaten från enkäten utmynnar i att det skapas 
samtalsgrupper som kvinnan leder. Det finns ett stort behov av ventilation på 
arbetsplatsen för både kvinnan och hennes kollegor. Resultat från enkäten 
och det stora behovet av samtal leder till att arbetsledaren känner sig 
”påhoppad”. 

Arbetsmiljögruppen och enkätsvaren blev en katastrof för min före detta 
arbetsledare. Han gick hem och var sjukskriven en vecka. Han kände sig 
påhoppad. (skriftlig kommunikation, december 2006) 

Kvinnan upplever att följderna för henne blev att hon fick ett lägre lönepåslag 
än övriga medarbetare, på grund av att arbetsledaren kände sig hotad av 
hennes arbete. Ovanstående tycker jag är ett tydligt exempel på hur 
vardagsmakt möter en makt över situation, vilket Foucault (1987, 1980) 
benämner som en disciplinerande makt, det vill säga ett sätt att återställa 
ordningen. Kvinnan påpekar brister och den (man) som har ”makten” 
upplever ett hot och använder de maktmedel som står till hans förfogande 
(lönesättning). Kvinnans motstrategi blir att använda sig av sorti eller exit, 
(jfr Hirschman 1970)44 det vill säga att börja på att fundera att lämna 
arbetsplatsen när protester (voice) inte får gehör.  

Arbetsgivarens signal är tydlig. Jag borde byta jobb. Utveckling är inte 
möjlig. Jag vill utvecklas! (skriftlig kommunikation, december 2006) 

44 Hirschman (1970) menar att det finns två handlingsstrategier för den enskilde, t ex 
vid avsaknad av kontroll och inflytande över sitt arbete: sorti (exit) eller protest 
(voice).  
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De förändrade resurser som belystes under forskningsprocessen, och som vi 
gemensamt definierade som delar i en empowermentprocess för kvinnorna, 
kan innefatta både en kollektiv och individuell nivå. De flesta av de 
definierade resurserna i studien är giltiga på båda en individuell och kollektiv 
nivå. De sociala resurserna återfinns på den kollektiva nivån och återspeglas i 
sociala relationer framför allt mellan deltagarna i projektet. De sociala 
resurserna på organisations- och samhällsnivå är inte alls lika starka och 
framträdande, även om de kan skönjas (se vidare kapitel 10 och avsnitt 
9.1.3). 

När det gäller om resurserna har varit faktiska eller upplevda, så visar 
mina resultat att båda dimensionerna behövs och att de är sammanvävda i en 
utvecklingsprocess. Ett exempel är hur kvinnorna börjar med att återvinna en 
del av sina fysiska resurser, vilket i sig är bra för hälsan. Det kan ses som en 
nödvändig förutsättning för att öka resurserna på andra områden. 
Utvecklingsprocessen förstärks om kvinnorna blir medvetna om sina 
förändrade resurser. Jag återkommer till dessa positiva utvecklingsspiraler i 
slutkapitlet.  
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Jag har i kapitel 8 och 9 analyserat hur kvinnorna går från ett tillstånd av 
vanmakt, till att de definierar och utökar olika resurser – det som vi bedömde 
som delar i en empowermentprocess, utifrån den situation de befann sig i. 
Förutsättningarna för kvinnorna ser olika ut beroende på var de befinner sig i 
sin tillfrisknandeprocess. Frågan är hur långt de utökade resurserna räcker, 
när kvinnorna kommer tillbaka till arbetslivet. 

I det här kapitlet fokuseras därför analysen på när kvinnorna börjar återgå 
till arbetslivet igen.  
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De flesta av kvinnorna har varit tillbaka på sin gamla arbetsplats och arbets-
tränat, men med varierande framgång. En av kvinnorna berättar att det gick 
bra några dagar, sedan var hon tillbaka ”i de gamla hjulspåren” och blev 
sjukare igen.  

Arbetsträning på den gamla arbetsplatsen är den vanligaste åtgärden för 
kvinnors rehabilitering och ofta med samma arbetsuppgifter som de blev 
sjuka eller skadade av (Bäckström 1997, Försäkringskassan 2005, Josefsson 
och Törnblom 1995). Eftersom flera av kvinnorna i min studie inte kan gå 
tillbaka till sin gamla arbetsplats, beroende på att deras stressymtom förvärras 
igen efter att ha arbetstränat några veckor, så stannar rehabiliteringsprocessen 
upp och inlåsningseffekten blir ett faktum (jfr Aronsson m.fl. 2000). Brister i 
arbetslivets rörlighet kontra långtidssjukskrivnas återinträde i arbetslivet 
diskuteras sällan av forskningen, menar von Otter (2004).  

Flera av kvinnorna i min studie ”väljer” efter ett tag att säga upp sig från 
sin tjänst, eftersom de annars inte kan komma vidare. En av kvinnornas 
läkare har till och med avrått henne från att gå tillbaka till sin gamla 
arbetsplats på grund av att då riskerar hon sin hälsa ännu mer. Två av 
kvinnorna ”väljer” att starta en egen firma. Jag har satt väljer inom 
citationstecken, eftersom jag anser att det inte finns så mycket för dessa 
kvinnor att välja mellan, om de inte vill eller kan återgå till arbete inom 
kommunen eller landstinget och inte är beredda eller har möjlighet att 
omskola sig. Arbetsgivaren kan inte erbjuda dem något annat arbete på grund 
av den ökade specialiseringen på arbetsplatsen och de kan inte få någon hjälp 
eller stöd från andra aktörer till ett annat arbete. Arbetsförmedlingen kan till 
exempel inte ge någon hjälp om de redan har en arbetsgivare. Den ökade 
specialiseringen innebär att det till exempel inom landstinget enbart finns 
tjänster inom vården, övrig service sköts av andra arbetsgivare.  
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Känslorna över att återgå till den gamla arbetsplatsen är blandade hos 
kvinnorna. En av dem känner en stor sorg över att inte kunna gå tillbaka till 
sina gamla arbetsuppgifter (jfr Gerner 2005). Flera av de andra deltagarna 
menar att det skulle krävas ett ”mirakel” för att de skulle kunna gå tillbaka till 
sitt tidigare arbete. Många av dem beskriver att det behövs ökade resurser, 
framför allt mer personal, men att de ändå inte skulle klara av att gå tillbaka, 
på grund av att de upplever en så stor press. Risken för att falla tillbaka i 
gamla beteenden är stor, menar en av kvinnorna.  

I enkäten från 2003 svarade två av nitton att de inte ville tillbaka till sin 
gamla arbetsplats, trots att flertalet hade trivts bra före sjukskrivningen. Vid 
en presentation av enkätresultaten för arbetsledare inom kommunen, ställde 
jag frågan om de trodde att de sjukskrivna skulle vilja gå tillbaka till sin 
gamla arbetsplats. Arbetsledarna svarade ja på frågan. Svaren är ett exempel 
på komplexiteten i problematiken med återgången till arbetslivet och visar på 
hur långt arbetsgivare och arbetstagare står från varandra.  

Det stora avståndet mellan arbetsledning och anställda innebär vidare att 
anställda inte vågar framföra kritiska synpunkter, eftersom de tror att det kan 
leda till en försämrad ställning på arbetsplatsen (jfr Aronsson och Gustafsson 
1999). En av arbetsledarna uttryckte sin besvikelse över att den sjukskrivne 
inte kom till arbetsplatsen längre med sjukintyget, utan hon skickade det med 
posten. Kvinnan som det gällde berättade att hon hade kommit på att hon 
kunde skicka sjukintyget på posten, för att slippa må dåligt i flera dagar efter 
ett besök på arbetsplatsen. Och istället för att berätta för arbetsledaren, väljer 
hon en annan utväg. Det skiljer sig kraftigt mellan arbetsledningens och de 
sjukskrivnas förståelse av hur djupt problemen sitter, och arbetsledarna inser 
inte hur ”sköra” kvinnorna är. 

Aronsson och Gustafsson (1999) visar i sin studie att många anställda 
upplever att de inte får gehör för sina synpunkter på arbetsmiljön och 
arbetsvillkoren. Det kan tyckas märkligt eftersom en av hörnstenarna i 
rehabiliteringsreformen klargör att individen ska ta ett eget ansvar för sin 
arbetsmiljö, även om arbetsgivaren har ett huvudansvar för denna (se t.ex. 
SOU 2000:78). Kvinnorna i min studie har haft påtagligt svårt att påverka 
arbetsmiljön, framförallt på grund av en slimmad organisation, som inte har 
haft resurser eller prioriterat dessa frågor.  

Åsikterna om värdet av att arbetsträna går isär hos kvinnorna. En av 
kvinnorna menar att det är viktigt att arbetsträna på sin gamla arbetsplats, 
åtminstone för att göra klart för sig själv om hon klarar av arbetskraven. En 
annan deltagare menar att arbetsträning innebär en möjlighet att få prova 
andra arbeten och kanske ändra sin yrkesinriktning. Tollin (2005) visar i sin 
studie att de som har fått arbetsträning som åtgärd har i hälften av fallen fått 
det för att arbetsförmågan ska kunna bedömas eller för att öka självkänslan, 
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men att arbetsförmågan inte förbättrats. Arbetsträning kan alltså ha flera 
syften, något som kvinnorna i min studie inte har uppfattat fullt ut. Flera av 
kvinnorna upplever att de utnyttjas som ”gratis arbetskraft” och att 
arbetsträningen inte leder till något ”riktigt” arbete. 

Flera deltagare har börjat studera, några på heltid, medan andra har 
provat på enstaka kurser. Två av deltagarna som började studera under 
projekttiden har ändrat inriktning i sitt arbetsliv och även bytt arbetsgivare 
och arbetar nu 75–100 procent. Bytet av arbetsgivare ser Andersson (2003) 
som den mest effektiva åtgärden vid långa sjukskrivningar. Två andra av 
deltagarna studerade fortfarande vid avslutningen av projektet i juni 2005, en 
på heltid och en på deltid.  

Reglerna för studier under sjukskrivningsperioden har för några av 
kvinnorna inneburit ett hinder för att komma vidare i sin 
rehabiliteringsprocess. En av kvinnorna ville prova en fempoängskurs på 
högskolan för att vidga sin tidigare högskoleutbildning något. Reglerna tillät 
dock inte högskolestudier med en bibehållen sjukpenning, medan däremot 
gymnasiala studier gick bra. Kvinnan upplevde inte att hon kände sig så frisk 
att hon vågade friskskriva sig och ta studielån. Därför avstod hon från att 
söka kursen. Forskning visar att utbildning ger bäst resultat för en återgång 
till arbetslivet i en rehabiliteringsprocess (se t.ex. Bäckström 1997, Tollin 
2005). 
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Eftersom arbetsplatserna blivit alltmer specialiserade, så kan det vara svårt att 
hitta lämpliga uppgifter för personer som varit långtidssjukskrivna. 
Arbetsgivarna i min studie är en kommun och ett landsting, och även om de 
är stora arbetsgivare, så menar de att det är svårt att anpassa arbetsuppgifterna 
inom ramen för ett rehabiliteringsarbete. Landstingets representant säger att 
det är svårt om individen inte kan tänka sig ett arbete utanför lasarettet när de 
inte kan gå tillbaka till ett vårdarbete. Om arbetet anpassas för någon, så 
innebär det ofta att någon annan i organisationen får utföra de arbetsuppgifter 
som eventuellt tas bort. I värsta fall kan någon annan riskera att bli 
långtidssjukskriven, menar kommunens representant.  Kommunen har även 
som policy att den sjukskrivne inte får arbetsträna på en arbetsplats, där det 
inte finns eller kommer att bli någon ledig tjänst. Kommunen har erfarenhet 
av att en medarbetare arbetstränade på en arbetsplats som fungerade bra för 
henne. Hon blev arbetsför, men kommunen hade ingen tjänst att erbjuda. Och 
eftersom det inte fanns någon tjänst att erbjuda inom området, så blev 
kvinnan i slutändan tvungen att säga upp sig. Det är även svårt att hitta 
arbetsplatser inom kommunen som vill ta emot den sjukskrivne, eftersom 
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arbetsledarna är oroliga för att arbetstagarna ska bli sjuka igen och orsaka 
problem för verksamheten45. Svårigheten med att hitta 
omplaceringsmöjligheter och att anpassa arbetsuppgifter för långtidssjuk-
skrivna bekräftas av andra forskare (se t.ex. Svenning 1998, Larsson 2005, 
SOU 2006:107). Krause (1998) och Franche (2005) visar båda på att det är 
lönsamt med en anpassade arbetsuppgifter, både för individen och för 
företaget genom att individen kommer tillbaka snabbare.  

Det bristande intresset hos arbetsplatserna att ta emot de sjukskrivna 
bekräftas i Svennings (1998) studie. Hon menar att det kan bero på att 
toleransen mot individer med en begränsad arbetskapacitet har minskat, 
eftersom det saknas ”luft” i organisationen. Valet kan stå mellan att rädda sig 
själv eller att ta emot någon som får anpassade arbetsuppgifter. Sundgren 
Grinups (2004) påpekar faran i att uppbyggda relationer i ett arbetslag slås 
sönder. Kvinnorna i min studie har lite olika åsikter kring vilka krav de kan 
ställa på sina arbetsgivare. Några menar att det är arbetsgivarens skyldighet 
att anpassa arbetsuppgifterna, medan andra menar att det blir 
arbetskamraterna som får utföra de arbetsuppgifter som de inte själva kan 
utföra. Lojaliteten med arbetsgivaren som ett hinder för att våga framföra 
kraven på anpassning bekräftas i Edlunds (2001) studie. Kritiken består i att 
arbetsgivaren är för passiv i rehabiliteringsprocessen, medan lojaliteten kan 
visa sig i att kvinnorna i studien inte vågar ställa krav på anpassade 
arbetsuppgifter. 

Arbetsgivarna hade tidigare anpassningsgrupper eller liknande till hjälp 
för rehabiliteringen, men dessa försvann efter 1990–talets kris. Att grupperna 
försvann innebar att samordningen för omplaceringsutvägar och 
arbetsträningsmöjligheter minskade (jfr Larsson 2005). Ett exempel på denna 
förändring från projektet är att flerpartssamtalen inte längre fanns kvar i 
rehabiliteringsarbetet i kommunen. Dessa återupptogs under projektet och 
upplevdes av flera deltagare som värdefulla. Samtalen samlade arbetsgivare, 
läkare, försäkringskassan, den sjukskrivne och en av projektledarna. 
Projektledarens roll var att finnas med i samtalen som stöd.  

Behovet av att samverkan mellan olika aktörer fungerar smidigt om ”alla 
drar åt samma håll” är en av konklusionerna i Hansen Falkdals avhandling 
(2005). För att stödja den sjukskrivne var en av projektledarna med i 
samtalen, i en roll som kallades för mediator i projektet, det vill säga en 
oberoende aktör som inte representerade arbetsgivare eller försäkringskassa. 
En av lärdomarna från projektet bestod i värdet att ha en mediator med i 
flerpartssamtalen som stöd och feedback för den sjukskrivne. En av 
kvinnorna berättar att hon upplevde att hon blev mer tagen på allvar när 

45 Minnesanteckningar från seminarium april 2004. 



Kapitel 10 – Återgång till arbetslivet 

- 179 -

mediatorn fanns med, eftersom han upplevdes som en auktoritet och kunde 
möta övriga aktörer på ”deras” nivå. En av de viktigaste slutsatserna i 
MacEachen’s forskningsöversikt (2006) visar på behovet av en 
länkperson/mediator för den sjukskrivne. Det ofta stora antalet 
rehabiliteringsaktörer kräver någon som kan bidra med att underlätta 
kommunikationen mellan olika aktörer – inte bara till den sjukskrivne utan 
även till arbetsgivare. 
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Några av kvinnorna gick vidare från arbetsträning till sin gamla tjänst eller 
till andra tjänster hos sin tidigare arbetsgivare. För några av kvinnorna har det 
inte fungerat alls, några har råkat ut för bakslag och fått gå ned i arbetstid 
igen, för att sedan återigen utöka arbetstiden. För andra av kvinnorna har det 
fungerat väldigt bra och någon är helt friskskriven. Frågan är hur och om 
kvinnorna lyckas skapa ett hållbart arbetsliv på längre sikt? 
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De flesta av kvinnorna upplever att när de kommer tillbaka till sin gamla 
arbetsplats så förväntas det att ”allt blir som vanligt igen”. I många fall är 
arbetskamraterna oförstående till att kvinnorna inte kan utföra alla 
arbetsuppgifter och på samma sätt som de gjorde tidigare (jfr Sundgren 
Grinups m.fl. 2004, Svenning 1998). Även arbetsledare kan ha höga 
förväntningar och vill att kvinnorna så snabbt som möjligt ska utöka 
arbetstiden och fylla upp en plats i arbetslaget. En av kvinnorna berättar om 
att hennes arbetsledare ville att hon skulle gå upp i tid ganska omgående, 
eftersom det fungerade så bra på arbetet. När kvinnan sa att hon inte klarade 
av att gå upp i arbetstid så snart, utan ville avvakta ett tag till, så hade 
emellertid både arbetsledaren och handläggaren på försäkringskassan 
förståelse för att hon ville avvakta.  

Kvinnorna berättar om hur svårt de hade att klara både arbete och familj, 
eftersom nästan all kraft gick åt till arbetet. Denna konflikt är ingenting som 
arbetsgivaren märker, och därför kan kraven på en utökad arbetstid komma 
ganska snabbt, eftersom det fungerar så bra på arbetet för individen.  

… ska man bara orka jobba tre timmar per dag, och sen inte orka göra 
någonting mer den dagen? (enskild intervju, maj 2005) 

Höga krav och förväntningar kan även komma från kvinnorna själva. Flera av 
dem upplever att de mår mycket bättre och att de lyckats bryta 
vanmaktsprocessen och utökat sina resurser. De upplevde att de hade fått 
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kontroll över sina liv (jfr Eklund och Ossowicki 2004, Sundgren Grinups 
m.fl. 2004) och tillgång till vad jag tidigare benämnt vardagsmakt. Det hände 
dock att de överskattade sin egen kapacitet. Många gånger berodde det på att 
det inte hade förändrats något på arbetsplatsen, utan att det var lika stressigt 
eller ännu värre, jämfört med hur det var när de blev sjukskrivna. De högre 
kraven ledde till att de snabbt föll tillbaka i gamla mönster.  

Arbetsplatsen har inte ändrats och arbetssituationen är som tidigare… 
(enkät 2005) 

Flera av kvinnorna påpekade att de behöver hjälp från arbetsgivaren för att 
kunna sätta gränser. Denna uppfattning går att koppla till Astwiks (2006) 
argumentering som åsyftar att den sorts gränslösa arbetskrav som finns i 
dagens arbetsliv förhindrar återgången till arbetet. Dels genom den höga 
arbetsbelastningen, otydliga avgränsningar och dels genom kravet på 
förmågan att själv ta ansvar för att man inte ska bli ”invaderad” av arbetet. 
Flera av kvinnorna i studien berättar om hur svårt det är att koppla av 
tankarna på arbetet under fritiden. Sundgren Grinups (2004) poängterar 
gränssättning som en central åtgärd för att komma åt ohälsan. Finns det en 
tydlighet när det gäller arbetsuppgifter så är det lättare för den enskilde att 
säga nej till vissa arbetsuppgifter. Att få hjälp med gränssättningen är viktigt 
för hälsan, och en kvinna i studien berättar att hon fortfarande har svårt att 
sätta gränser i arbetet, medan det går bättre att göra det i familjen. En annan 
av kvinnorna menar att hon själv har lärt sig att sätta gränser i sitt arbete och 
att det har betydelse för hennes självkänsla. 
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Det bästa med projektet har varit att träffas i gruppen, menar deltagarna. Det 
är viktigt dels för att se att de inte är ensamma om sin problematik, dels för 
att få stöd av varandra och av projektledarna. Den gemensamma reflektionen 
över vägen tillbaka till arbetslivet var för många betydelsefull för deras egen 
utveckling. Forskningen verkar vara överens om värdet av både ett formellt 
och informellt stöd under rehabiliteringsprocessen (se t.ex. Arneson 2006, 
Bastin m.fl. 2003, Eklund 2003, Gard och Sandberg 1998, Medin m.fl. 2003, 
Sundgren Grinups m.fl. 2004, Theorell 2003, Östlund 2002). Arneson (2006) 
delar upp socialt stöd i tre huvudkategorier: emotionellt, informativt och 
instrumentellt. I projektgruppen återfinns alla kategorierna av stöd. En av 
kvinnorna beskriver det emotionella stödet så här: 

… alla är i samma sits och förstår hur man mår. Vi delar glädje och sorg. 
(enkät 2003 ) 
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Det informativa stödet har bestått bland annat i de föreläsningar och olika 
verktyg för att förstå sin sjukdom, till exempel stresshanteringskursen som 
funnits i projektet. Det instrumentella stödet kan exemplifieras med att en av 
projektledarna har funnits med i flerpartssamtalen. Min tolkning av 
kvinnornas behov av stöd är att det informativa och emotionella stödet var 
det som var viktigast till en början för många av kvinnorna. Eftersom flera av 
dem saknade diagnos och kunskap om vad det var för sjukdom de hade, så 
var det en stor lättnad för både dem och deras anhöriga att få information om 
fenomen som stress och utmattningsdepression. Om kvinnorna inte visste vad 
de var ”drabbade av”, hur skulle de då kunna ta ett ansvar för att bli friska? 
Det är också en av anledningarna till att gruppsamtalen och stödet i gruppen 
var så viktig för dem. 

När de kom tillbaka på arbetsplatsen var upplevelsen av stöd olika, 
beroende på vilken arbetsplats de arbetat på och framförallt beroende på 
förståelsen hos arbetskamrater och arbetsledare för deras situation. Några 
upplever att de har ett bra stöd av både arbetskamrater och arbetsledare, 
medan andra upplever att de saknar ett sådant stöd. Arbetskamraternas stöd 
kan vara viktigare än chefens stöd visar forskning (Andersson m.fl. 2003, 
Krause m.fl. 2001). I min studie menar några av kvinnorna att de har ett 
bättre stöd av chefen än av sina arbetskamrater. Trots att de upplever stöd, så 
är det kvinnornas ansvar att ta initiativ till uppföljningssamtal och att ställa 
krav på förändring, till exempel när de känner att de inte orkar med eller 
klarar av vissa arbetsuppgifter. Av de kvinnor som svarade på enkäten 2006 
är det ingen som ”känner sig färdigrehabiliterad”, trots att en av dem är helt 
friskskriven. En av kvinnorna har skrivit att hon inte ”just nu” behöver något 
mer rehabiliteringsstöd. 

Några av kvinnorna berättar i samtalen om att de har haft ett väldigt bra 
stöd från försäkringskassans handläggare, men även här går meningarna isär. 
Det som flera av kvinnorna påpekar som en brist är att det ofta byts 
handläggare på försäkringskassan och att de får ”dra sin historia” flera 
gånger. Hansen Falkdal (2005) menar att bristen på professionellt stöd är 
utslagsgivande för att en del sjukskrivna väljer eller tvingas acceptera en 
förtidspension. En av kvinnorna berättar om att hon har haft ett bra stöd från 
kommunens personalavdelning. Några av deltagarna har även haft stöd av 
psykolog, kurator och/eller läkare under sin rehabilitering.  

Vad betyder stödet av chefen för rehabiliteringsprocessen? Fyra av 
kvinnorna som svarade på enkäten 2006 svarade att de ”idag” har ett bra stöd 
av chefen. Lite motsägande är att det är de själva som får ta initiativ till 
förändring om de inte klarar av arbetsuppgifter och att de fortfarande inte 
anser sig helt ”färdig” rehabiliterade. Två av dem som upplever att de har ett 
bra stöd från arbetsledaren, får ta egna initiativ för att uppföljning ska ske.  
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En av kvinnorna upplever att hon inte får något stöd alls av sin chef, men hon 
arbetar fortfarande kvar, även om hon upplever att hon borde byta arbets-
plats. En annan av kvinnorna menar att hon inte vill ha något stöd av chefen, 
men skriver samtidigt att hon offrar en massa fritid för att vila och sova, för 
att klara av att arbeta.  

Man kan fråga sig hur hållbart kvinnornas arbetsliv är på lång sikt om det 
saknas stöd från arbetsgivaren? En annan fråga är vilken kvalité det är i 
stödet? En tredje fråga är hur länge går det att begära att arbetsgivaren ska 
bistå med rehabiliteringsstöd? I kommunens rehabiliteringspolicy finns 
direktiv om att det är chefen som beslutar när rehabiliteringen är avslutad (det 
nämns ingenting om arbetstagarens åsikt) och att målsättningen ska vara att 
rehabiliteringen är avslutad efter ett år. Flera av kvinnorna i studien har 
arbetat i över ett år, men flera av dem arbetar inte i den utsträckning de 
gjorde innan sjukskrivningen och de är fortfarande sjukskrivna till en viss 
procent.  Måste arbetsgivare se till vilken diagnos kvinnorna varit sjukskrivna 
för? De kvinnor som har sagt upp sig, valt att utbilda sig eller som var 
arbetslösa vid projektets start kan inte heller få rehabiliteringsstöd av en ”ny” 
arbetsgivare. Hur hållbart är deras arbetsliv?  
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Mina resultat visar tydligt att kvinnorna i studien har upplevt konflikter i att 
kombinera familj och arbete. Forskningsresultat angående kombinationen av 
arbete och familj kontra hälsa ger motstridiga resultat. Några forskare menar 
att multipla roller är skyddande för hälsan (se t.ex. Greenhaus och 
Parasuraman 1999), medan andra menar att multipla roller kan vara skadliga 
för hälsan (se t.ex. Backhans 2004, Härenstam m.fl. 2000). När den totala 
arbetsbördan blir övermäktig, uppstår en negativ hälsoeffekt, vilket också 
mina resultat visar.  

Som jag tidigare nämnt blev kvinnorna dubbelt drabbade av de 
förändringar i välfärdsorganiseringen som följde efter 1990–talets krisår. Det 
skedde dels genom att de flesta av dem arbetade inom en hårt rationaliserad 
offentlig sektor, dels för att kvinnor utnyttjar välfärdsresurser mer än män (se 
t.ex. Alexandersson 2000, Palme m.fl. 2000, Widmalm 2004).  De flesta av 
kvinnorna i min studie, har upplevt en konflikt i balansen/integrationen 
mellan arbete och familj (jfr Work-life Balance forskning t.ex. Guest 2002, 
Johansson 2002:a), vilket blir särskilt tydligt för dem när de börjar återgå till 
arbetslivet under rehabiliteringsprocessen. De flesta av kvinnorna beskriver 
att när de börjar arbeta igen, så ”förfaller” hemmet, det vill säga de har inte 
kraft till att samtidigt hålla balansen i båda sfärerna. 
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Och sedan längre fram, kunde man hålla två bollar i luften, både 
arbetslivet och hemma, men det var en väldig process. (enskild intervju, 
mars 2005) 

Den största lärdomen flera av kvinnorna verkar ha med sig, är att de inte 
sätter arbetet i främsta rummet längre och att de nu prioriterar familjen före 
arbetet. Frågan är hur pass frivilligt valet är? Kan det vara så att det inte är 
något val alls, utan ytterligare en anpassningsstrategi för att klara 
kombinationen arbete och familj? Tyrkö (2001) visar på liknande resultat i 
sin studie, det vill säga att kvinnor skjuter yrkeskarriären på framtiden eller 
väljer bort den för att klara av kombinationen arbete och familj. Flera av 
kvinnorna berättar emellertid att de har börjat ställa högre krav på sina 
familjer att delta mer i det obetalda arbetet och att de sänker sina egna krav 
på hur det obetalda arbetet utförs och hur ofta. Exempelvis genom att 
använda sig av färdiglagad mat och att inte hålla lika hårt på traditioner till 
storhelger. Min tolkning är att de sänkta kraven och ”nedprioriteringen” av 
arbetet är ytterligare en anpassningsstrategi för kvinnorna i balansen mellan 
arbete och familj. 

Nordenmark (2004:a) beskriver i sin studie att kvinnor och män närmar 
sig varandra tidsmässigt i det obetalda arbetet, men inte beroende på att män 
gör mer utan att kvinnor gör mindre. Kanske är det så, som en av kvinnorna i 
min studie säger, att det kanske inte är meningen att kvinnor ska kunna ha 
både familj och arbete när barnen är små? Nordenmarks studie (2004:a) visar 
att nästan 40 procent av de heltidsarbetande kvinnorna med småbarn vill 
förkorta sin arbetstid. Flera av kvinnorna i min studie menar att det måste gå 
att kombinera familj och arbete, även om det kan vara svårt att göra karriär 
under småbarnsperioden. I Sverige finns en lång erfarenhet av att kvinnor 
deltar på arbetsmarknaden (se t.ex. Kilbom m.fl. 1999), och de flesta av 
kvinnorna i min studie tillhör den generation som har eller har haft mödrar 
som arbetar utanför hemmet. Vilket gör att de inte har kunnat få samma stöd i 
det obetalda arbetet av sin föräldrageneration, till exempel genom hjälp med 
barnpassning, som tidigare generationer kanske har haft. 

Det som jag upplever som lite förvånande är att flera av kvinnorna ändå 
inte ställer ännu högre krav på sin partners delaktighet i det obetalda arbetet. 
Ibland när jag läst utskriften av de samtal vi har haft, kan jag nästan få 
uppfattningen av att en del av kvinnorna är ensamstående, så pass osynliga är 
deras partner i det obetalda arbetet. Osynligheten är ett tecken på hur 
traditionella könsmönster reproduceras och hur könsmaktsordningen upprätt-
hålls – det vill säga kvinnors underordning och mäns överordning (jfr 
Hirdman 1988).  Om målet om ett jämställt samhälle ska uppnås måste 
dagens könsmaktsordning brytas – både på det personlig och samhälleliga 
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planet (Åström 2005). Könssegregationen får även negativa ekonomiska 
konsekvenser för kvinnorna på lång sikt, eftersom kvinnorna får en sämre 
förankring på arbetsmarknaden, en sämre löneutveckling och därigenom en 
sämre ersättning vid arbetslöshet och sjukdom (jfr Försäkringskassan 
2005:6). Flera av kvinnorna påpekar att om de inte hade haft en partner som 
haft en inkomst och som kunnat arbeta extra för att få ekonomin att gå ihop, 
så hade flera av dem inte klarat sin sjukskrivningsperiod ekonomiskt.  

Flera av kvinnorna påpekar betydelsen av att behålla sitt ”lusthus”, även 
när de börjar arbeta igen, till exempel att sjunga i kör eller ägna sig åt fysiska 
aktiviteter. En av kvinnorna säger att hennes lusthus är hennes andningshål. 
Vikten av att ha eget rum och strategier för att skapa utrymmet bekräftas av 
Forssén och Carlstedt (2006) som en förebyggande hälsostrategi. Work-life 
balance forskare menar att det inte bara är det betalda och det obetalda arbetet 
som ska vara i balans, utan att den egna tiden (fritiden) är en viktig pusselbit i 
ett hållbart liv (se t.ex. Guest 2002).  
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Man måste lära sig att hitta vägar för att överleva på något sätt… Hur ska 
jag kunna överleva i samhället, för det anpassas inte efter mig… (enskild 
intervju, mars 2005) 

Resultaten från min studie har visat att återgången till arbetslivet inte beror på 
en aktör eller en förutsättning, utan att det är många delar i hela livet som 
måste fungera och att förhållanden på flera nivåer måste samspela. Hur ska 
arbetslivet kunna bli hållbart när den ideale arbetaren fortfarande ses som 
någon som inte låter familj eller andra åtaganden störa det betalda arbetet? 
(jfr Gambles m.fl. 2006.) Kan den ideala arbetaren vara en kvinna med 
huvudansvar för det obetalda arbetet?  

Balans eller integration mellan sfärerna är bra för hälsan, menar ett flertal 
forskare (se t.ex. Johansson 2002:a, Kodz m.fl. 2002, Guest 2002). Är det 
arbetsplatsens uppgift att se till att individen får ihop hela livet? En av 
projektledarna menar att det är en svår balans mellan att lägga sig i och att 
bry sig och att den personliga integriteten kan kränkas. En (manlig) 
arbetsgivare i projektet menar att det är svårt att diskutera mer personliga och 
”känsliga” saker: ”Vad gör jag om personen börjar gråta?” En av kvinnornas 
(kvinnliga) arbetsledare menar att det behövs ett livscykeltänkande i 
arbetslivet, det vill säga att ibland är individens arbetskapacitet ”på topp” och 
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ibland ”i en dal”. Den variationen måste vara tillåten, bara man sköter sitt 
uppdrag, menar hon46.

Oavsett om arbetsgivaren anser att det är deras sak eller inte att diskutera 
”hela livet” med sina medarbetare, så är det inte ett högprioriterat område i 
dagens slimmade offentliga sektor. Med krav på en ökad flexibilitet, något 
som kvinnorna i studien upplever sker på arbetsgivarens villkor (jfr Sandberg 
och Kindenberg 2003, Karlsson och Eriksson 2003, 2001), skapas inte den 
flexibilitet som kvinnorna i min studie skulle ha behövt för att kanske ha 
kunnat bibehålla sin hälsa. Istället är det kvinnornas ansvar att svara upp på 
arbetsgivarens ökade flexibilitetskrav och förändrade arbetsrutiner, genom att 
finna nya anpassningsstrategier, till exempel genom att gå ner i arbetstid för 
att klara av hela livet.  

Dominerande managementmodeller, som New Public Management, 
skapar inte heller ökade förutsättningar för delaktighet, utan är istället ett 
exempel på hur förändringsarbete implementeras ”uppifrån” och ”utifrån”, 
menar Gustafsson (2004:a). Eftersom de flesta av kvinnorna återfinns inom 
den offentliga sektorn, har alla erfarenhet av att finnas i en slimmad 
organisation. Forskning visar att delaktighet i förändringsprocesser är positivt 
för hälsan, men att tidsbristen i en slimmad organisation minskar utrymmet 
för delaktighet (Theorell 2003). Att inte vara delaktig kan på längre sikt 
skapa en vanmaktskänsla hos individen, vilket min studie visar. Kvinnorna i 
studien lyfter fram bristen på delaktighet med exempel som att inte vara 
delaktiga i beslut kring förändringar som sker på arbetsplatsen, samt att inte 
få information om syfte och mål med förändringar. 

Härenstam (2006) är kritisk mot att organisationsförändringar kopplat till 
hälsa inte undersöks i någon högre grad, vilket beror på att 
forskningsdiscipliner är skilda åt. Det skulle behövas en samverkan till 
exempel mellan arbetshälso- och organisationsforskningen, menar Härenstam 
(2006). Resultaten i min studie bekräftar att en samverkan mellan olika 
discipliner skulle kunna nyansera bilden av problematiken. Det går inte att 
hitta förklaringar till ohälsan utifrån endast ett perspektiv. 

�G	%�(��������������
De flesta av kvinnorna provade under projekttiden på att arbetsträna, en del 
på sin gamla arbetsplats och en del på ”nya” arbetsplatser. Resultatet av 

46 I det transnationella samarbetet bildade vi olika tematiska grupper. En av 
grupperna undersökte attityder till arbete, både från arbetsgivare och från 
arbetstagare i respektive land. En av projektledarna och jag genomförde tre samtal 
med kvinnorna och deras arbetsledare i ämnet. Det här samtalet som beskrivs 
genomfördes 2004-12-15. 
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arbetsträningen varierade. Några av kvinnorna kom tillbaka till sina gamla 
arbetsplatser och började så småningom ett lönearbete på deltid igen, men 
arbetar i december 2006 fortfarande inte i den tid som de gjorde före 
sjukskrivningen. Några av kvinnorna ”valde” att säga upp sig från sin tjänst, 
eftersom de inte kunde få ett anpassat arbete inom sin arbetsplats. Flera av 
kvinnorna har ändrat attityd till arbetet. De menar att idag går familjen före 
arbetet. Attitydförändringen och valet att säga upp sig tolkar jag som 
anpassningsstrategier. 

Krav och förväntningar finns både från arbetsgivare och från 
försäkringskassan, men också från familjen. För flera av kvinnorna fungerade 
inte det obetalda arbetet när de började arbeta, även om de klarade av tiden på 
arbetet. En av kvinnorna betonar vikten av att ha kvar sitt ”lusthus” för att 
klara av kombinationen med arbete och familj. Arbetsgivaren ser att 
individen fungerar på arbetsplatsen och vill att de ganska snart ökar sin 
arbetstid, vilket leder till ökade krav. Att finna en balans mellan de olika 
sfärerna, – arbete, familj och fritid – är bra för hälsan, men vems uppgift är 
det att se till att denna balans råder?  

Stödet från arbetsgivaren ser olika ut, beroende på vilken arbetsledare 
kvinnorna har. Flera av kvinnorna upplever att de har ett bra stöd. De kvinnor 
som har gått tillbaka till sin gamla arbetsgivare får själva ta initiativ till 
uppföljningssamtal och ställa krav på förändringar.  

En slutsats som flera av kvinnorna drar är att det spelar ingen roll hur 
”empowrade” de har blivit, när arbetsplatsen inte har förändrats och 
fortfarande är lika stressig och ibland värre stressig än när de lämnade den. 
Frågan återstår: Hur hållbart är deras arbetsliv?  
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Jag inleder med att sammanfatta resultaten från studien. Därefter följer en 
diskussion som grundar sig på ett hållbart arbetsliv ur olika aspekter. Jag 
använder mig av begreppet hållbart arbetsliv som en bakgrund för min 
analys. Min studie har inte specifikt syftat till att studera vad jag vill kalla ett 
hållbart arbetsliv, snarare till att hitta relevanta mekanismer och pusselbitar 
för förståelsen av ett hållbart liv. Med ett hållbart liv menar jag en 
individuellt upplevd balans eller integration mellan arbete, familj och fritid – 
det vill säga work-life balance (jfr Guest 2002, Olson 2004). 

Efter sammanfattningen av resultaten presenterar jag ett introducerande 
avsnitt om hur en hållbar återgång krävs för ett hållbart arbetsliv. Därefter 
följer min förståelse av det teoretiska sammanhanget och tidigare forskning 
och jag visar vad min studie bidragit till i det hänseendet. Därefter följer 
några slutsatser angående projektets betydelse för återgången till arbetslivet. I 
avsnitt 11.4 diskuteras vad som händer när projektet är slut och de 
stödstrukturer som fanns försvinner. Diskussionen om ett hållbart arbetsliv 
avslutas med en vision. Sedan följer en reflektion över den forskningsmetod 
jag använt och kapitlet avslutas sedvanligt med förslag till fortsatt forskning. 

��	��(�������������������������
Utgångspunkten för min forskning är att olika mekanismer på samhälls- och 
organisationsnivån ger konsekvenser för individerna (se tabell 4, kapitel 5). 
Kvinnorna i min studie beskriver dessa konsekvenser som en växande känsla 
av vanmakt som får följder både för det betalda och för det obetalda arbetet. 
Ökande krav och minskande resurser i arbetslivet skapar en alltmer pressad 
arbetssituation för kvinnorna i studien, vilka de flesta återfinns inom den 
offentliga sektorn. Neddragningar och förändringar i välfärdsorganisering 
drabbar därför kvinnorna dubbelt, dels för att de arbetar inom sektorn och 
dels för att de har huvudansvaret för det obetalda arbetet.  

Vanmaktskänslan kvinnorna upplever innebär en allt svårare situation när 
det gäller att lösa balansen mellan arbete, familj och fritid. Balansen eller 
integrationen mellan de olika sfärerna – arbete, familj och fritid – är, enligt 
min forskning, en nödvändighet för att behålla hälsan (jfr Härenstam m.fl. 
2003, 2000).  

För att förstå vägen tillbaka till arbetslivet var det viktigt att förstå vägen 
till sjukskrivningen. Resultatet av empowermentprocesserna, som initierades 
under projektet, blev för kvinnorna ett verktyg för de första stegen på vägen 
tillbaka till arbetslivet. Under forskningsprocessen definierade vi gemensamt 
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empowerment som förändrade resurser. Utifrån de samtal som förts har vi 
identifierat sju olika aspekter av resurser: Emotionella, sociala, lärande, 
fysiska, psykiska, ekonomiska och institutionella.  

Betydelsen av de olika resurserna ser olika ut under projektets gång, 
beroende på var individen befinner sig på sin väg tillbaka till arbetslivet. 
Flera av resurserna går in i varandra. Det som de allra flesta betonar som 
mycket viktigt är möjligheten att kunna stärka sina sociala resurser, främst att 
kunna få stöd av ”likasinnade” i projektgruppen. Projektledarnas syn på 
deltagarna som experter på sin egen problematik skapade en dynamik i 
gruppen. Värdet av att bli lyssnad till och att själv kunna avgöra vad som är 
bra för ens egen utveckling upplevdes positivt. I början av projektet 
betonades de fysiska resurserna, både för att kunna påbörja en förändring 
som inte var så kravfylld, men som också var ett medel för att förbättra sitt 
välmående och för att lära känna varandra.  

Lärandet och de psykiska resurserna stärktes för de allra flesta under 
projektets gång. Det som har påverkats minst av projektet är de ekonomiska 
och institutionella resurserna. De ekonomiska resurserna har på kort sikt 
försämrats, men på längre sikt, när deltagarna är tillbaka i arbetslivet igen, så 
sker en ekonomisk förbättring. De institutionella resurserna har bestått av att 
deltagarna haft tillgång till olika arenor – till exempel via partnerskapet och 
olika forskningsmiljöer – för att själva kunna berätta om sin problematik, 
vilket av de flesta har upplevts som något positivt. När det gäller 
strukturpåverkan, som var en av Equalprogrammets målsättningar, har 
projektet dock inte lyckats särskilt väl.  

En förutsättning för att komma tillbaka till arbetslivet var att återta 
kontrollen över sina liv. För att lyckas behövde kvinnorna bryta den 
neråtgående vanmaktsspiralen, vilket projektets olika verktyg – till exempel 
samtal och föreläsningar – gav dem en möjlighet till. De flesta deltagarna 
provade på att arbetsträna eller började studera under projektets gång, men 
med olika gott resultat.  

Min studie visar på gynnsamma faktorer för kvinnornas återgång till 
arbetslivet i form av stöd av arbetskamrater och chefer, bra relationer till 
försäkringskassan och till arbetsgivaren samt regelbundna och genomtänkta 
uppföljningssamtal. Andra gynnsamma faktorer är en gradvis upptrappning 
av arbetstiden samt att orka ta ett eget ansvar och egna initiativ till 
förändringar på arbetsplatsen. Stödet av familj och vänner är viktigt vid 
återgången till arbetslivet och att arbete/hem/fritid upplevs i balans. En annan 
viktig faktor är att kvinnorna idag sätter familjen och den egna hälsan före 
arbetet. Försvårande faktorer är följande: att överskatta den egna kapaciteten, 
svårigheter med att anpassa arbetsuppgifterna på arbetsplatsen, för höga och 
för snara krav från arbetsgivare och/eller försäkringskassan. En annan 
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försvårande faktor är att arbete/hem/fritid inte upplevs i balans. Den största 
försvårande faktorn är dock att arbetsplatsen inte är förändrad, utan 
arbetssituationen kan ibland vara ännu mer pressad när individen återvänder. 

��	��<F���+��<��������������������������+����
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Vad menar vi med hållbarhet i arbetslivet? Är det överhuvudtaget möjligt att 
definiera begreppet? Går det att studera fenomenet och att mäta eller bedöma 
om olika arbetsplatser är hållbara?  Vilka kriterier ska vi ha på hållbarhet? Är 
det om en person arbetar heltid eller halvtid och fungerar tillfredsställande på 
arbetet, men som i det obetalda arbetet inte fungerar alls? Hur ”hållbart” är 
ett sådant liv? Ska vi hålla isär det betalda och det obetalda arbetet i 
diskussionen om ett hållbart arbetsliv? Flera forskare (t.ex. Docherty m.fl. 
2002, Svensson m.fl. 2007) diskuterar inte det obetalda arbetet i sin definition 
av ett hållbart arbetsliv. Kan hållbarhet definieras utan hänsyn till 
jämställdhet?  Resultaten i min studie pekar på vikten av att se på samspelet 
mellan betalt och obetalt arbete. 

En hållbar utveckling i arbetslivet syftar till att personalens hälsa 
bibehålls och att mänskliga och sociala resurser återskapas, samtidigt som 
produktiviteten och konkurrensförmågan vidmakthålls i organisationen 
(Docherty m.fl. 2002, s. 214). Ett hållbart arbetsliv kräver att du är arbetsför 
på lång sikt efter en rehabilitering, något som gör att jag inte kan uttala mig 
om förändringarna för kvinnornas del är hållbara. Ett hållbart arbetsliv skulle 
för kvinnorna i studien kunna innebära att alla delar i livet ska fungera 
tillsammans och på samma gång. Det betalda och det obetalda arbetet kan då 
förenas, vilket också är en demokratisk fråga. 

Min forskning visar att det inte finns några enkla lösningar när det gäller 
att skapa ett hållbart arbetsliv. Hur individen skapar en balans mellan olika 
livsområden är individuellt. Studien visar att hänsyn måste tas till varje 
enskild individs livssituation, till exempel var i livscykeln individen befinner 
sig, vilket är av betydelse för ”work-life balance”. En av kvinnornas 
arbetsledare betonade att hon som arbetsgivare försökte ta hänsyn till vart i 
livscykeln medarbetarna befinner sig när hon planerar för arbetet, vilket kan 
anses viktigt för ett hållbart arbetsliv. Mina forskningsresultat talar för att det 
på arbetsplatsen även måste finnas en beredskap för ett fortsatt stöd under en 
längre period, för att individen ska kunna bibehålla sin hälsa efter en 
utmattningsdepression. Hur stödet på arbetsplatsen ska se ut måste skapas i 
dialog med individen, eftersom min forskning visar på att alla inte har samma 
behov av stöd och inte heller av samma sorts stöd. En del har behov av 
stödjande samtal under en längre period och någon vill inte alls ha samtal 
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med sin arbetsledare, utan kanske har behov av stödjande samtal av någon 
utanför arbetsplatsen. 

För de flesta av kvinnorna i min studie har återgången till arbetslivet 
handlat om att hitta nya anpassningsstrategier för att klara balansen mellan 
det betalda och det obetalda arbetet. Flera av kvinnorna berättar att när de 
började arbetsträna, så fungerade inte det obetalda arbetet till en början. Alla 
krafter gick åt för att klara av arbetsträningen. En av kvinnorna, som arbetar 
halvtid, berättar att hon fortfarande måste ha en strikt planering av sin vardag 
utanför arbetet för att klara av helheten. En anpassningsstrategi för flera av 
kvinnorna för att klara balansen mellan obetalt och betalt arbete har varit att 
gå ner i arbetstid jämfört med tiden före sjukskrivningen. Någon av 
kvinnorna gick till och med ner i arbetstid före sjukskrivningen, som ett 
försök att klara balansen mellan de olika sfärerna.  

En annan anpassningsstrategi som framkommit i studien är att kvinnorna 
sänker kraven i det obetalda arbetet, till exempel genom att inte hålla lika hårt 
på traditioner i hemarbetet. En av kvinnorna berättar att hon inte pyntar lika 
mycket i hemmet till jul och påsk som hon gjorde förut. För någon av 
kvinnorna handlar det om att våga släppa kontrollen över hur andra 
familjemedlemmar sköter sina åtaganden i det obetalda arbetet, till exempel 
genom att låta barnen göra pepparkakshus till jul utan att själv ta över. En 
annan kvinna berättar att hon köper mer färdiglagad mat än tidigare.  

Den vanligaste anpassningsstrategin är dock att inte prioritera arbetet i 
lika stor omfattning som de gjorde före sjukskrivningen. Flera av kvinnornas 
berättelser tyder på att det inte går att kombinera ett alltför stort engagemang 
i ett allt mer pressat heltidsarbete med familj och barn och en möjlighet till en 
egen fritid. Ett lägre engagemang i arbetet kan innebära att kvinnorna inte 
prioriterar karriärs- och kompetensutveckling i samma omfattning som 
tidigare. De flesta av kvinnorna i min studie hade diagnosen 
utmattningsdepression, och om det saknas en individuellt upplevd balans 
mellan olika livsområden innebär det en risk för fortsatt ohälsa, visar min och 
andras forskning (se Härenstam m.fl. 2000, 2003). För några av kvinnorna i 
studien kan det till och med vara så att de aldrig återkommer till arbetslivet i 
den omfattning de hade före sjukskrivningen. 

Det mest slående i kvinnornas berättelser om hur de anpassar sig till 
arbetslivet är just att de anpassar sig, och det är i det obetalda arbetet som den 
största anpassningen sker. Det är där som kvinnorna själva kan göra 
förändringar, anser de. Arbetslivet förändras inte och arbetsuppgifterna 
anpassas inte i den grad de skulle kunna önska. Ett flertal studier visar att 
anpassade arbetsuppgifter är det mest lönsamma – både för arbetstagaren och 
för arbetsgivaren (se t.ex. Franche m.fl. 2005, Krause m.fl. 1998. När 
kvinnorna är tillbaka i arbetslivet berättar flera av dem att det är de själva 
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som får ta initiativ till förändringar, till exempel i form av fortsatta 
stödsamtal. Är det så att en återgång till arbetslivet egentligen skulle handla 
om att rusta individen för att bättre kunna ställa krav på arbetsgivaren? Det 
vill säga att individen blir tydligare med att uttrycka sina behov. Nackdelen i 
så fall är att ansvaret helt läggs över på individen. Min forskning tyder på att 
det bästa för kvinnorna vore att ha en rak och öppen dialog med 
arbetsgivaren (eller annan stödperson) och att dialogen pågår så länge 
kvinnorna har behov av det.  

När projektet avslutades i juni 2005 är arton personer (av totalt 28) 47

friskskrivna på heltid eller deltid. Tio personer är friskskrivna 100 procent 
och åtta personer 50–75 procent. Av de tio som är friskskrivna på heltid är 
det endast en person som återgått till sin gamla arbetsgivare, och hon har då 
valt att arbeta 75 procent, istället för heltid som hon gjorde före 
sjukskrivningen.  

Av de (fjorton personer) som svarade på enkäten 2005 bedömde hälften 
att de inte skulle vara tillbaka till arbetslivet i någon högre utsträckning under 
2005 än de redan var vid svarstillfället. Två av kvinnorna menar att det beror 
på en ”inlåsning” på arbetsplatsen, till exempel genom att det inte finns 
möjlighet till anpassade arbetsuppgifter. Fyra personer tror att de aldrig kan 
arbeta heltid igen. Endast två är friskskrivna på heltid, varav en är arbetslös.  

Vid uppföljningen i december 2006 av dem som gått tillbaka till sin 
gamla arbetsgivare, var det ingen av kvinnorna som arbetade i den 
omfattning som de hade gjort före sjukskrivningen (se avsnitt 7.5.1).  

Handlar ett hållbart arbetsliv enbart om att orka arbeta heltid eller i den 
omfattning kvinnorna gjorde före sjukskrivningen? Och kan jag med den 
utgångspunkten påstå att dessa kvinnors arbetsliv är hållbart? Nej, det kan jag 
naturligtvis inte göra mot bakgrunden av de fakta som presenterats i 
avhandlingen. Vad som blir tydligt i studien är dock att det krävs en ”hållbar” 
återgång för ett hållbart arbetsliv, det vill säga att återgången till arbetslivet är 
individuellt planerad och förankrad hos alla parter. Det krävs också ett öppet 
och tillåtande klimat, både hos arbetsgivaren och hos försäkringskassan, samt 
att individen kan uttrycka sina behov.  

Kanske kan det finnas några delar i och lärdomar från projektet som kan 
utgöra ”pusselbitar” i ett utvecklingsarbete för ett mer hållbart arbetsliv, till 
exempel hänsyn till könssegregationen både inom det betalda arbetet och 
inom det obetalda arbetet.  

47 Tre av de totalt 28 personerna hann delta i projektet endast drygt sex månader och 
två personer avbröt sitt deltagande på grund av för komplicerad sjukdomsbild. 
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I ett hållbart arbetssystem förbrukas inte de mänskliga resurserna, de 
återskapas i stället. (Gatu 2005, s. 8). 

Jag har i avsnittet introducerat begreppet hållbart arbetsliv och hur kvinnorna 
i studien anpassar sig för att försöka skapa en balans i sitt eget liv när 
förutsättningar på arbetsplatsen saknas. I följande avsnitt (11.3 och 11.4) 
kommer jag att återknyta till denna diskussion om ett hållbart arbetsliv, samt 
koppla dem till mina inledande frågeställningar. Därefter följer en blick 
framåt (avsnitt 11.5) med en vision om en utvecklingsstrategi för ett hållbart 
arbetsliv. Frågeställningarna som jag utgick från i min forskning kan 
sammanfattas i följande:  

• Hur förklaras långtidssjukskrivning i forskningen?  
• Hur kan kvinnornas uppfattningar om och tolkning av 

empowerment bidra till att förklara hur återgången till arbetslivet 
kan organiseras och stödjas?  

• Har projektstödet underlättat för individen att återgå till 
arbetslivet? 

��	��F���+������+��������������
Hur behandlas idén om ett hållbart arbetsliv i teorin? De flesta teorierna och 
studierna fokuserar sällan på samspelet mellan olika analysnivåer eller på 
sambandet mellan arbetet och övriga livsområden. Fokus ligger ofta på en 
analys på individnivån i Return to Work forskningen och där perspektivet är 
reaktivt, men organisations- och samhällsnivån finns sällan med i analysen
(se t.ex. Eklund och Ossowicki 2004, Gerner 2005, Hansen Falkdal 2005, 
Holmgren och Ivanoff 2004, Svenning 1998).  Det finns forskning av en mer 
proaktiv karaktär på individnivån, till exempel Aronssons och Lindhs (2004) 
studie av ”långtidsfriska” (se även Murphy och Sauter 2004). Arbetsplatsens 
roll i rehabiliteringsprocessen är underskattad (jfr Ekberg 2004) och Pransky 
(2005) menar att det behövs en modifiering av externa faktorer, till exempel 
stressen på arbetsplatser, kommunikation och utvecklingsstrategier för att 
komma åt ohälsan (se även Lewandowski 2003, Berridge m.fl. 1997). I 
många fall blir organisatoriska problem individuella problem (Lewandowski 
2003), vilket bekräftas av kvinnorna i studien (se avsnitt 5.5). 

Åtgärderna för återgången till arbetslivet på individ- och arbetsplatsnivå 
kopplas inte till de förklaringar som forskningen ger på samhällsnivå. Ett 
rehabiliteringsarbete som inte innefattar en förståelse av de samhälleliga 
mekanismerna blir därför inte hållbart, menar jag. Omstruktureringarna som 
följde i arbetsmarknadskrisens spår gjorde bland annat att möjligheterna till 
omplaceringar och en anpassad arbetsträning försvann, genom den ökande 
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specialiseringen. Paradoxalt nog visar både Krauses (1998) och Franches 
(2005) forskningsöversikter på den ekonomiska vinningen både för individen 
och för arbetsplatsen genom att anpassa arbetsuppgifter. 

Genomgången av olika förklaringsmodeller av ohälsa och forskning om 
återgången till arbetslivet (se kapitel 2) saknar ofta en analys av samspelet 
mellan förhållanden på individ-, organisations- och samhällsnivån.  Än mer 
ovanligt är att forskningen analyserar hela livet – det vill säga arbete, familj 
och fritid – och hur dessa delar hänger samman. I de flesta fall ligger fokus 
enbart på arbetslivet. Figur 4 är en sammanfattning av hur jag uppfattat olika 
förklaringsmodeller till ohälsa i forskningen kopplat till olika analysnivåer – 
individ-, arbetsplats/organisations- och samhällsnivån. Utgångspunkten är att 
ett hållbart arbetsliv kräver insatser på alla nivåerna och att det finns en 
samverkan mellan aktiviteterna på olika nivåer. Insatser mot ohälsa kan 
åtgärdas genom välfärdspolitiska förändringar, till exempel genom ändringar 
i socialförsäkringen.

I figuren har jag markerat välfärdspolitiska förändringar som en viktig 
mellankommande variabel för hållbarhet, något som slår igenom på alla 
analysnivåer. Med välfärdspolitiska förändringar åsyftar jag såväl 
förändringar inom välfärdsorganiseringen såsom förändringar i olika 
försäkringssystem. Ett exempel på en välfärdsförändring är att förändra 
föräldraledigheten så att männen får ett utökat ansvar, något som dock inte 
haft något genomslag i min studie. En annan åtgärd som går i motsatt riktning 
är att minska ersättningen för sjukskrivna, vilket för kvinnorna i min studie 
lett till ett ökat ekonomiskt beroende av sina partners. 48

Individualiseringstendensen i arbetslivet som sker genom det ökande 
egna ansvaret, vilket bland annat innebar att individen skall vara 
anställningsbar (se t.ex. Hiltrop 1995, Romaniuk och Snart 2000) samt ta ett 
större ansvar för sin arbetsmiljö (Grape 2001, Hetzler 2005, SOU 2000:78), 
ledde till ökade krav på individer som oftast redan hade en pressad situation. 
Relationen till arbetsgivare och arbetskamrater, förmågan till att arbeta 
självständigt och graden av ansvarstagande fokuseras genom begrepp som 
medarbetarskap. En medarbetare ska balansera lojalitet mot arbetsgivare och 
arbetskamrater och mot sig själva – som individer och familjemedlemmar 
(Tengblad 2003). En ökande användning av begrepp som till exempel 
medarbetarskap, anställningsbarhet, flexibilitet speglar individualiserings-
tendensen i arbetslivet.  För kvinnorna i min studie leder individualiserings-
tendenserna till att de utsätts för ännu högre individuella krav. En ökad 
flexibilitet i deras arbetsliv ledde inte till gynnsamma arbetsvillkor för deras 

48 Ett annat exempel är den nu aktuella diskussionen om att utöka karensdags-
systemet, från en dag till två dagar.  
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del, utan det var en flexibilitet som var utformad på arbetsgivarens villkor. 
Ett exempel på en sådan flexibilitet är hur kvinnorna har olika vikariat, vilket 
gör att de inte kan planera sin tillvaro – både inom och utanför arbetet – 
eftersom de oftast inte kan organisera sitt arbete för en längre tidsperiod. En 
av kvinnorna hade 27 sådana förordnanden under tre år. 

Figur 4.  Hållbart arbetsliv i teorin. 

Inom den offentliga sektorn möttes nedskärningarna genom att 
organisationsförändringar genomfördes, bland annat genom New Public 
Management, vilket innebar en detaljstyrning av de sociala mötesprocesserna 
inom välfärdsorganiseringen (jfr Gustafsson 2004:a). De slimmade 
organisationerna ledde till ett mer pressat arbetsliv, där flexibilitet riskerade 
att ske på bekostnad av de anställdas hälsa (se t.ex. Andersson, 2006, Ekberg 
2006, Karlsson och Eriksson 2003, 2001, Hanson 2004, Sandberg och 
Kindenberg 2003, Strandh och Boje 2002). Min forskning visar att flera av 
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kvinnorna under en längre tid har levt med ett pressat arbetsliv – på grund av 
hårda rationaliseringar – och samtidigt med ett mer pressat familjeliv på 
grund av neddragningar av välfärdsresurser. Flera av kvinnorna berättar att de 
orkar med den dubbla pressen under en ganska lång tid, men att det endast 
går till en viss gräns och att pressen till slut leder till ohälsa. Balansen eller 
integrationen mellan arbete, familj och fritid (work-life balance) hotas genom 
de ökande kraven och de minskade resurserna i arbetslivet.

Välfärdspolitiska förändringar som syftar till förändringar i jämställdhet 
mellan könen i familjelivet har en positiv inverkan även i arbetslivet, visar 
forskning (se t.ex. Gonäs 2005, SOU 2005:73). Jämställdhetslagen ger ingen 
vägledning för underordnade kvinnoyrken, eftersom den riktar sig mer mot 
konkurrens mellan könen, till exempel vid anställning (Johansson 2006). 
Kvinnorna i studien återfinns på en segregerad arbetsmarknad – inom 
landstings och kommunala vård- och omsorgsyrken – och har huvudansvaret 
för det obetalda arbetet. Segregationen på arbetsmarknaden bidrar till att 
över- och underordningen av kön reproduceras och att könsmaktsstrukturerna 
upprätthålls. Det är dock få forskare som studerar vad kombinationen betalt 
och obetalt arbete kopplat till kön har för betydelse för hälsan. Härenstam 
(2000, 2003) menar att det beror på att det är svårt att värdera dessa olika 
arbetsinsatser och ställa betalt arbete mot obetalt arbete. 

Jag har i avhandlingen visat hur förklaringar till långtidssjukskrivning 
och åtgärder för en återgång till arbetslivet ofta fokuserar på endast en av 
analysnivåerna (se figur 4). Mitt bidrag till forskningen har varit att visa på 
betydelsen av att ha ett flernivåsperspektiv där förklaringarna kan sökas i ett 
samspel mellan förhållanden på flera nivåer, liksom att visa på betydelsen av 
att studera samband mellan olika livsområden.

Den sociologiska tyngdpunkten framkommer bland annat i att 
välfärdsförändringarna ges en viktig plats i analysen. Jag menar också att en 
analys av sådana komplexa fenomen underlättas av en interaktiv metod (se 
nedan och kapitel 4). Resultaten i min studie pekar på betydelsen av att se 
samspelet mellan nivåerna, för att förstå och förklara grunderna till den 
vanmaktsprocess kvinnorna upplever före och under sjukskrivningen. Jag har 
genom min forskning visat att vanmaktsprocessen inte enbart är en 
individuell process, utan skapas i samverkan med förändringar på 
organisations- och samhällsnivån. En slutsats som jag kan dra, utifrån 
resultaten i studien, är att vanmaktsprocessen ledde in i en 
utmattningsdepression för flera av kvinnorna. Det finns således inte en 
förklaring till kvinnornas sjukskrivning, utan ett antal individuella och 
kollektiva ”pusselbitar”.
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EQUAL programmet hade som ambition att kombinera de tre nivåerna – 
individperspektivet utifrån empowerment principen och samhällsperspektivet 
genom att strukturpåverkan var en av målsättningarna inom programmet. 
Arbetsplatsen och olika organisationer kopplade till arbetslivet hade en 
central plats, genom att programmet syftade till att motverka diskriminering 
och utestängning från arbetslivet. Förutsättningar fanns för samverkan mellan 
olika nivåer och ett helhetstänkande, men hur blev det i praktiken? I 
PEOPLE-projektet, som var fokus för min studie, yttrade sig 
förutsättningarna enligt min tolkning som figur 5.

Figur 5 är ett försök att analysera hur PEOPLE-projektet arbetade med 
ambitionen att stärka kvinnorna och deras ställning på arbetsmarknaden.  

Figur 5.  Återgång till arbetslivet i praktiken.
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På individnivån lyckades projektet att skapa empowermentprocesser för 
deltagarna och stödet dem emellan och av projektledarna hade en stor 
betydelse för återgången till arbetslivet. I projektet var arbetsplatsnivån 
representerad av personalcheferna i kommun och landsting. ”Samhällsnivån” 
var representerad av chefen för försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 
De olika representanterna fanns med i organiseringen av projektet i en 
styrgrupp, som bestod av två deltagare, projektledare och chefen för det 
lärcentrum som var ansvarigt för projektet. De streckade linjerna i figur 5 
mellan arbetsplats, samhällsnivå och gruppen deltagare, symboliserar den 
kontakt som fanns genom mötena i styr- och referensgruppen. Linjen är 
streckad eftersom deltagarna saknade ett reellt inflytande över besluten och 
för att de inte sågs som representanter för gruppen, utan som enskilda 
individer av övriga partnerskapet. Däremot stärktes gruppkänslan mellan 
deltagarna, vilket innebar att de gjorde saker som inte var och en enskilt hade 
haft möjligheter till. Det gällde till exempel att delta i olika seminarier och 
konferenser och att skriva en bok om sina erfarenheter. Bokprojektet innebar 
att deltagarna själva initierade ett utvecklingsprojekt, vilket också var en av 
EQUAL programmets målsättningar. Den kollektiva handlingen visade sig 
vara en viktig del i en empowermentprocess.  

Kvinnornas tolkning av empowerment som förändrade (individuella och 
kollektiva) resurser är ett första steg i återgången till arbetslivet, men hur ser 
det ut efter att projektet är avslutat? Flera av kvinnorna menar att de – genom 
att öka sina resurser – har blivit bättre på att sätta gränser på sin arbetsplats. 
Några av dem vågar också ifrågasätta beslut som fattas av försäkringskassan 
och arbetsgivaren, och för att uppnå empowerment krävs också handling. En 
stärkt självkänsla gav kvinnorna kraft till att själva börja reflektera över sin 
tillvaro och även att börja agera för en återgång till arbetslivet. I projektet 
kom handlingen till uttryck i de kollektiva aktiviteterna. Det kollektiva 
agerandet innebär ett brott mot individualiseringstendenserna i arbetslivet. En 
av kvinnorna som fortsätter att arbeta kollektivt på sin arbetsplats som facklig 
representant, upplever att hon möter ett kompakt motstånd från arbetsgivaren, 
när hon påpekar brister i arbetsmiljön.

Förutom ett samspel mellan de tre olika nivåerna, – individ-, 
organisations- och samhällsnivån – krävs en ny dimension för att förstå 
komplexiteten. Work-life balance är ett begrepp som syftar till att det måste 
finnas en balans eller en integration mellan de olika sfärerna arbete, familj 
och fritid för ett hållbart (arbets)liv på längre sikt.  Frågetecknen i figur 5 
skulle kunna ha ersatts med ett arbete i utvecklingspartnerskapet att skapa 
work-life balance, vilket får en central plats i min analys av deltagarnas 
berättelser. Analysen visar att om kvinnorna saknar en (individuellt upplevd) 



Kapitel 11. Diskussion och slutsatser 

- 198 -

balans mellan sfärerna arbete, familj och fritid, kan denna brist på balans vara 
en viktig förklaring till deras sjukdomsbild. Jag ser denna balans mellan olika 
livsområden som en avgörande förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Denna 
utgångspunkt får stora konsekvenser för hur en rehabilitering kan organiseras 
och bli framgångsrik. Även om projektledarna hade ett helhetsperspektiv på 
deltagarna, så fick detta inte någon genomslagskraft i de andra delarna av 
partnerskapet.  

Helhetsperspektivet visar att det inte räcker att enbart utgå från individ 
och/eller arbetsplatsnivån för att skapa ett hållbart arbetsliv. Olsén (2003) 
betonar betydelsen av att skapa sammanhang utifrån ett demokratiskt 
hållbarhetsperspektiv. Det handlar om ett mänskligt livssammanhang som 
utvecklingen måste utgå från, vilket delvis skedde i projektet. 
Samhällsutvecklingen kan därför inte bygga på vare sig politiskt 
uppifråndrivna processer eller expertstyrda lösningar. I stället är det 
människornas konkreta egenaktivitet i ett samspel med samhälleliga 
institutioner som är i centrum för en hållbar, demokratisk utveckling (Olsén 
m.fl. 2003). Samspelet med samhälleliga institutionen är viktigt för en hållbar 
återgång, men det behövs också ett samspel med arbetsplatser. Förändringar 
på arbetsplatsen för en hållbar återgång är viktigt av flera skäl. Både för att 
skapa ett hälsosamt arbete, och för att de anställda ska kunna förena arbete 
med övriga livsområden. I dessa avseenden skedde inga verkliga förändringar 
genom projektet, eftersom det saknades ett samspel med faktiska 
arbetsplatser. 

Projektet bidrog däremot till en förbättrad rehabiliteringspolicy, både 
inom kommunen och inom landstinget – det vill säga hos de arbetsgivare som 
fanns representerade. Diskussionen om vikten av att arbeta förebyggande 
blev levandegjord. Projektet öppnade även för fortsatt samverkan mellan 
berörda aktörer. Kunskapen om ohälsoproblematiken ökade dessutom, 
genom att de långtidssjukskrivna fanns med under olika möten och 
seminarier. En direktkontakt med ”målgruppen” är i sig inte så vanligt 
förekommande. Kommunikationen mellan de långtidssjukskrivna och de 
andra aktörerna underlättades genom att det blev en direktkontakt och 
deltagarna kunde återföra diskussionen till den övriga gruppen. Gruppen 
representerades ibland av några individer och ibland deltog alla deltagare 
som hade tid och möjlighet vid olika möten. 

Deltagarnas möte med försäkringsdelegationen, vilket anordnas genom 
försäkringskassans representant, resulterade i en motion till riksdagen 
angående steglös återgång till arbetslivet. Projektet saknade dock en 
genomgripande plan för strukturpåverkan för att skapa ett hållbart arbetsliv. 

Kan man därför säga att projektet var misslyckat? Frågan är vad som 
menas med ett lyckat projekt? Flera av deltagarna kom tillbaka till arbets-
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livet, vilket var en av målsättningarna med projektet, och de flesta av 
kvinnorna kunde bryta sin vanmaktssituation och återta kontrollen över sina 
egna liv. För flera av dem hade detta inte uppnåtts utan projektet, menar 
deltagarna. Frågan är dock hur hållbara dessa förändringar är när det 
återvänder till ett arbetsliv och ett system för rehabilitering som inte har 
förändrats? En annan fråga är hur hållbart arbetslivet är när de uppbyggda 
stödstrukturerna från projektet försvinner? Den sista frågan syftar till det 
klassiska problemet hur implementering av erfarenheter från projekt till 
ordinarie verksamheter ska genomföras.  

Den processinriktade utvecklingen i projektet gör det svårt att avgöra vad 
som har bidragit till utveckling för var och en av deltagarna. Resultaten i 
studien visar dock på hur kvinnorna återerövrat kontrollen över sina liv och 
brutit den neråtgående vanmaktsprocessen. De flesta av deltagarna har utökat 
sina resurser, även på upplevelsenivån (jfr Allardt 1975) genom de olika 
verktygen och aktiviteterna i projektet.  
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Som jag tidigare nämnt kräver förståelsen och förklaringen av ett hållbart 
arbetsliv en analys på flera nivåer – på individ-, organisations- och 
samhällsnivån. Det min studie också visar är att dimensionen ”work-life 
balance” är för kvinnorna i min studie nödvändig att inkludera i ett hållbart 
(arbets)liv. Begreppet ”hållbart arbetsliv” innefattar dock en långsiktighet 
som tiden i projektet inte tillåter mig att studera (för en diskussion se t.ex. 
Docherty m.fl. 2002). 

De gjorda erfarenheterna i projektet och de goda resultaten på 
individnivå gjorde att utvecklingspartnerskapet ansökte om att få fortsätta sitt 
arbete i den andra omgången av EQUAL programmet. Tanken var att arbeta 
proaktivt direkt på några utvalda arbetsplatser och att där se till helheten för 
arbetstagarna, det vill säga i linje med definitionen på hållbarhet, men 
kompletterat med en syn på både det betalda och det obetalda arbetet. 
Ansökan byggde på att medarbetare på arbetsplatserna och deltagarna i 
PEOPLE-projektet skulle samverka. Deltagarna i PEOPLE-projektet sågs 
som experter på ohälsoproblematiken, och de skulle fungera som resurser i 
utvecklingsarbetet på arbetsplatserna.  

Begreppet work-life balance fanns inte med i denna diskussion, men det 
kunde ha fungerat som ett verktyg och utvecklingsunderlag för det fortsatta 
arbetet. Projektidén avslogs dock. Min vision om hur ett sådant projekt skulle 
ha kunnat se ut visas i figur 6. 

Figur 6 visar hur samverkan mellan olika nivåer kan ses som en 
förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Pilarna mellan nivåerna är 
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dubbelriktade, eftersom de symboliserar en dubbelriktad påverkan. 
Empowerment ses som att stärka individen och som ett sätt att skapa en ökad 
handlingsförmåga hos gruppen genom en starkare gruppkänsla. Work-life 
balance uppfattas som en integrerad del i ett hållbart arbetsliv.  

Figur 6. En vision om en utvecklingsstrategi för ett hållbart arbetsliv.  

Min studie har visat att ett av problemen med samverkan var att deltagarna 
sågs som enskilda individer och inte som representanter för en grupp.49

Empowermentprocesser är därför nödvändiga för att stärka en kollektiv 
handlingsförmåga.  Empowermentprocesser ses också som ett sätt att mot-
verka den ökande individualiseringstendensen i arbetslivet och för att stärka 

49 Det kan ses som en paradox att ett arbetsliv som uppmuntrar till ett 
individualistiskt förhållningssätt, förutsätter det omvända, nämligen att det finns 
former för kollektiv samverkan och diskussion.  

INDIVID 

ARBETSPLATS

SAMHÄLLE 

EMPOWERMENT

GRUPP 

WORKLIFE 
BALANCE 

HÅLLBART 
ARBETSLIV 



Kapitel 11. Diskussion och slutsatser 

- 201 -

medarbetarnas kollektiva självkänsla. Ett utvecklingsarbete för att stärka 
individerna bör utgå från gruppen och det stöd och den hjälp som gruppen 
kan ge medlemmarna, visar min forskning. I mötet med arbetsgivare och 
samhällsaktörer är individen oftast i en beroendeställning, vilket gör att 
många väljer exit/sorti istället för voice/protest (jfr Hirschman 1970). Exit 
innebär att försvinna från arbetsplatsen, kanske genom att säga upp sig, men 
kanske också genom en sjukskrivning. Protester blir mer och mer ovanligt på 
våra arbetsplatser och kritiska röster tystnar, visar Aronsson och Gustafsson 
(1999), något som också bekräftas i min studie. Ett exempel ger den kvinna 
som inte kunde säga nej till olika timvikariat på grund av rädsla för att bli 
avskedad, även om det innebar att hon inte fick någon semester och att hon 
ibland arbetade mer än heltid (se avsnitt 5.1.1). Empowerment perspektivet är 
därför nödvändigt som ett första steg i en utvecklingsprocess.  

I figur 6 ingår work-life balance som en viktig förutsättning i en strategi 
för ett hållbart arbetsliv och som en variabel i en teoretisk analys av 
sambanden. Work-life balance handlar inte bara om att förändra synsätt och 
att ändra villkoren för kvinnor med barn, även om begreppet har tenderat att 
könsmärkas, liksom flexibilitetsbegreppet (jfr Smithson och Stokoe 2005, 
Strand och Boje 2002). Work-life balance strategin handlar om att se till alla 
gruppers behov av att skapa en balans mellan arbete, familj och fritid. Min 
uppfattning är således att diskussionen om ett hållbart arbetsliv skulle vinna 
på om work-life balance begreppet tydligare lyftes in i denna diskussion.  

Min forskning visar att om de långtidssjukskrivna är delaktiga i arbetet 
och har ett reellt inflytande i utvecklingsprocessen, kommer de själva att ta 
upp diskussionen om work-life balance. För kvinnorna i min studie handlar 
det om att ha ett helhetsperspektiv på sina liv. Den ökande pressen i 
arbetslivet kombinerat med minskande resurser och därtill en krympande 
välfärd, visade sig till slut ställa orimliga krav på kvinnorna.   

För att få till en samverkan mellan nivåerna krävs att det finns aktörer 
som frågar de långtidssjukskrivna och som framför allt lyssnar till deras svar. 
En hållbar utveckling kräver att det finns aktörer med mandat att agera för att 
förändra strukturer, eftersom det inte räcker med enbart förändringar på 
individnivån. Projektet visar samtidigt att det krävs en hel del tid och 
gemensamma ansträngningar för att skapa en ”vinna-vinna” situation mellan 
deltagare som representerar olika nivåer.  Det är viktigt för att skapa ett 
gynnsamt arbetsklimat i hela gruppen för att kunna prova olika vägar för en 
återgång till arbetslivet.  

Är det möjligt för arbetsgivaren att underlätta work-life balance för de 
anställda, det vill säga att ta hänsyn till individens förutsättningar att 
kombinera det betalda och det obetalda arbetet för att på det sättet underlätta 
återgången till arbetslivet? Min forskning visar att hänsynen till work-life 
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balance i alla fall är en nödvändighet för en lyckad rehabilitering och för ett 
hållbart arbetsliv, åtminstone för den här gruppen kvinnor. Frågan är bara 
vem som ska ta ansvaret för att helheten fungerar? Svaret på frågan är att 
ingen enskild aktör kan ta hela ansvaret ensam. Kvinnorna har själva fått göra 
det, vilket är en viktig förklaring till deras sjukskrivning och till svårigheten i 
rehabiliteringen. Lösningen kan inte vara att individerna, arbetsgivaren eller 
”samhället” får hela ansvaret eller var för sig löser problemet, utan ansvaret 
bör sökas i en gemensam samverkan, som bygger på deltagarnas situation 
och aktiva medverkan. Projektet var på god väg att bygga upp en sådan 
samverkansmodell, men tidsperioden var för kort för att integrera ett 
helhetsperspektiv – det vill säga att arbeta på både individ-, organisations- 
och samhällsnivån, samtidigt som hänsyn tas till det betalda och obetalda 
arbetet.
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Min uppfattning är att det interaktiva förhållningssättet har gett mig en annan 
sorts kunskap – en mer reflekterad och kritisk – än vad ett mer traditionellt 
kvalitativt förhållningssätt skulle ha gjort. Genom att sträva efter en 
gemensam kunskapsbildning tillsammans med deltagarna, och där deltagarna 
tog en aktiv del i utformningen av forskningsprocessen, menar jag att 
kunskapen blivit mer valid (jfr Eikeland 2006). Det beror på att deltagarna 
var mer aktiva i analysen, bland annat genom att de kunde reflektera över de 
minnesanteckningar och utskrifter av samtal som hela tiden togs fram. Både 
jag som forskare och deltagarna har på det sättet fått en fördjupad kunskap 
om deras problematik. Närheten brukar ses som ett hinder för ett kritiskt 
förhållningssätt (Davies 1999), men jag menar att närheten gav möjligheter 
att ställa kritiska frågor genom att vi kunde stötta varandra och även 
ifrågasätta varandra. Genom att skapa tillit och intresse för forskningsfrågan 
kan ett genuint intresse väckas hos deltagarna, där vi gemensamt kan 
överskrida tidigare begränsningar i förförståelse och oreflekterade 
uppfattningar. Närheten i gruppen gjorde alltså att vi tillsammans kunde 
överskrida vardagsförståelsen, och distansen – vilket den gemensamma 
analysen bidrog till – innebar att söka förklaringar i underliggande 
mekanismer som inte direkt var synliga för deltagarna (jfr Bhaskar 1978, 
Danermark m.fl. 2003). Att bryta med vardagsförståelsen (”common sense”) 
ses av många (bl.a. Bourdieu och Wacquant 1992) som vetenskapens uppgift. 
Bourdieus (1992) lösning kan uppfattas som om det krävs en objektssyn för 
att åstadkomma ”vetenskap” i detta avseende, genom att forskaren skapar en 
distans till det och de som studeras. Objektssynen talar mot den interaktiva 
forskningens subjektsrelationer. Den interaktiva forskningen inser problemet 
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med en forskning som inte överskrider vardagsförståelsen, men ser 
forskningen som en gemensam lärprocess där även deltagarna deltar för att 
finna förklaringar till mer underliggande mekanismer (jfr Svensson 2007). 
Begreppen närhet/distans och förståelse/förklaring var nära förknippade med 
varandra i vår lärprocess och skapade därför tillsammans den kritiska 
reflektionen och analysen som hela tiden förde forskningsprocessen framåt 
(se figur 3).  

En av kvinnorna säger att ”jag har glömt bort att du faktiskt ska skriva en 
avhandling om det här”. En annan kvinna kallar mig för ”vår forskare”.  Hur 
rimmar detta med kravet på objektivitet i forskningen? Jag ser inget större 
problem med det nära samarbetet med deltagarna, eftersom vi gemensamt 
strävat efter ett kritiskt förhållningssätt. Det har varit en balansgång mellan 
tillit och förtroende och strävan efter att gå djupare in i olika förklaringar. 
Forskarrollen är dock central i den interaktiva processen och behandlas i 
följande avsnitt. 
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I och med att långtidssjukskrivna är en grupp som befinner sig i ett 
utanförskap, så har det varit svårt att inte bli upprörd över den ibland 
diskriminerande behandling de blir utsatta för.  Jag har blivit upprörd flera 
gånger och engagerat mig i kvinnornas situation. Kan engagemanget påverka 
forskningsresultaten? Här anser jag att mitt tidigare arbetsliv har inneburit att 
jag lärt mig att skapa en viss distans. Jag har tidigare arbetat med människor i 
utsatta situationer, något som har gett mig en erfarenhet av att balansera en 
professionell närhet med en professionell distans. Självklart kombineras 
denna erfarenhet med ett genuint intresse av människor och en nyfikenhet på 
varför människor handlar som de gör och att tillsammans söka en förståelse 
till varför handlingen sker.  

Frågan är om ett engagemang behöver vara ett hinder för en kritisk 
forskning? Jag vill gärna svara nej på den frågan, men det handlar om att 
skapa en forskningsmiljö, där det finns ett kollektivt stöd och framför allt en 
arbetsfördelning som ger möjlighet att fokusera på forskningsfrågorna. Jag 
har funnits i ett organisatoriskt sammanhang, där det nära samarbetet med 
projektledare och medarbetare från APeL har stöttat mig om jag har haft 
problem med att upprätthålla balansen mellan närhet och distans. Vikten av 
att ha stöd av en person som mer fokuserar på utvecklingsarbetet i ett projekt 
kan inte nog understrykas. Jag hade dessutom turen att få en mångsidigt 
kunnig person som stöd under hela projekttiden. Han var väl insatt i arbets-
marknadsfrågor främst på organisationsnivån, vilket kompletterade mina 
kunskaper om utstötningsmekanismer på individnivån.     Forskningsstödet, 
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vilket framför allt har gett mig möjligheter till distans, har funnits framför allt 
från mina handledare, och genom de nätverk jag befunnit mig i som 
forskarstuderande. Till exempel genom IDIP – interaktiva doktorander i 
periferin – där vi i olika sammansättningar har träffats, både vid forskarkurser 
och i andra sammanhang. Möjligheten att delta i högre seminarier vid 
universitet och bland annat kunna lägga fram egna texter har också inneburit 
en reflektion över det egna materialet. 

En annan svårighet, som aktionsforskare har att hantera (se Svensson och 
Aagaard Nielsen 2006), är forskarens ansvar för att driva utvecklingsarbetet, 
något som tar tid och kraft från det empiriska arbetet och analys. Det 
sammanhang jag har funnits i har inneburit att det funnits projektledare som 
har ansvaret för utvecklingsfrågor. Denna arbetsfördelning anser jag har gjort 
en annars omöjlig uppgift möjlig, det vill säga att kombinera forskning med 
utvecklingsfrågor, samtidigt som en avhandling ska skrivas och forskarkurser 
genomföras. 

Oavsett vilket engagemang deltagare och andra aktörer från projektet har 
haft i mitt arbete, är det ändå jag som haft ett ansvar för att redovisa och 
analysera empirin och att dra slutsatser av mina resultat i avhandlingsarbetet. 
Min förhoppning är att det nära samarbetet ändå innebär att min text inte 
kommer som någon överraskning, samt att de flesta deltagarna upplever att 
de är bekanta med materialet. Några av deltagarna deltog under 
slutseminariet och samtliga erbjöds att ta del av slutmanuset. 
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Forskningsprocessen kan ses som en del av empowermentprocessen. 
Kvinnorna har kallat våra möten för ”empowerment”, kort och gott, ser jag 
när jag tittar i deras anteckningsbok för möten i PEOPLE-projektet. De har 
berättat om och analyserat sina upplevelser, och engagemanget för 
lärprocessen gjorde att de valde att skriva en bok om sina erfarenheter, där 
jag fungerade som ett stöd. Boken är ett uttryck för att göra sina röster hörda, 
och att inte låta andra, så kallade experter, tala för dem. Min roll i 
skrivprocessen, har varit att fungera som handledare och som ett processtöd. 
Frågan är om boken hade blivit av om jag arbetat utifrån en mer traditionell 
forskarroll? Vad hade jag kunnat göra istället om jag inte deltagit i skrivandet 
av boken eller i så många aktiviteter tillsammans med deltagarna? Kanske 
hade jag haft tid till att fördjupa kunskapen om kvinnornas omgivning, till 
exempel genom intervjuer med arbetsledare och/eller kvinnornas partners. 
Forskningsarbetet innebar vägval under processens gång, och det är en av 
nackdelarna med att arbeta processinriktat – vare sig det gäller forskning eller 
utvecklingsfrågor – man vet aldrig vart processen leder. Samtidigt är det en 
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utmaning, där man som forskare kan lära av gjorda erfarenheter och göra 
omprioriteringar.

Eftersom våra samtal har skett i grupp har valet ofta blivit att inte försöka 
utmana individerna alltför mycket. Kanske hade kunskapen fördjupats 
ytterligare om jag gjort fler individuella intervjuer i form av livsberättelser? 
Ett sociologiskt fokus är dock inte specifikt inriktat på personliga och 
subjektiva fenomen. 

Jag har heller inte problematiserat maktrelationer inom gruppen. Det 
finns skillnader inom gruppen – med avseende på ålder, yrke och utbildning 
– vilket kan spela roll för vilken position kvinnorna får i gruppen och vilken 
vana de har för att delta i analys och reflektion. När jag inte var närvarande 
under ett av våra inspelade samtal, så var en av kvinnorna mer drivande i att 
föra samtalet framåt. En annan av kvinnorna tar ibland rollen som 
”provokatör” och försöker ofta se problemen från flera håll. Några av 
kvinnorna funderar mycket kring genusaspekten i problematiken med 
sjukfrånvaron, medan någon till en början inte alls hade reflekterat över det. 
Några av kvinnorna var mer kritiska till sin arbetsgivare än andra, medan 
andra försöker se problemet även ur arbetsgivarens perspektiv. Någon av 
kvinnorna var mer tystlåten under våra samtal, därför har jag ibland agerat 
som samtalsledare och försökt att fördela ordet.  

Min bakgrund, erfarenhet, ålder, kön och utbildning har också betydelse 
för vår relation.  Hur hade processen sett ut om jag till exempel inte varit i 
samma ålder som de flesta av deltagarna och av samma kön? Till en början 
hade kvinnorna inte så mycket invändningar eller vinklingar på mina förslag, 
utan gjorde ”snällt” som jag föreslog. Efter en tids arbete kom de med egna 
förslag på diskussionsområden. Förslaget om att skriva boken ”Varför frågar 
ingen oss”? kom också från deltagarna. Denna utveckling kan ses som ett 
exempel på en ökad tillit i relationen.  Troligtvis hade maktrelationerna i 
gruppen framträtt tydligare om jag hade analyserat materialet mer utifrån 
enskilda individer än utifrån gruppens perspektiv. Helt avgörande för vårt 
arbete har dock varit att deltagarna har haft tid för våra möten, genom att de 
varit sjukskrivna. Som jag tidigare nämnt så blev en del av kvinnorna 
tvungna att välja bort till exempel bokprojektet när de började arbetsträna, 
vilket innebar att projektet tog längre tid än vad vi hade föreställt oss.  

Jag har inte tagit upp diskussionen om begreppen hälsa/ohälsa eller om 
frisk/sjuk.  Ett paradigmskifte pågår i begreppsdiskussionen – från att hälsa 
har setts som frånvaro av sjukdom, till ett mer humanistiskt hälsobegrepp där 
individens uppfattning om hälsa ingår (Medin och Alexandersson 2000). I 
efterhand kan det tyckas märkligt att vi inte har diskuterat hur de upplevt sin 
hälsa/ohälsa i gruppen, eftersom de varit långtidssjukskrivna. Varför har vi 
inte gjort det? En anledning kan vara att fokus i dialogen har varit på 
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återgång till arbetslivet.50  Nordenfelts (1991) tankar om hälsa och hälso-
arbete skulle kunna vara ett sätt att analysera kvinnornas situation. Nordenfelt 
(1991) utgår dels från ett biologiskt/statiskt perspektiv, dels från ett holistiskt 
perspektiv där människan ses som en handlande varelse i social relation med 
andra. När hälsan är god har individen tillräckliga resurser för att klara 
vardagliga krav och att förverkliga personliga mål. Det holistiska 
hälsoperspektivet ligger i linje med hur kvinnorna i min studie har definierat 
empowermentprocessen. 
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Min studie har bidragit med att försöka ge en analys av ett komplext fenomen 
ur ett helhetsperspektiv. Min ambition är inte att hävda att det är så här man 
ska göra en analys och att det är det enda sättet att forska, utan jag vill visa 
att det är en möjlig väg som ger intressanta resultat.  

Ett annat inslag som jag bidragit med är att visa på betydelsen av att 
arbeta nära deltagarna och projektledarna i en forsknings- och 
utvecklingsprocess, men att ändå försöka skapa en kritisk distans. Jag anser 
att det är en rikare och mer valid kunskap som kommer fram ur det 
interaktiva förhållningssättet, jämfört med mer traditionella forsknings-
metoder, genom den gemensamma kunskapsbildningen. Beroende på vilken 
frågeställning som ska belysas och beroende på den tid som deltagare (och 
forskare) har för att engagera sig i en forskningsprocess, så anser jag att ett 
interaktivt förhållningssätt kan ha stora fördelar. Är studien teoretiskt 
intressant? Vad ny teoretisk kunskap har jag bidragit med? Ja när det gäller 
enskildheter, så har jag kanske inte bidragit med något revolutionerande nytt. 
Jag har utgått från ett helhetsperspektiv och den öppna – närmast explorativa 
– ansatsen, vilket med nödvändighet kan ske på bekostnad av en djupare 
teoretisk utveckling. Mitt bidrag till forskningen är att visa på vikten av att 
koppla samman olika teoriområden och analysnivåer. Deltagarna har även 
visat att fritiden är viktig för ett hållbart arbetsliv, vilket bekräftas av work-
life balance forskare (t.ex. Guest 2002, Olson 2004).  

Den gemensamma kunskapsbildningen har även bidragit till att nya 
aspekter på begreppet empowerment kommit i dagen. En av kvinnorna 
menade att det inte var möjligt att bli ”empowrad”, när hon är så fysiskt 
utmattad så som flera av dem var i starten av projektet. Det är min 

50 Jag anser dock att en sådan diskussion kan vara viktig och att det är av största vikt 
för gruppen utmattningsdeprimerade att hälsa inte ses som frånvaro av sjukdom, 
eftersom flera av dem kanske aldrig kommer att återgå till arbetslivet i samma 
omfattning som innan sjukskrivning. 
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uppfattning att den fysiska aspekten i en empowermentprocess inte har 
uppmärksammats tillräckligt i den tidigare forskningen.  

Har jag lyckats att kombinera olika analysnivåer och livsaspekter? Jag 
har utgått från individnivån, och min ambition har varit att beakta samhälls-
nivåns betydelse för vanmaktsprocessen, vilket den gemensamma analysen 
av kvinnornas berättelser gjort möjligt. Jag har även berört organisations-
nivåns betydelse för deras utveckling, också i det fallet genom analysen av 
kvinnornas berättelser. Deras berättelser inrymmer utsagor och fakta om 
arbetsvillkor, vilket gör att jag kan dra en del slutsatser om hur vanmakts-
processen påverkas, både från samhälls- och organisationsnivån. FoU-
projektet har även haft en förankring på samhälls- och organisationsnivån, 
vilket har inneburit att jag fått både bekräftelse och nya aspekter på 
forskningsresultaten, det vill säga en form av validering. 

När det gäller min forskning om ”work-life balance” – det vill säga 
balansen eller integrationen mellan arbete, familj och fritid – har jag mycket 
material från kvinnornas berättelser som visar på relevansen av detta 
perspektiv för hälsa och möjligheter att återgå till arbetslivet.  

Min forskning har väckt en rad nya forskningsfrågor. Det finns många 
intressanta uppslag att arbeta vidare med. Studien visar på betydelsen att ha 
ett genusperspektiv, både i diskussionen om det hållbara arbetslivet och i 
rehabiliteringsforskning. Så länge könssegregering existerar – både i det 
betalda och i det obetalda arbetet – så är genusaspekten av största vikt i 
diskussionen framför allt om psykisk ohälsa och exkluderingsprocesser.  

En annan outvecklad forskningsfråga handlar om hur systempåverkan 
kan kombineras med empowerment. Partnerskapet hade just som syfte att 
göra projektarbetet mer hållbart genom att innefatta beslutsfattare på olika 
nivåer. I praktiken visar min forskning att det i stället blev en tydlig tudelning 
mellan ett relativt väl fungerande gruppstöd i projektet, men med en svag 
koppling till beslutsfattare på systemnivån. Hur skulle empowerment-
perspektivet på individnivån kunna kompletteras med strukturpåverkan?51

Begreppet work-life balance har visat sig fruktbart för att analysera 
ohälsan och möjligheten till rehabilitering. Samspelet mellan arbete, familj 
och fritid är centralt för att förklara påfrestning för den enskilde. Arbets-
organisation och arbetstider borde utformas för att underlätta denna 
anpassning som är särskilt viktig i olika skeden av livet. Begreppet hållbart 
arbetsliv måste innefatta denna dimension, något som den senare forskningen 
saknar (se Docherty m.fl. 2002, Svensson m.fl. 2007). 

51 För en fördjupad diskussion kring PEOPLE-projektet se Larsson, A-C  (2008) i 
Svensson & Nilsson (eds) Partnership – a strategy for sustainable change and 
innovation.  
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En ambition med studien är att få resultat och ge förklaringar som har 
relevans för de deltagande kvinnorna och för andra som befinner sig i en 
likartad situation. Genom den gemensamma lärprocessen kring 
problematiken, har avsikten varit att forskningsprocessen ska bidra till 
kvinnornas egen förståelse för vad som krävs för att kunna återgå till 
arbetslivet. Lärprocessen innebar även att kvinnorna kom att berätta om sina 
erfarenheter för andra långtidssjukskrivna och för olika rehabiliterings-
aktörer. Det sker bland annat i boken ”Varför frågar ingen oss?” 

 Det sociologiska bidraget i studien innebär framförallt att se samspel 
mellan olika analysnivåer. Ett hållbart arbetsliv förutsätter work-life balance 
(se figur 6) och i work-life balance innefattas en hållbar återgång till 
arbetslivet. Min studie visar att för den här gruppen kvinnor bör ”hela livet” 
tas hänsyn till och ingå i rehabiliteringsprocessen.   

Studien visar på nyttan med en interaktiv ansats och på behovet av en 
tvärvetenskaplig forskning i den här typen av komplexa frågeställningar, som 
både vill fördjupa en förståelse och ge en sociologisk förklaring som bidrar 
till begreppsutveckling liksom till praktisk nytta. 
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The increasing demands and diminishing resources in both working life and 
private life make it increasingly difficult to find a balance between the 
different spheres (see for example Johansson 2002:1). Slimmed-down 
organisations within the public sector (see for example Gustafsson 2004, von 
Otter 2003) and a weakened social-welfare (see for example Palme et al 
2001) create greater problems for women than for men regarding the balance 
between paid and unpaid labour. This is because women are the predominant 
labour force within the public sector and that they still have the major 
responsibility for the unpaid work (see for example Gonäs 2005, Nordenmark 
2004, Soidre 2002). The individual must take responsible for their working 
environment, their rehabilitation, their employability, their children’s leisure 
activities and school attendance and the investment of pension savings, to 
name just a few areas. The collective responsibility is becoming more and 
more invisible, at the same time as alienation increases. Many individuals 
“grow” with their own responsibility, but for an individual in a stress 
situation it can be “too much”. In the long-term and under certain 
circumstances these changes can have health consequences (see for example 
Alexandersson 2002, Bremberg 2003). 

Alienation and discrimination in working life did not only increase in 
Sweden, but in the whole of Europe and therefore a decision was taken to, via 
the European Social Fund, attempt to combat this. My research lies within 
one of the R&D projects that were a part of this larger initiative. 
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The research has been carried out within an R&D project, PEOPLE, in the 
EQUAL program, which is a collective initiative within the EU and is 
administered by the European Social Fund. The program is aimed at 
encouraging methods for combating discrimination and exclusion in working 
life, but above all to influence structures, organisations, working practices, 
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values etc that exclude and discriminate. The individual’s competence and 
developmental possibilities should be considered, regardless of gender, age, 
ethnic origin, sexual preference or physical handicap. EQUAL is the largest 
multiple initiative in the history of the European Union. One of the key 
principles in the program is empowerment and the organisational form is a 
developmental partnership. 

The developmental partnership PEOPLE consisted of four partners: The 
National Institute for Working Life/APeL, CFL – The Centre for Flexible 
Learning in Söderhamn, The Adult Education organisation in Gislaved and 
the Learning Centre Masugnen in Lindesberg. There was also collaboration 
with a transnational partnership – Workforce Futures from south London. 

The dissertation concerns only one of the regions and has as the target 
group those on the long-term sick-list. The sub-project was organised in 
traditional form with a steering group and a reference group. The steering 
group consisted of representatives from employers (region and county 
council), the National Insurance Office, the Unemployment Agency, learning 
centres, project leader and two participants. The project leaders were 
employed at the learning centre. The reference group was made up of 
occupational health services, union representatives, study advisors, health 
improvement councillors, the project leader and two participants. 
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The aim of the dissertation is to try to understand and explain how a group of 
women ended up on the long-term sick-list and how a return to working life 
can be brought about. The first question formulated is therefore: what reasons 
are there for being signed-off long-term on medical grounds? The second 
formulated question is the following: what does empowerment mean for this 
particular group on the long-term sick-list in terms of returning to working 
life? This question is relevant because of the fact that support for the return to 
working life was organised within the framework of a developmental project 
within the EU-program EQUAL, where empowerment has been one of the 
key principles. A third question is: can the empowerment process be coupled 
to the return to working life? The fourth question formulated consequently 
then becomes: have the results of the project activities made it easier for the 
individual to return to working life?  

Through an interactive relation the women and I have tried to create a 
collective knowledge-base (see Figure 1) where the women’s feelings of 
powerlessness have been clearly described as a common factor and an 
important basis in their long-term medical signing-off. 
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Figure 1. An illustration of an interactive research process with different 
roles and interests (cf. Larsson 2006, p 245 Svensson, 2006, 2002) 

Figure 1 shows the contents of the collective knowledge-base. Researchers 
and participants use the results in different ways. A collective product that 
resulted from the research process is a book that has been written collectively 
and which is used to present and spread the results of our collective work. 
The interactive type of relationship has resulted in the research process, 
which is illustrated in Figure 2. 

Figure 2 shows, somewhat simplified, some of the different methods that 
were used and that were developed during the research process. The 
collective work in formulating questions for the first questionnaire (point 2) 
meant that the participants and I had a common base to start from. This led us 
towards wanting to reach a deeper understanding and to find explanations for 
the powerlessness process that the majority of the women experienced prior 
to and during their period of being medically signed-off and what would be 
required in order to break the downward spiral. We continued the research 
work by holding a series of discussions in groups during the autumn of 2003 
and the spring of 2004, based on different themes (points 3–4). In addition 
four individual interviews were carried out.  

Joint learning
- Problem definition
- Selection of methods
- Analysis
- Presentation  and      
dissemination of       
results

Researcher Academic results
Papers, articles, books
New theories, concepts
and models 
New methods
New courses

Usefulness
In the organisation or 
at an individual level 
New insights
New contacts

Participants
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Processes  Results  Participants  
1. Forming the overall Work place learning Mainly the  
research question  and empowerment researcher 

2. Gathering data        A Modification of the             Joint 
research question.   responsibilities 

                                                     Developing a   
                                                     questionnaire  

.
3. A deeper understanding.       Getting behind the scene52   Joint responsibility
Together with participants Creating trust  Joint responsibility 
                                    N 
Together with other researchers   Theoretical discussions Mainly the 

researcher 
             A  
4. Explanation  Modification of research Joint responsibility 

question. Empowerment  
in terms of different  

                                     L            resources?     
Writing a book about the Joint responsibility 
participants’ experiences 

5. Theoretical orientation Empowerment53 as Mainly the  
authorization/to enable / researcher 

          Y increased resources. 

6. Operationalisation Seven aspects of                 Joint responsibility 
of theory                     S                 resources            

7. ‘Testing’ the                   Validation of theory           Separate and joint   
operationalisation        I  processes                  

  
8. Theoretical development     Papers, articles and a Mainly the  

dissertation   researcher 
                                     S 
9. Dissemination          Dialogue seminars, Joint responsibility 

books etc 
Figure 2. Some phases in the research process with the results and 
participants involved.

52 This is Goffmans’ (1959/1990) concept based on his dramaturgical perspective on 
social interaction. 
53 Se t ex. Jonson Ahl & Florin Samuelsson (2000), Prilleltensky  (2001), Williams 
(1994) 
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Further two questionnaires completed the research process. One of these 
questionnaires amounted to going into the seven different aspects of the 
resources, which were defined by the women as a part of the empowerment 
process (points 6–7) in more depth. In addition to the meetings with the 
participants in the project, meetings were also held with the local, national 
and trans-national partnerships. The participants also participated in different 
research environments, for example in research conferences and teaching, 
where we together presented the preliminary research results. 
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During the research process it emerged that the women’s feelings of 
powerlessness were due to the increasing demands and diminishing resources 
at community and organisational level and the consequences this had at the 
individual level. This is summarised in Table 1. 

In Table 1 I have shown how the processes at the community and 
organisational level lead to consequences for the women in my study. All 
have experienced changes in the social-welfare system, partly because the 
majority work within a welfare organisation and partly because they are more 
dependant on welfare services than men, as women have the major 
responsibility for unpaid work. In addition to gender segregation in unpaid 
work the majority of women find themselves in a gender-segregated labour 
market (cf. Gonäs 2005, Soidre 2002) and within female-predominant 
workplaces psychiatric diagnoses are more common (Backhans 2004). 

Stress levels in workplaces have increased due to reductions in personnel 
and time for reflection and recovery has diminished (see for example 
Aronsson 2000, von Otter 2003), which is confirmed in this study. The 
degree of work intensity has risen, for example, through demands for an 
increased flexibility (cf. Strandh and Boje 2002, Karlsson and Eriksson 
2003). This means that the demands on self-regulation have increased (cf. 
Aronsson 2000, Sundgren Grinups 2004), that is to say, that the women in 
my study must themselves set their own limitations for how much their work 
is allowed to over-run them. The trend of individualisation lays an increasing 
responsibility on the individual for solving their own working situation (cf. 
Hiltrop 1995, SOU 2000:78). For some of the women in this study this has 
meant that they were forced to reduce their working hours in order to cope 
with their total life situation. The women try to find adaptation strategies in 
order to meet the increasing demands and diminishing resources.  

Health consequences are indirect, that is to say that it is not possible to 
say that it is one change that leads to ill health. Each partial explanation can 
however provide a piece of the jigsaw in understanding the whole. 
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Processes at the community level Consequences at the individual 
level  

Reductions in the public sector  More pressure in working life 
Increasing demands on parents 
and dependants 

Welfare changes, for example worse Increasing demands on parents 
conditions in social insurance and dependants 

More economic pressures 

Individual solutions Increased specialisation in working 
life, at the same time that the 
employee has more job assignments 
– increased vulnerability  

Processes at the organisational level Consequences at the individual 
level 

Slimmed-down organisations  Reduced time for reflection and 
recovery 

Flexibility Rationalisation of personnel 
Efficiency implementation 

Adaptations groups disappear Worse conditions for rehabilitation 

Restructuring  Splitting of personnel groups and 
personnel categories 

Specialisation  Possibilities for transfer disappears 

Employability – the individuals   Discrimination and segregation of 
responsibility vulnerable groups; more evident in a 

harsher employment climate  

Various failings in administrative  The individual ends up between two  
Processes ”desks”. Obscurities in the 

rehabilitations process 

Table 1. A summary of the processes at community and organisational level 
and the consequences for the individual. 
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In this passage I show how the women together with the support of the 
project leader work towards changing and strengthening their resources in 
different aspects. Starting from the discussions that have taken place we have 
together identified seven different aspects of resources: emotional, social, 
learning, physical, psychological, economical and institutional. 

Aspects of altered            Activity Result for the individual 
resources 

Emotional resources        Group discussion From chaos to balance? 
               Individual discussion  

Social resources               Group meetings Support within the group 
                                          Practical counselling New networks/relations 
                                          Project activities 

Learning resources           Seminars, courses Capability to deal with own stress 
                                         Group discussions Self-reflection in the group 
                                         (Occupational) Find new ways to return to working  
                                         counselling life  

Physical resources           Physical activities Resume leisure activities 
Beginning of new fellowship                            
Improve physical health 

Psychological                Group support Improved ego 
resources                          Individual discussion “New” identity 

Learn to say no 

Economic resources        Group discussions Material re-evaluation 
Economic pressure negative 

Institutional resources     Participation in  Feedback on seminars and 
              strategy and reference conferences, which increase                 
              groups and in  the opportunities for reflection 
              research environments  

Table 2. Changes in resources, activities and results.

A number of the experiences and events that we exemplify the different 
resources with have not been able to be generated by the participants by 
themselves but rather have been arrived at thanks to the different meetings 
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and views within the group. For the majority of the participants an absolutely 
essential first step, on the journey back to working life, is to be able to gain 
understanding of and be conscious of their problems. In Table 2 the different 
aspects of resources, various activities and the most important results that the 
study has shown are presented. 
The changed resources highlighted during the research process, and that we 
collaboratively defined as factors in an empowerment process for the women, 
can comprise both a collective and an individual level. The majority of the 
defined resources in the study are valid both at an individual and a collective 
level (cf. for example Allardt 1975, Andersen 2003, Korpi 1978, Johansson 
1970). The social resources can be found at the collective level and are 
mirrored in social relations above all between the participants in the project. 
The social resources at the organisational and community level are not at all 
as strong and apparent, even if they can be picked out. 

When it comes to if resources have been actual or perceived my results 
show that both dimensions are necessary and that they are intertwined in a 
development process. One example of this is how the women begin to 
recover some of their physical resources, which in itself is a health benefit. 
This can be seen as a necessary prerequisite for improving resources in the 
other areas. The development process is reinforced if the women are 
conscious of their resources. 

�������2��������������2����	�F�2�
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The first step back to working life is to conquer the anxiety and fear that the 
majority of the participants have. Anxiety can for example concern not 
knowing what “normal” fatigue is and of not being good enough. When the 
participants begin occupational training again, in order to eventually make 
the transition to paid labour, different reactions can be discerned in the 
encounter with working life. Table 3 depicts a simplified, schematic picture 
of different factors that respectively favour or hinder a development “back to 
working life”. 

The majority of the women tried occupational training under the duration 
of the project, some at their old workplaces and some at “new” workplaces. 
For women the most common form of rehabilitation is occupational training 
at their old workplaces and with the same occupational tasks that they 
became sick because of (Bäckström 1997, Försäkringskassan (National 
Insurance Office) 2005, Josefsson and Törnblom 1995). The result of 
occupational training in the study varied. Some of the women returned to 
their old workplaces and eventually started paid work part-time again, but 
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still by December 2006 do not work the number of hours that they used to do 
before their medical signing-off. A few of the women “chose” to resign from 
their positions, because they could not get accommodating employment. A 
number of the women have changed their attitude to the work. They mean 
that today their families are prioritised before employment. Can a change in 
attitude and a willingness to resign be construed as adaptation strategies? (cf. 
Tyrkö 2001). 

Favourable factors  Detrimental factors  

Support of colleagues                         Overestimation of own capacities 

Support from management  Difficulty of adjust tasks, which 
creates confinement 

Good relations with employer                       Too high demands from employer  
and the National Insurance Office                 and the National Insurance Office 

Regular and thorough personal  Too fast demands from employer 
development discussions                        and the National Insurance Office 

Gradual increments High expectations from work 
colleagues 

Not making work a first priority  Habits persist – the workplace 
any more  has not changed 

Strength to take own responsibility Own motivation and strength  
and take own initiative to making is lacking  
changes 

Support from family and friends  Lack of support from home 

Work/home/leisure in balance                       Work/home/leisure not in balance 

Table 3. Respective favourable and detrimental factors in the journey back to 
working life. 
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Demands and expectations come from both the employer and from the 
National Insurance Office, but also from the family. For a number of women 
the unpaid labour did not work when they started to work, even if they coped 
in their time at work. A number of the women emphasise the importance of 
maintaining a “room of ones own54” in order to cope with the combination of 
work and family life (cf. Forssén and Carlstedt 2006). The employer sees that 
the individual functions at the workplace and very soon wants them to 
increase their working hours, which leads to increased demands. To find a 
balance between the different spheres – work, family and leisure – is good for 
the health, but who’s job is it to see to it that this balance prevails and to give 
support if an imbalance occurs?  

Support from the employer can be different, depending on which line-
manager the women have. A number of the women perceive that they have 
good support. The women who have gone back to their old employers, 
however, have themselves had to take the initiative to instigate development 
discussions and to impose demands for change. A number of researchers 
emphasise the importance of the role of social support when it comes to 
health, both from work colleagues and management, but also from family and 
friends (see for example Arneson 2006, Bastin et al 2003, Gard and Sandberg 
1998, Medin et al 2003, RFV 2003:10, Sundgren Grinups et al 2004, Theorell 
2003, Östlund 2002). 

One conclusion reached by many of the women is that it does not matter 
how “empowered” they have become, when the workplace has not changed 
and is still as stressful and sometimes even more stressful than when they left 
it. The question remains: how sustainable is their working life? 

I����������������������������������
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My research demonstrates the value of studying a complex problem from a 
holistic perspective. What importance do changes in community and 
organisational life for the individual have in connection to health? 
Explanations for ill-health can in the main be found at some level of analysis 
(see for example Bjurvald et al 2005, Ekberg 2006, Grape 2001, Hansen 
Falkdal 2005, von Otter 2003, Palmer 2005), and few researchers focus on 
the interplay between the levels (Härenstam et al 2000, 2006). 

Another conclusion is the importance of having a gender perspective, 
both in discussions about the sustainability of working life and in 
rehabilitation research. As long as gender segregation exists – both in paid 

54 cf. Woolf, Virgina  
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and in unpaid labour – so is the gender perspective of utmost importance in 
the analyses of the possibilities of combining work, family and leisure and 
the connection with health. 

The term work-life balance (see for example Guest 2002, Kodz 2002, 
Gambles 2006, Olson 2004) has therefore shown to be fruitful for the 
analysis of ill-health and the possibilities of rehabilitation. Integration 
between work, family and leisure is central to explaining strain for the single 
person. Employment organisations and working time should therefore be 
formulated in order to make it easier to make the adaptations that are 
especially important during different phases of life. The term sustainable 
work system must include this dimension, something that the latter research 
is missing (see for example Docherty 2002, Svensson 2007). 

Empowerment processes as support for the return to working life have 
been defined by the women in the study as transformed resources. The 
importance of breaking the powerlessness processes that for the women in 
the study developed during a long-term medical signing-off cannot be 
emphasised enough. That is not enough, however, to achieve a viable 
working life, even if it is a necessary first step. Empowerment must also be 
understood as a collective strategy that develops in a dimension of deeds and 
that aims to influence and challenge power structures (cf. Cooke 2002, 
Herrick 1995, Ware 1999). My research demonstrates that even if the women 
carried out a number of collective action strategies within the framework of 
the project, they did not perceive that this gave them any concrete 
consequences. Collective action did however strengthen their ego, which 
Andersen (2003) cites as an important aspect in empowerment. The women’s 
analysis of their developmental process is that it does not matter how 
“empowered” they themselves have become if their working life has not 
changed in any way and has even become more stressful than previously. The 
project activities have led to an improvement in the women’s resources and 
that they experience a sense of greater control over their lives. The majority 
of the participants have returned to working life, but not many to work to the 
same extent or with the same tasks as they did previously.  

The study demonstrates the benefit of an interactive approach (cf. 
Aagaard Nielsen and Svensson 2006) and for the need for cross-disciplinary 
research (cf. Härenstam 2006) in this type of complex question formulation, 
which desires to both deepen the understanding and give a sociological 
explanation which contributes to development of the concept and is of 
practical use.  
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Föreläsning studenter LiU 
061122

 x                 



Bilaga 2 

- 242 -

Arbetsmaterial – ”Kollisioner” 04-04-19 

Arbetsplatsens hinder/svårigheter

1. Bristande förståelse för konsekvenser av ”ständiga” 
omorganisationer från arbetsgivarsidan. 

2. Organisationer/arbetsplatser saknar mognad. Vid ofta 
återkommande omorganisationer är det svårt att hitta sin tillhörighet, 
att hitta sin plats/roll i en arbetsgrupp, som hela tiden blir en ny. 

3. Konsekvensbeskrivningar görs, men hur? Vilka nyckeltal tittar man 
på? Medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa? 

4. Omsättning av personal bygger inte på att det är människor utan 
maskiner som utför arbetena. Organisationerna är så slimmade att det 
inte finns utrymme för att under en dag ha en ”formsvacka”, att 
därför kunna prata med sina arbetskamrater för att få förståelse.  
Exempel från en av deltagarna: Statistik fördes under ca fyra 
månader för tre–fyra år sedan inom äldreomsorgen, det var en period 
med en mycket hög arbetsbelastning och med en hög sjukfrånvaro. 
Statistiken visade mellan 25–31 vikarier varje månad. Jag kan tyvärr 
inte svara på om det var en ny vikarie vid varje tillfälle, jag tror inte 
det, men det var väldigt många nya ansikten under denna period. 
Varför kan jag endast spekulera i, men det gick en del rykten om att 
de fastanställda vikarierna i poolen oftast var uppbokade till 
handikappomsorgen p.g.a. att de vårdtagarna var mer beroende av 
rutinerade vikarier som de kände igen. Och vi fick oftast 
timvikarierna. Jag vill betona att många av de timanställda tjejerna 
var jätteduktiga! Men det blir ändå väldigt jobbigt, både fysiskt och 
psykiskt med orutinerade vikarier då de inte är självgående. 
Grundbemanning? Beredskap? 

5. Alternativa arbetsuppgifter inom en förvaltning/verksamhet är 
svåra att skapa på arbetsplatser – svårighet att tänka nytt och pröva 
otrampade stigar. Behovet kan vara framkallat av både fysiska och 
psykiska behov.  
Exempel på möjligheter: Allt fler kommuner satsar på flexibla 
yrkeskombinationer. I såväl Sveg som på Orust finns det 
”brandskötare”, dvs. tjänster som består av arbete en eller två veckor 
i månaden i räddningstjänsten och resterande tid i äldreomsorgen. Ett 
annat exempel är grannkommunerna Åtvidaberg och Valdemarsvik 
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som delar på en gemensam bibliotekschef. 

6. Inlåsningseffekt. Tröttnade/orkade du inte med ett jobb förr, sade du 
upp dig och fick ett nytt utan svårighet. Det finns ingen rörlighet på 
arbetsmarknaden. Kompletterande/kontinuerlig kompetensutveckling 
skulle kunna förebygga sjukskrivningar genom större rörlighet hos 
samma arbetsgivare. Individuell utvecklingsplan? Karriärvägar? 

7. Svårigheter att anpassa arbetsuppgifter på den sjukskrivnes 
arbetsplats, större flexibilitet behövs.  
Exempel: På min avdelning var vi 3 socionomer, en av oss klarade 
inte av att dokumentera, göra utredningar mm, utan var istället bra på 
att sitta och prata med klienterna och var väldigt omtyckt. Jag å andra 
sidan har alltid tyckt om att utreda och dokumentera men hade inte 
tillräckligt med tid för att utföra det på ett för mig tillfredställande 
sätt. Arbetet med dokumentationen blev hela tiden efter och 
emellanåt tog man in en person som försökte läsa alla gamla lappar 
som låg och skramlade i akten för att komma ikapp. Jag tror att hela 
verksamheten hade vunnit på om man fört ett resonemang utifrån 
aspekten: Hur skall vi lösa detta? Jag hade t ex gärna gjort hans 
arbete med dokumentation, utredningsarbete om han gett mig tid 
genom att vistas på avdelningen. Men för detta krävs en mogen 
organisation, där man utan prestige diskuterar olika lösningar. Jag 
tror inte att jag då, var mogen för det. Jag tror dessutom att det krävs 
väldigt tydliga arbetsledare, som vågar föra dom diskussionerna.  

8. Jobbrotation/arbetsgivarring/arbetsgivarbyte – möter inte stor 
förståelse och man ser snarare problem än möjligheter med detta. 
Om system för detta funnes, hade flera deltagare kunnat komma 
”rätt” utan t.ex. ett års sjukskrivning först. 

9. Validering och kompetenskartläggning skulle underlätta 
ovanstående. Är det möjligt att arbetsledare/närmaste chef har 
överblick, kunskap om sin personals kompetensbehovs? 

10. Vilka rutiner finns vid information om 
kurser/fortbildning/trivselkvällar mm? 

11. Interna tjänster – hur får sjukskrivna kännedom om sådana? 

12.  Rutiner/regler vid uppsägning vad gäller de ekonomiska 
aspekterna kan försvåra snarare än underlätta. vad gäller de 
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ekonomiska aspekterna. AF:s närvaro skulle troligtvis underlätta. 
Hänger samman med inlåsningseffekten. 

13. Inte ”önskvärd” på arbetsmarknaden – tidigare långtidssjukskrivna 
kan pga. sin tidigare sjukskrivning möta svårigheter hos arbetsgivare. 
Hur tacklar vi detta troligtvis ökande problem? Se punkt 22 om stöd.

Utbildningssystemet

14. Tröghet i utbildningssystemet, ex vid validering: flexiblare 
lösningar vore önskvärda. 

15. Regelsystemet hindrar aktiv rehabilitering genom studier. En kort 5p 
kurs syntes som en positiv åtgärd för individen, men mötte ingen 
förståelse hos arbetsgivare eller FK. 
Svårigheter för arbetsgivare/myndigheter att se/förstå/acceptera
betydelsen av kompetensutveckling som en 
del/rehabiliteringsåtgärd under sjukskrivning. 

16. Svårigheter för arbetstagare att förstå/acceptera betydelsen av 
kompetensutveckling. 

17. Former för hur och när kompetensutveckling ska ske är viktigt 

18. Kompetensutveckling måste vara meningsfull och leda till nya 
arbetsuppgifter 

19. Kompetenta medarbetarsamtal/utvecklingssamtal är här a och o. 
Varför individuella? I grupp mot arbetsgivarens/arbetslagets och 
verksamhetens mål? 
”Räcker” det med att feedback är individuell? 

Arbetsförmedlingens hinder

20. Jobbrotation, AF går inte in. 

21. AF agerar bara för arbetslösa. En anställd tillfrisknar/skulle kunna 
återgå till arbete om exempelvis hjälp gavs från AF:s sida utan att 
uppsägning har gjorts från någon av parterna. 
AF menar att ALT finns och jobbar just på det sätt som vi 
efterfrågar. Kvarstår frågan på vilket sätt vi är hjälpta av det i Linde, 
eller ska alla gå genom ALT för att AF ska kunna gå in? 
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Kostnader för detta? 
Fråga: kan man få stämpla trots anställningen?! 

22. Stöd för dem som är ”färdiga” att gå tillbaka till arbetsmarknaden, 
men ändå ”svaga” och rädda för att återgå på samma villkor som 
friska? Lärlingssystem är bara för friska? Traineesystem?  
”Åtgärdspaket” med metoder/strategier hos Partnerskapet?  
Ersättningsfrågor kan bollas utan att individen behöver ”sälja” sig 
själv genom exempelvis lönebidrag mm. 

Försäkringskassans hinder

23. Möjligheter till tidsbegränsad friskskrivning – som en 
”transfersträcka”.
Detta går i nuläget efter ett år med tidsbegränsad sjukersättning. 
Incitamentet skulle då bli lön istället för sänkt ersättningsnivå, som 
rehabilitering. 

24. Känslan av rättslöshet i regelsystemet, där regler snarare än 
verkligheten bestämmer när t ex tidsbegränsad sjukersättning träder i 
kraft. Den sjukskrivna har ingen möjlighet att ifrågasätta beslutet., 
men kan överklaga. 

25. Tidsbegränsad sjukersättning kan innebära en risk för att ärendet 
läggs åt sidan till förmån för dem som inte är utredda på samma vis: 
en prioriteringsfråga pga. arbetsbelastning.  
Negativa konsekvenser för rehabiliteringen? 

26. Hur återgår man till arbetslivet – offer för systemet? Oklarheter om 
ekonomin och den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. SGI=0 
trots att den inte längre hör ihop med pensionen, som tidigare. 
Konsekvenser? Gäller A–kassa som underlag för SGI? Tidsaspekter? 
Varför? Ekonomin?  

27. Känslorna som väcks vid motivering för beslut (formulering) för 
den tidsbegränsade sjukersättningen är kontraproduktiv – ger 
negativa signaler om att man inte ser till den sjukskrivnes faktiska 
utveckling, som kan vara den motsatta . 

28. Löneaspekten vid denna form av sjukersättning kan ge motsatt 
effekt/signal än vad som avses. Incitamentet för att orka komma 
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tillbaka tas bort ännu mer och den ekonomiska situationen kan få 
negativa konsekvenser för tillfrisknandet. 

Sociala hinder/regelsystem 

29. Begrepp som tidsbegränsad friskskrivning finns inte, vilket hindrar 
möjligheter att pröva huruvida man orkar pröva nya arbetsuppgifter 
respektive studier. 

30. Samtalsstöd är ingen rättighet. Denna form av stöd behövs under 
olika faser, ex KBT, som är en ”bristvara”. Viktig som förebyggande 
åtgärd? 

31. Mötesplatser för den ’lilla’ människan finns inte. 

32. Samhällsstöd till barn/familjer med särskilda behov blir allt svårare 
att ordna p.g.a. kommuners bristande resurser. 

33. Tidigare, klarare och aktivare information om vårdbidrag bör ges – 
tidigt – vid extrema behov. 

Ekonomiska regelsystem/hinder

34. Ekonomiska hinder vid ex studier. Omskolningskostnader – hur 
hantera behov som kan ses som preventiva åtgärder? 

35. Reseersättning – smidiga system för aktiviteter som t ex deltagande 
i rehabiliteringsprojekt.  
Fråga: Ges reseersättning vid aktiv sjukskrivning? OBS! Kolla de 7 
stegen! 
Kan arbetsgivarna göra något här? Flera deltagare i PEOPLE drabbas 
av detta. 

36. Rehabiliteringsersättning när man deltar i en aktiv åtgärd. 
Rehabiliteringsersättning ges bara under 1 år. Knappast anpassad 
efter gruppen långtidssjukskrivna, som kan behöva betydligt längre 
tid på sig. Den ges när klara mål för återgång till arbetslivet finns, 
och då man ser att målen, om möjligt, leder till ökad arbetsförmåga, 
minst 25 %. Det handlar om graden av hållbarhet. Här ges 
reseersättning. Fråga: Stämmer detta? 
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37. Rehabilitering – vad innebär det? Återigen – definition och 
gränser? Deltagarnas behov av förståelse för innebörden/betydelsen. 
Konsekvenser? Ekonomin? 

38. Aktiv sjukskrivning – avser allt som inte förlänger sjukskrivningen. 
Deltagarnas behov av förståelse för innebörden/betydelsen. 
Konsekvenser? Ekonomin? (Se ovan). 
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1a) Jag är född år ________  

b) Jag är kvinna  (   ) Jag är man (   ) 

2. Min utbildning är följande   

(   ) folkskola/grundskola 

(   ) gymnasieskola 

(   ) enstaka kurser på högskola 

(   ) högskoleexamen 

(   ) något annat, 

nämligen___________________________________________ 

Kommentar:_______________________________________________ 

3. Familjesituation 

Ensamstående utan barn  (   ) 

Ensamstående med barn (   )Ålder på barnet/barnen? 

Partner, utan barn  (   ) 

Partner och barn  (   )Ålder på barnet/barnen? 

Kommentar:_______________________________________________ 

4. Jag är sjukskriven på grund av: (gör en egen bedömning)    

a) Fysiska orsaker  (   ) 

b) Stressrelaterade orsaker  (   ) 

c) Övrigt  (   ) 

Om du svarar b) fyll i alternativ nedan
För många arbetsuppgifter  (   ) 

Dåligt stöd från arbetskamrater (   ) 

Dåligt stöd från ledningen  (   ) 

Livssituation  (   ) 

Övrigt  (   ) 
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Kommentar: 
_________________________________________________________

5. Stämmer den diagnos du har från sjukvården med din egen 
bedömning? 
Ja  (    )  Nej   (    ) 
Kommentar: 
_________________________________________________________

6. Hur lång tid har du varit sjukskriven? _____ månader 
Kommentar:_______________________________________________ 
OM DU VAR ARBETSLÖS VID TIDPUNKTEN FÖR DIN 
SJUKSKRIVNING, GÅ TILL FRÅGA 10. 
7 a) Inom vilket yrke var du verksam, när du blev sjukskriven?  
7 b) Vilken arbetsgivare var du anställd hos? 
8. Hur trivdes du på ditt arbete innan du blev sjukskriven?  
Mycket bra  (   ) 
Ganska bra (   ) 
Varken bra eller dåligt (   ) 
Ganska dåligt (   ) 
Mycket dåligt (   ) 
Kommentar:_______________________________________________ 

9. a) Vill du tillbaka till det arbete du hade när du blev 
sjukskriven?  
Ja (   )  Nej (   )  

b) Om du svarar nej på fråga 9 a, vad skulle krävas för att du 
skulle kunna komma tillbaka? 
_________________________________________________________
Kommentar:_______________________________________________  
10. Om du var arbetslös när du blev sjukskriven: Vad skulle du 
vilja jobba med? 
_________________________________________________________
Kommentar:_______________________________________________ 
11 a) Arbetade du eller sökte du jobb fast du borde varit 
sjukskriven? 
Ja (   )  Nej (   )  
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11 b) Om du svarar ja på fråga 11 a).  
Hur lång tid arbetade du/sökte du jobb fast du borde varit sjukskriven 
(enligt egen bedömning)?  

____________________månader 
Kommentar:_______________________________________________ 
12. Har du deltagit i andra rehabiliteringsåtgärder innan 
PEOPLE-projektet? (T ex sjukgymnastik, massage, andra projekt, 
samtal, arbetsträning, studier) 

Ja, jag har deltagit i: 
_________________________________________________________
Nej, PEOPLE är den första åtgärden jag deltagit i. (   ) 
Kommentar: 
_________________________________________________________
13. När man blir sjukskriven så blir man det ju från arbetet och inte 
från arbetsuppgifterna i hemmet.  
a) Vilket (extra) stöd upplever du att du har haft med 
arbetsuppgifterna i hemmet? 
Från partnern Är ensamstående (   ) 

Ja, hög grad  (   ) 
Ja, i någon mån (   ) 
Nej, knappast (   )  
Nej inte alls  (   ) 

Kommentar: 
_________________________________________________________
Från barn/en Har inga barn (   ) 

Ja, hög grad  (   )  
Ja, i någon mån (   ) 
Nej, knappast (   )  
Nej inte alls  (   )  

Kommentar:_______________________________________________  
Från släkt och vänner  
       Ja, hög grad  (   )  

Ja, i någon mån (   )  
Nej, knappast (   )  
Nej inte alls  (   ) 
Kommentar:____________________________________  
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13 b) Har du anlitat någon utomstående person för hjälp i hemmet 
och betalat för det?  
Ja (   )  Nej (   ) 
Kommentar:_______________________________________________  
13 c) Upplever du att din omgivning är oförstående för din 
sjukskrivning? T ex om du inte har samma ”ork” som tidigare. 
Från partnern Är ensamstående(   ) 

Ja, hög grad oförstående  (   )  
Ja, i någon mån oförstående (   ) 
Nej, knappast alls oförstående (   ) 
Nej inte alls oförstående  (   ) 

Kommentar:_______________________________________________  
Från barn/en  Har inga barn (   ) 

Ja, hög grad oförstående  (   )  
Ja, i någon mån oförstående (   ) 
Nej, knappast alls oförstående (   ) 
Nej inte alls oförstående  (   ) 

Kommentar:_______________________________________________  
Från släkt och vänner  

Ja, hög grad oförstående  (   )  
Ja, i någon mån oförstående (   ) 
Nej, knappast alls oförstående (   ) 
Nej inte alls oförstående  (   ) 

Kommentar:_______________________________________________  
14 a) Hur har du upplevt de olika verktygen/metoderna i 
PEOPLE- projektet? ( I originalenkäten fanns rutor att kryssa i under 
alternativ) 
Mycket Ganska Varken bra Ganska    Mycket  Deltog 
bra bra eller dålig dåligt       dåligt         ej 

Loggbok  
Individuella samtal  
Jobstart  
Min vecka  
Individuell vägledning  
Min utveckling  
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Stresshantering  
Avslappning  
Gruppträffar  
Peggo  
Flerpartssamtal 
Kommentar:_______________________________________________  

14 b) Har din upplevelse av verktygen/metoderna förändrats över 
tid? 
Ja   (    )  Nej  (    ) 
Min upplevelse av 
_________________________________________________________
har förändrats positivt. 
Min upplevelse av 
_________________________________________________________
har förändrats negativt. 
Kommentar:_______________________________________________  
14 c) Är det något verktyg eller någon metod du saknat?
_________________________________________________________
14 d) Har du kunnat påverka innehållet i de olika 
verktygen/metoderna? 

Ja, hög grad  (   )  
Ja, i någon mån (   )  
Varken eller  (   )  
Nej, knappast (   )  
Nej inte alls  (   ) 

14 e) Om du upplever att du har kunnat påverka innehållet; Hur 
har du kunnat göra detta? 
_________________________________________________________
Kommentar:_______________________________________________  
15. Hur har du upplevt kontakten med olika myndigheter under 
din sjukskrivning?  
(t ex när det gäller tillgänglighet, smidighet, bemötande) 

Försäkringskassan 
Mycket positivt (   )                
Ganska positivt (   )                               
Varken eller  (   ) 
Ganska negativt (   ) 
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Mycket negativt (   )                
Har inte haft någon kontakt (   ) 

Kommentar:_______________________________________________  
        Från din arbetsplats  Arbetslös (   )

Mycket positivt (   )                   
Ganska positivt (   )                
Varken eller  (   )                
Ganska negativt (   )                
Mycket negativt (   )  
Har inte haft någon kontakt (   ) 

Kommentar:_______________________________________________  
     Från arbetsförmedlingen.  

Mycket positivt (   )                   
Ganska positivt (   )                
Varken eller  (   )  
Ganska negativt (   )                
Mycket negativt (   )                
Har inte haft någon kontakt (   ) 

Kommentar:_______________________________________________ 
      Från din läkare/vårdcentral.  

Mycket positivt (   )                   
Ganska positivt (   )                
Varken eller  (   )                
Ganska negativt (   )                
Mycket negativt (   )                
Har inte haft någon kontakt (   ) 

Kommentar:_______________________________________________  
15 b) Har stödet förändrats under tiden i PEOPLE-projektet?  

Försäkringskassan 
Förbättras (   ) Försämras (   )  
Samma som tidigare (   ) Har inte haft någon kontakt (   ) 
Kommentar:_______________________________________________  
        Från din arbetsplats  Arbetslös (   )
Förbättras (   ) Försämras (   )  
Samma som tidigare (   ) Har inte haft någon kontakt (   ) 
Kommentar:______________________________________________  
     Från arbetsförmedlingen.  
Förbättras (   ) Försämras (   )  
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Samma som tidigare (   ) Har inte haft någon kontakt (   ) 
Kommentar:_______________________________________________  

      Från din läkare/vårdcentral.  
Förbättras (   ) Försämras (   )  
Samma som tidigare (   ) Har inte haft någon kontakt (   ) 
Kommentar:_______________________________________________  

16 a). Upplever du att du utvecklats personligen under projektets 
gång – negativt eller positivt? (eller har du fått höra något från din 
omgivning) Jämför med när du startade i projektet.  Markera startpunkt 
med a och idag med b. 

Negativ utveckling             Varken negativ/positiv Positiv utv. 
Kommentar:_______________________________________________ 

16 b) Har du börjat arbetsträna, studera eller utöva någon annan 
aktivitet utanför eller inom PEOPLE-projektet? (som du inte 
gjorde tidigare, även fritidsaktivitet) 
Ja  (    ) Nej  (    ) 

Arbetstränar  (   ) 
Studerar (   ) 
Annat            (   )  
Kommentar:_______________________________________________ 

17. Hur är din upplevelse av  projektledare och studievägledare? 
(T ex när det gäller pedagogisk förmåga, tydlighet, stöd, förståelse) 
Projektledare: 
_________________________________________________________
Studievägledare:___________________________________________ 

18. Har gruppen/gruppträffar haft någon betydelse för din 
”utveckling åter till arbetslivet”? 

Ja, i hög grad   (   ) 
Ja, i någon mån  (   )  
Varken eller   (   ) 
Nej, knappast  (   ) 
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Nej, inte alls   (   ) 
Kommentar:_______________________________________________  
19. Vad tycker du har varit det bästa med att delta i projektet?
_________________________________________________________
20. Vad tycker du har varit det sämsta med att delta i projektet?
_________________________________________________________
21. Egna kommentarer om sånt som vi glömt att fråga om och som 
du tycker det är viktigt att delge.
_________________________________________________________
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Teman för enskilda intervjuer

• Åter i (arbets)livet – vardagen 

• Vad har jag lärt mig? 

• Vägen tillbaka 

• Kritiska händelser 

• Arbetsliv kontra familjeliv 

• Empowerment som resurser 

• Förändringar 
- individnivån 
- arbetsplatsnivån 
- samhällsnivån 
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1 a) Jag är född år _________________ 
1 b) Jag är kvinna  (    )   Jag är man (    )
2. Min utbildning är följande: (kryssa i det högsta) 
(    ) folkskola/grundskola 
(    ) gymnasieskola 
(    ) enstaka kurser på högskola 
(    ) högskoleexamen 
(    ) något annat, nämligen ___________________________________ 
3. Familjesituation: 
Ensamstående utan barn (    ) 
Ensamstående med barn (    ) Ålder på hemmaboende barn? 
Partner, utan barn (    )  
Partner och barn (    ) Ålder på hemmaboende barn? 
4. Arbetslivssituation – ange i procent (flera alternativ möjliga, 
förstås!) 
Jag är sjukskriven  _____ % 
Jag arbetar  _____ % 
Jag studerar  _____ %  
Jag har vägledningspraktik  _____ % 
Eget företag  _____ % 
Annat ___________________________________________________ 
a) Om du arbetar eller har vägledningspraktik; Är du tillbaka på 
din ”gamla” arbetsplats?  
Ja (    )  Nej (    ) 
b) Om du inte är tillbaka till arbete/studier/annat 100 %; Bedömer 
du att du kommer att vara tillbaka i en högre utsträckning än du 
är idag under 2005? 
Ja (    )  Nej (    ) 
c) Om du svarar ja; Vad tror du det beror på? 
(Du kan välja flera alternativ)  

Kommentar:
Har fått ”rätt” rehabilitering(    )  ___________________________ 
Egen kraft att ta mig tillbaka(    )___________________________ 
Stöd från arbetsgivare (    )___________________________ 
Stöd från arbetskamrater (    )___________________________ 
Stöd från familjen (    )___________________________ 
Stöd från försäkringskassan(    )___________________________ 
Stöd från arbetsförmedling (    )___________________________ 
Stöd från Masugnen (    )___________________________ 
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Stöd från projektet (    )___________________________ 
Annat____________________________________________________ 

d) Om du svarar nej; Vad tror du det beror på? 
(Du kan välja flera alternativ)  

Kommentar:
Läget på arbetsmarknaden (    )___________________________ 
”Inlåsning” på arbetsplatsen(    )___________________________ 
Regelkollision (    ) t ex ________________________ 
Har ej fått ”rätt” rehabilitering(    )t ex ________________________ 
Ej realistiskt i år p.g.a.”sjukdom”(    )___________________________ 
Familjesituation (    )___________________________ 
Kommer aldrig åter till 100 %(    )___________________________ 
Annat____________________________________________________ 
Med inlåsning menar jag svårigheten med att erbjudas olika alternativ 
på arbetsplatsen, t ex på lasarett förekommer endast ”vårdande” 
uppgifter. 
Regelkollision – de kollisioner som togs upp på seminarium med 
partnerskapet, t ex att inte få ”prova på” att studera med bibehållen 
sjukpenning på högskola. 

5. Försörjningssituation. 
Sjukpenning  (    ) 
Tidsbegränsad sjukersättning (    ) 
Lön  (    ) 
Lönebidrag  (    ) 
A–kassa  (    ) 
Studiemedel  (    ) 
Försörjningsstöd  (    ) 
Annat; 
_________________________________________________________
6. Jag var/är sjukskriven på grund av: 
a) fysiska orsaker  (    ) 
b) stressrelaterade orsaker  (    ) 
c) övrigt  (    ) 
_________________________________

Om du svarar stressrelaterade orsaker: Vad tror du det berodde 
på? 
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För många arbetsuppgifter  (    ) 
Dåligt stöd från arbetskamrater (    ) 
Dåligt stöd från ledningen  (    ) 
Familje- och livssituation  (    )  
Annat: 
_________________________________________________________

7 a) När blev du sjukskriven? ________________________ 

7 b) Har du tidsbegränsad sjukersättning (”pension”)?  
Ja (    )   Nej (    ) 
7 c) Om du svarar ja, när fick du detta?    
__________________________
8 a) Inom vilket yrke var du verksam, när du blev sjukskriven? 
_________________________________________________________
8 b) Hur trivdes du på ditt arbete innan du blev sjukskriven? 
Mycket bra  (    ) 
Ganska bra  (    ) 
Varken bra eller dåligt (    ) 
Ganska dåligt (    ) 
Mycket dåligt (    ) 
9. Empowerment har varit ett genomgående ”verktyg” genom 
PEOPLE-projektet. I de samtal som vi haft i gruppen har vi försökt 
att definiera empowerment som ökade resurser, men också som ett led 
i en omvärdering av arbete och privatliv. Nedanstående är ett försök 
till att beskriva en del exempel av det som framkommit och som jag 
grupperat under olika teman.  
Jag skulle vilja att du under varje tema skriver ner det du anser har 
skett under projekttiden för din egen del. Nästa steg i din analys blir 
hur du använder dig av det som skett; det vill säga – har du någon nytta 
av det i arbetslivet (om du är åter) eller kan du se det som ett medel på 
vägen tillbaka till arbetslivet (om du fortfarande är sjukskriven)? Eller 
återfinns ”nyttan” enbart i privatlivet? 
Exemplen under varje tema är endast exempel för att du skall komma 
in i hur vi har diskuterat. Använd gärna egna ord och tänk inte alltför 
mycket på hur de passar in under varje tema, en del passar i flera 
teman. En del s.k. resurser kan ju också ha minskat under projekttiden, 
skriv det i så fall.  
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9:1 Ökning/minskning av fysiska resurser 
Fysiska resurser kan t ex bestå av basal kroppskännedom, stavgång, 
simning, promenader (övrig motion), yoga, vila, återhämtning, 
stresshantering. 
A) Detta har jag upplevt under projekttiden: 
_________________________________________________________
B) Detta har jag haft nytta av i återgången till arbetslivet eller kan se 
som ett medel för återgång. 
_________________________________________________________
9:2 Ökning/minskning av psykiska resurser 
Psykiska resurser kan t ex bestå av; ökat självförtroende, självkänsla, 
att bygga upp en ”ny” identitet, att kunna säga nej, att vara tillfreds 
med sig själv, vara lite egoist, stillhet, att vara ensam, hitta sig själv. 
Inte bli den man var innan sjukskrivning. 
A) Detta har jag upplevt under projekttiden: 
_________________________________________________________
B) Detta har jag haft nytta av i återgången till arbetslivet eller kan se 
som ett medel för återgång. 
_________________________________________________________
9:3 Ökning/minskning av ekonomiska resurser
Hur har du hanterat den sämre ekonomin som en sjukskrivning (oftast) 
innebär? Ekonomiska resurser kan t ex bestå i att: skriva om lån, byta 
bostad, åka kommunalt/cykla, köpa begagnat/på loppis, att förändra ett 
materialistiskt behov, (vi behöver inte ha senaste mobiltelefonen/hänga 
med i teknikutveckling.) Förändringar i hushållsekonomin. 
A) Detta har jag upplevt under projekttiden: 
_________________________________________________________
B) Detta har jag haft nytta av i återgången till arbetslivet eller kan se 
som ett medel för återgång. 
_________________________________________________________
9:4 Ökning/minskning av sociala resurser
Kan t ex innebära; att återuppta olika fritidsaktiviteter, t ex sjunga i 
kör, teater, umgänge med andra (också inom PEOPLE, mentorer), att 
hitta sitt lusthus, att ”göra sin röst hörd”, att ställa krav och be om stöd 
om jag behöver det/säga ifrån om jag inte behöver. Kunna ställa andra 
krav på familj/vänner/släkt. Andra umgängesformer. 
A) Detta har jag upplevt under projekttiden: 
_________________________________________________________
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B) Detta har jag haft nytta av i återgången till arbetslivet eller kan se 
som ett medel för återgång. 
_________________________________________________________
9:5 Ökat/minskat lärande, kompetens  
Formellt lärande, t ex utbildning, kurser, jobstart, föreläsningar.  
Informella lärandet från varandra i gruppen, mentorer, projektledare, 
forskning. 
A) Detta har jag upplevt under projekttiden: 
_________________________________________________________
B) Detta har jag haft nytta av i återgången till arbetslivet eller kan se 
som ett medel för återgång. 
9:6 Ökning/minskning av kontakter med omgivning
Olika kontakter med myndigheter, som försäkringskassa, 
arbetsförmedling, arbetsgivare, lärcentrum, forskning, omvärldsanalys 
(Peggo). Positiva/negativa/förändrande upplevelser i mötet.  
Att ha tillgång till dessa olika ”arenor”, samt ha stöd i mötet med dessa 
genom andra deltagare/projektledning.  
A) Detta har jag upplevt under projekttiden: 
_________________________________________________________
B) Detta har jag haft nytta av i återgången till arbetslivet eller kan se 
som ett medel för återgång. 
_________________________________________________________
9:7 Förändrade värderingar/tänkesätt  
En annan syn på arbetsliv och privatliv, t ex arbetet får komma i andra 
hand, omfördelning av ansvar i hemarbetet. Att ha kontroll blir inte 
lika viktigt, allt behöver inte vara perfekt.  
Samhällsförändringar, t ex neddragningar i välfärd. Har det någon del i 
”insjuknandet”? Hur slår detta i attityder mot långtidssjukskrivna? Vad 
spelar media för roll i attitydbildningen?   
A) Detta har jag upplevt under projekttiden: 
_________________________________________________________
B) Detta har jag haft nytta av i återgången till arbetslivet eller kan se 
som ett medel för återgång. 
_________________________________________________________
9:8 Annat; som inte passar in under något tema. 
A) Detta har jag upplevt under projekttiden: 
_________________________________________________________
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B) Detta har jag haft nytta av i återgången till arbetslivet eller kan se 
som ett medel för återgång. 
_________________________________________________________

10. Vad tycker du har varit det bästa med att delta i projektet? 
_________________________________________________________
11. Vad tycker du har varit det sämsta med att delta i projektet? 
_________________________________________________________

12. Vad kunde ha gjorts annorlunda? 
_________________________________________________________
13. Egna kommentarer 
_________________________________________________________

ETT STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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1. Vid tidpunkten för starten av PEOPLE-projektet var jag 
anställd på: 
Lindesbergs kommun_____ som______________________________ 
Lindesbergs lasarett____som_________________________________ 
Annat ___________________________________________________ 

1a) Är du tillbaka på den arbetsplats som du arbetade på när du 
blev sjukskriven?  
Ja, samma ”avdelning”   (    )  
Ja, men annan ”avdelning”/inriktning   (    ) 
Jag har bytt arbetsplats under rehabiliteringsprocessen (    ) ____ 
månader efter påbörjad rehabilitering. 
Nej, har helt bytt arbetsplats   (    ) 
Annat ___________________________________________________ 

2. Arbetslivssituation under tillbakagången till arbetslivet – ange i 
procent (flera alternativ möjliga, förstås!) Ändra gärna 
tidsangivelserna så att de passar din situation bättre. 

Den första tiden Efter  6 månader Idag 
1–6 månader  

Arbete _____ % _____ %  _____ % 
Studier _____ % _____ %  _____ % 
Arbetslös _____ % _____ %  _____ % 
Sjukskriven _____ % _____ %  _____ % 
Annat  ____________________________________________ 

3. På arbetsplatsen: Vilket stöd har du haft i rehabiliteringen? 
a) Hur upplevde du stödet från din arbetsledare/chef den första tiden 
och efter ca 6 månader och idag? 

Den första tiden Efter  6 månader Idag 
1–6 månader 

Mycket bra  (   )  (   ) (   ) 
Ganska bra (   )  (   ) (   ) 
Varken bra/dåligt(   )  (   ) (   ) 
Ganska dåligt(   )  (   ) (   ) 
Mycket dåligt(   )  (   ) (   ) 
Jag vill inte ha/(   )  (   ) (   ) 
behöver inte ha stöd 
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b) Hur upplevde du stödet från dina arbetskamrater? 
  

Den första tiden Efter  6 månader Idag 
 1–6 månader 
Mycket bra  (   )  (   ) (   ) 
Ganska bra (   )  (   ) (   ) 
Varken bra/dåligt(   )  (   ) (   ) 
Ganska dåligt(   )  (   ) (   ) 
Mycket dåligt(   )  (   ) (   ) 
Jag vill inte ha/(   )  (   ) (   ) 
behöver inte ha stöd 
c) Är det någon annan person du har haft stöd från under 
rehabiliteringsprocessen? 
Handläggare försäkringskassan (   ) 
Facklig representant  (   ) 
Personalavdelning  (   ) 
Annan person  (   )_____________________ 
d) Hur ofta hade/har du och din arbetsledare/chef 
uppföljningssamtal angående din rehabilitering?

Den första tiden Efter  6 månader Idag 
1–6 månader 

1 gång i veckan(   )  (   )  (   ) 
Varannan vecka(   )  (   )  (   ) 
1 gång/månad (   )  (   )  (   ) 
Varannan månad(   )  (   )  (   ) 
När jag begärde detta(   )  (   )  (   ) 
Mycket sällan(   )  (   )  (   ) 
Aldrig (   )  (   )  (   ) 
Jag ville/behövde inte(   )  (   )  (   ) 
Annat ____________________________________ 
d) På vems initiativ skedde uppföljningen oftast? 

Den första tiden Efter  6 månader Idag 
1–6 månader 

Mitt initiativ (   )  (   )  (   ) 
Arbetsledaren(   )  (   )  (   ) 
/chefens  
Det var olika (   )  (   )  (   ) 
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4. Förändringar av arbetsvillkor 
På vems initiativ skedde ökning av arbetstiden?  
Har ej utökat arbetstiden   (   ) 
Mitt initiativ  (   ) 
Arbetsledarens/chefens  (   ) 
Försäkringskassans  (   ) 
Gemensamt beslut tillsammans med chef (   ) 
Gemensamt beslut tillsammans med chef/FK (   ) 
Annat ____________________________________ 

b) Om du upplevde att du inte orkade/klarade vissa 
arbetsuppgifter – vad hände då? 
Det har inte inträffat  (   ) 
Det diskuterades i uppföljningssamtalen  (   ) 
Jag fick ta initiativ till förändring  (   ) 
Min arbetsledare/chef såg detta och tog  (   ) 
initiativ till förändring 
Mina arbetskamrater såg detta och tog   (   ) 
initiativ till förändring 
Annat  ___________________________

5. Känner du att du är ”färdig” rehabiliterad eller behöver du 
något mer? 
Jag behöver inget mer rehabiliteringsstöd (   ) 
Jag behöver fortfarande stödjande samtal/coachning (   )  
Jag har fortfarande stödjande samtal/coachning (   ) 
Jag kommer aldrig att bli ”färdig” rehabiliterad (   ) 
Jag får fortfarande bakslag och blir sjuk ibland (   )  
Jag borde byta arbete  (   ) 
Annat  ___________________________

6. Andra kommentarer kring rehabilitering och stöd. 
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7. För att uppnå ett hållbart arbetsliv bör vi ha en balans i 
tillvaron. Hur har detta sett ut för dig? Försök att uppskatta din 
(vakna) tid i antal timmar. 
FAS  Arbete          Familj/hushåll     Fritid/egen tid 

       
Innan sjukskrivning___________       ___________ _____________ 
Under sjukskrivning___________        ___________  ___________   
I tillfrisknandeprocessen________      ___________ _____________ 
Första stegen tillbaka___________        ___________ _____________ 
Arbetsträning/praktik___________        ___________    ____________ 
Första tiden i arbete___________        ___________   ____________ 
Efter ca 6 månader___________        ___________   ______________ 
Idag ___________        ___________   ______________ 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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