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Titel  
Karta och terräng – Fyra studier om förändrade livsvillkor och omvärderad identitet 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Abstract 
Förändring är ofta synonymt med livets olika faser; somliga utgör en naturlig del av livet medan andra sker mer eller 
mindre oväntat. Oavsett hur välkommen en förändring är har vi att förhålla oss till dess konsekvenser och 
innebörder. Människans förmåga att anpassa sig till nya situationer och utveckla strategier att hantera förändrade 
livsvillkor är av betydelse för hennes välmående och känsla av sammanhang. Kulturella aspekter och samhälleliga 
normer inverkar på hur sociala grupper och förhållanden definieras och värderas. Ett par av de människor som 
kommer till tals i föreliggande antologi upplever ett glapp mellan sin egen vardagsnära upplevelse och samhälleliga 
föreställningar. Andra utsagor nyanserar existerande schablonbilder. En övergripande strävan är att lyfta fram styrkan 
hos grupper som utifrån ett samhällsperspektiv tenderar att betraktas som svaga. I antologin står att läsa om 
föräldraperspektivet på skolgången för barn med funktionshinder, människors väg tillbaka till arbete efter en längre 
tids sjukdom, sjukskrivnas identitetsskapande samt aspekter av livet som pensionär.   
 
Nyckelord 
Keywords 
Identitet, Livsvillkor, Förändring, Utsatthet, Avvikande, Normalitet 
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Förord 
Ett varmt tack vill vi rikta till våra informanter som så frikostigt har delgett oss sina upplevelser 
och erfarenheter. Det har varit både spännande och roligt att följa Era berättelser! 
Vi vill även tacka vår handledare Helene som trots att hon själv var stressad med 
uppsatsskrivande tog sig tid att läsa och kommentera in i sista minuten. Ur stundtals kaotiska 
utkast lyckades Du alltid urskilja kärnan och leda oss på rätt spår. 
Till våra familjer och vår omgivning som fått lyssna på våra teorier och som under skrivandets 
gång kanske inte alltid fått den tid och energi som de förtjänar. Tack för Ert tålamod. 
Vi vill tacka oss själva för att vi med jämna mellanrum har påmint oss om att andas och njuta av 
livet… 
 
Ett särskilt tack riktas till Max som genom sitt framträdande på en föräldrakväll påminde en av 
oss om hur bra saker kan bli bara man har modet att försöka. Viva La vida kommer alltid att få 
henne att le. 
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Översikt 
Inledning 
Livet innehåller - som bekant - olika faser. Var och en med sina utmaningar, glädjeämnen och 
förväntningar. Föreliggande antologi skildrar hur ett antal människor ser på och hanterar sig 
själva och sin livssituation. I kapitlen får vi bekanta oss med föräldrar till funktionshandikappade 
ungdomar, människor som har blivit sjukskrivna mitt i livet och människor som efter sjukdom 
vill hitta vägen tillbaka till ett friskt liv. Vi får även möta pensionärer och ta del av deras 
erfarenheter och upplevelser. Som synes befinner sig de människor som kommer till tals i olika 
faser och situationer i livet. Gemensamt för samtliga informanter är dock att de på ett eller annat 
sätt har ställts inför diverse omställningar; vare sig det handlar om naturliga eller plötsliga 
förändringar. Att finna sig själv i en främmande terräng kan vara förbundet med såväl svårigheter 
som oväntade glädjeämnen. Oavsett vilket, ofta är det fråga om både glädje och sorg, måste vi 
förhålla oss till förändrade livsvillkor. I vissa fall krävs att vi i någon mån målar om kartan för att 
orientera oss. Människors förmåga att anpassa sig och utveckla strategier att hantera sin situation 
anser vi vara värd att uppmärksamma. Antologins studier tangerar och aktualiserar vidare - i 
varierande grad - frågor om vad som är normalt och avvikande och hur utsatthet och utanförskap 
kan förstås. Allt betraktat utifrån temat livsvillkor och identitet.   

Syfte och frågeställningar 
Vi önskar med föreliggande antologi ge en beskrivande och välreflekterad bild av hur tillvaron 

kan gestalta sig för människor i olika faser och situationer i livet. Ett övergripande syfte är att 

undersöka vilka personliga och kulturella aspekter som inverkar på människans livssituation samt 

hennes förmåga att anpassa sig till och hantera nya situationer. Vem blir jag när sjukdom drabbar 

mig? När sjukdom under en längre eller kortare period ställer mig utanför arbetsmarknaden? 

Vilken skolsituation är mest gynnsam för ungdomar med funktionsnedsättning? Och vad innebär 

det egentligen att bli pensionär? En strävan vi alla delar är att lyfta fram styrkan hos grupper som 

utifrån ett samhällsperspektiv tenderar att betraktas som svaga. 

Teoretiska ramar och centrala begrepp 
När en forskare föresätter sig att studera ett fält eller ett fenomen med ambitionen att förstå 
varför människor agerar och upplever saker och ting som de gör har hon, som vi ser det, två 
förhållanden att beakta. För det första kan hon välja att lägga vikt vid strukturella aspekter. 
Tänkbara förklaringar till en individs beteende skulle ur en sådan synvinkel kunna vara 
anpassning till en samhällelig ordning eller ett kulturellt normsystem. För det andra kan forskaren 
intressera sig för individuella egenskaper hos den studerade. Strävanden, erfarenheter och 
karaktärsdrag hos individen i fråga tilldelas då betydelse för det sociala skeendet.  
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Socialkonstruktivism 
Sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann beaktar både den struktur- och den 
aktörsorienterade nivån i sin beskrivning av verkligheten som en social konstruktion. De skriver: 
”Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan är en social 
produkt”.1 Samhället består och är uppbyggt av människor som tillsammans har skapat en 
samhällelig struktur. Generationer som därefter föds in i ett redan existerande samhälle tenderar 
dock, enligt författarna, att ta strukturen för given. Således anpassar sig människan efter rådande 
ordning och förhåller sig till gällande normsystem. Mot bakgrund av detta förlopp hävdar 
författarna att individ och samhälle ömsesidigt påverkar och påverkas av varandra i en dialektisk 
process.2 Vi är benägna att hålla med. Som människor lever vi våra liv i ett sammanhang och står 
rimligtvis inte oberörda av vår omgivning. Normsystem förändras dock över tid vilket indikerar 
att människan inte passivt accepterar och återproducerar den kultur hon fötts in i. Strävan att 
beakta faktorer på såväl aktörs- som strukturnivå bedömer vi sammanfattningsvis vara en 
gynnsam utgångspunkt i ambitionen att förstå de upplevelser som informanterna i respektive 
studie ger uttryck för. Aspekten att egenskaper så som ålder och handikapp kan förstås som 
sociala konstruktioner blir av särskild vikt i våra studier. Perspektivet innebär i vår tolkning att 
den innebörd samhället tillskriver olika egenskaper får verkliga konsekvenser för individens 
upplevelse av sin situation. Vad som betraktas som accepterat, förväntat och ”normalt” beteende 
i en kontext kan i en annan anses strida mot gängse normer. Att kulturella definitioner och 
gränsdragningar får betydelse för vad som anses normalt respektive avvikande blir härmed tydligt. 
Därifrån är steget i vår mening inte långt till att också fundera över vilken betydelse sådana 
gränsdragningar har i upplevelser av utsatthet och utanförskap.   

Symbolisk interaktionism 
Det socialkonstruktivistiska synsättet har sina rötter i teorin om symbolisk interaktionism.3 Här 
studeras det sociala samspelet som utgångspunkt i strävan att förstå mänskligt liv. Verkligheten 
betraktas som en social konstruktion i bemärkelsen att det är våra tolkningar av omgivningen som 
utgör grunden för vårt agerande och våra upplevelser av världen. ”Den personliga identiteten har 
därigenom alltid ett socialt och språkligt ursprung” skriver Guvå och Hylander och menar att det 
är i samspelet mellan människor som gemensamma föreställningar och meningssammanhang, 
kallat symboler, formas.4  Den mening och innebörd vi genom benämningar tillskriver företeelser 
och människor blir därmed av vikt för hur vi uppfattar verkligheten och agerar inom den. 
Arbetslös, handikappad, sjuk, äldre - de människor som skildras i antologin tillhör grupper som 
riskerar att beskrivas i relativt negativa ordalag. Berger och Luckmann menar att det är en 
kognitiv nödvändighet att generalisera egenskaper hos grupper för att hantera all information i ett 

                                                
1 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet 
(Stockholm, 2007), s. 79. 
2 Ibid, s. 201.  
3 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 28. 
4 Ibid. s. 28. 
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samhälle. Detta leder till typifieringar, vilket kortfattat innebär att individer tillskrivs egenskaper 
utifrån grupptillhörighet.5 Att uppmärksamma och medvetandegöra vilka konsekvenser språkliga 
benämningar kan få för individers upplevda handlingsutrymme framstår som viktigt i vår mening. 
Vad är acceptabelt och vad är det inte för en bestämd grupp? En reflektion kring vad typifieringar 
betyder i termer av makt och tolkningsföreträde blir ett redskap i vårt sökande efter kunskap och 
förståelse för de livsvillkor och det identitetsskapande som utgör en del av informanternas liv.  

Stigma 
Enligt Guvå och Hylander har den symboliska interaktionismen i viss mån präglat Erving 
Goffmans teori om sociala roller.6  I vår antologi har Goffmans begrepp om Stigma utgjort ett 
verktyg för att förstå de upplevelser av social utsatthet som en del av studiernas informanter 
uttrycker att de upplevt i olika sammanhang. Stigma förutsätter ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv och benämner en egenskap som misskrediterande. Goffman understryker dock: ”[…] 
men man måste ha klart för sig att det som verkligen behövs för att klarlägga detta är ett språk 
som inte rör egenskaper utan relationer”.7 Goffman förklarar att egenskaper som i ett givet 
sammanhang är positiva kan vara negativa och stigmatiserande i en annan kontext. Som exempel 
nämns att människor i ett yrke som kulturellt tillskrivs låg status kan komma att hemlighålla en 
hög akademisk examen i syfte att undvika att omgivningen ska betrakta dem som misslyckade i 
sitt yrkesval.8 Ett viktigt verktyg för individen att hantera ett stigma är således 
informationskontroll; hon kontrollerar vilken information om sig själv hon utelämnar till 
omgivningen.9  

Reflektion över förhållandet mellan empiri och teori 
Det finns forskare, skriver Hammersley och Atkinson, som finner konventionen att koppla 
empiriska fynd och upptäckter till existerande teorier som ett nödvändigt ont och det finns 
forskare som tolkar sitt material uteslutande efter en eller ett fåtal utvalda teorier. Författarna 
anser båda förhållningssätten vara ogynnsamma: ”[…] there should be movement back and forth 
between ideas and data. So, analysis is not just a matter of managing and manipulating data. We 
must be prepared to go beyond the data to develop ideas that will illuminate them, and this will 
allow us to link our ideas with those of others; and we must then bring those ideas back to test 
there fit with further data, and so on”.10 Författarna rekommenderar således forskaren att 
kontinuerligt skifta perspektiv i syfte att maximera förståelsen för studerat fenomen. 
Tillvägagångssättet ligger, som författarna påpekar, väl i linje med metoden Grundad teori. 
Forskningen i föreliggande antologi har bedrivits enligt denna metod vilken beskrivs nedan. 
Grundad teori uppkom som en reaktion mot den hypotesprövande forskningen som inte ansågs 

                                                
5 Berger och Luckmann, s. 43-46. 
6 Guvå och Hylander, s. 27. 
7 Erving Goffman, Stigma. Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2007), s. 12-13. 
8 Ibid. s. 12-13. 
9 Ibid. s. 51. 
10 Martyn Hammersley och Paul Atkinson, Ethnography (Oxon, 2007), s. 159. 
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generera nya insikter eller nya teorier.11 Därmed inte sagt att metoden bortser från existerande 
teorier i sitt sökande efter ny kunskap: ”The central injunction of grounded theorizing is that 
there should be constant interplay between data and ideas throughout the research process”.12 
Guvå och Hylander hänvisar frågan om relationen mellan data och teori till olika faser i 
forskningen: ”För att teorin verkligen ska bli grundad krävs initialt ett visst negligerande av 
etablerade teorier. Men när teorin har vuxit fram är det desto viktigare att den jämförs med 
etablerade teorier för att inte riskera att bli ett isolat”.13 

Metod 
Mot bakgrund av att Grundad teori (se nedan) är en ansats som syftar till att generera teori ur 
empiri har vi vid insamlandet av data använt oss av intervjuer och observationer. Eva Fägerborg 
menar att intervjuer är ett gynnsamt sätt att få inblick i människors livssituation samt vilka tankar 
och känslor som är förbundna med denna.14 Ambitionen att skildra informanternas upplevda 
verklighet kan således motivera valet att inhämta kunskap genom intervjuer. Dessa har varit 
semistrukturerade vilket enligt Alan Bryman innebär att intervjuaren ställer sina frågor utifrån en 
generellt utformad intervjuguide. Därmed kan intervjuaren anpassa sina frågor efter informantens 
svar. 15 Utifrån tesen att verkligheten är socialt konstruerad tycks det samtidigt vara befogat att 
beakta individens interaktion med sin omgivning: ”[…] mänskligt beteende utformas i sitt 
sammanhang och därför inte kan förstås annat än i denna kontext” skriver Guvå och Hylander 
som därmed motiverar forskaren att använda sig av observation som datainsamling och källa.16 Vi 
har således kompletterat intervjuarbetet med så kallade deltagande observationer. Magnus Öhlander 
skriver: ”Metoden innebär således att forskaren vistas och deltar i de sociala sammanhang som 
studeras”.17 Öhlander menar att en observation av det här slaget kan ”ge möjlighet att jämföra 
likheter och skillnader i vad människor gör och hur de själva beskriver vad de gör”.18 För oss 
medför observationerna en hjälp till att göra bilden mer komplett och en hjälp för oss att förstå 
och tolka våra informanters berättelser. I linje med tillämpningen av Grundad teori vilar studierna 
på en individnära nivå med fokus riktat mot människors upplevelser, erfarenheter och tankar. 
Kopplingar till teoretiska resonemang och modeller görs dock med ambitionen att tillföra studien 
ytterligare djup.  

                                                
11 Ibid. s. 159. 
12 Ibid. s. 159.  
13 Guvå och Hylander, s. 85.  
14 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, Etnologiskt fältarbete, Lars Kaijser och Magnus Öhlander (red.) (Lund, 2006), 55.  
15 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s.472. 
16 Guvå och Hylander, s. 14. 
17 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation”, Etnologiskt fältarbete, Lars Kaijser och Magnus Öhlander (red.) (Lund, 
2006), s. 74. 
18 Ibid. s. 76. 
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Grundad teori 
Grundad teori har sina filosofiska rötter i den symboliska interaktionismen.19 Detta kan anas när 
Guvå och Hylander formulerar metodens övergripande ambition: ”Syftet är att fånga 
komplexiteten i den verklighet som inte kan förstås eller förklaras i termer av enkla kausala 
samband. Detta görs genom att urskilja mönstret av samvarierande processer […]”.20 Hur syftet 
ska uppnås finns det, trots att arbetsmetoden i sig är kreativ och flexibel, relativt strikta 
anvisningar för. Som introduktion till metoden använder vi oss av Guvå och Hylanders kärnfulla 
rader: ”Att utifrån den egna praktiska erfarenheten skapa begrepp och teoretiska modeller, som 
sedan omformuleras och revideras allteftersom ny kunskap växer fram […]”.21 Forskaren ger sig 
således ut på fältet för att genom intervjuer och observationer inhämta empirisk kunskap. Denna 
bearbetas med hjälp av ett antal metodologiska verktyg i syfte att så småningom generera en ny 
teori. Det teoretiska urvalet av data sker inte enbart inför forskningsprocessen utan material hämtas 
ifrån olika källor, främst intervju och observation, som visar sig vara av relevans allteftersom 
forskningens frågeställning utkristalliserar sig. Transkriberingar av intervjuer och observationer 
kodas genom att forskaren ställer frågor till sitt material. Händelser benämns, etiketteras, i syfte att 
urskilja innebörder och mönster. Guvå och Hylander beskriver kodningen som ”[…] jämförbar 
med en beskrivande eller tolkande process. Det sker en översättning från empiriska data genom 
att materialet bearbetas till en alltmer teoretisk form”.22 Jämsides med kodningen sker en 
jämförande analys, den så kallade komparationen. Här prövas nya forskningsfynd mot redan 
kodade fynd för att undersöka vilka data som kan tänkas höra samman och på vilket sätt. Ur 
denna jämförelse är konceptualiseringen tänkt att bli möjlig. Koder samlas ihop och sorteras i syfte 
att göra insamlad data begriplig. Syftet med konceptualiseringen är dock inte att göra en 
beskrivning av skeendet utan att hitta nya begrepp som kan ge en ökad förståelse för det som 
sker.23 

Metodreflektion 
När karta och terräng inte vill stämma överens berör livsvillkor för olika kategorier av människor. Detta 
utgör i vår mening både en styrka och en svaghet. Styrkan finner vi ligga i frågor om vad som kan 
definieras som normalt respektive avvikande eller som utsatthet nyanseras och belyses ur flera 
perspektiv. Paradoxalt nog riskerar den breda utgångspunkten att bli en svaghet om allt kopplat 
till både mikro- och makronivå tenderar att bli betydelsefullt och hindrar studien att nå tillräckligt 
djupt. Avgränsningar kommer dock att göras i respektive studie och tyngdpunkten vilar, som 
tidigare nämnt, nära individen. Vår bedömning, förhoppning och strävan är således att fördelarna 
med upplägget ska överväga nackdelarna. I bästa fall visar sig arbetets vidd inte resultera i kaos, 
även om arbetsprocessen i vissa stunder kan beskrivas i sådana termer, utan snarare utgöra en 

                                                
19 Guvå och Hylander, s. 24. 
20 Ibid. s. 6. 
21 Ibid. s. 5. 
22 Ibid. s. 37. 
23 Ibid. s. 41. 
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indikation på att vår utgångspunkt är riktig. Identitet och livsvillkor är komplexa begrepp som vi 
endast kan börja förstå genom att inledningsvis vara öppen för många tänkbara 
påverkansfaktorer och beakta sociala mönster på såväl mikro- som makronivå. Om vi tillåter oss 
att dra i och använda trådar från olika håll och nivåer när vi bildar vår väv kan vi 
förhoppningsvis, när vi tar några steg bakåt, urskilja ett mönster av hur saker och ting hänger 
ihop och nå en djupare förståelse för informanternas vardag och deras upplevelser, tankar och 
erfarenheter. Vi hyser vidare förhoppning om att den vardag och de personliga erfarenheter som 
skildras i antologin i viss mån har allmängiltiga drag av erfarenheter och villkor som vi alla delar i 
egenskap av att vara människor. En viktig notering i sammanhanget är dock att studierna baseras 
på ett relativt begränsat underlag av individuella erfarenheter. Guvå och Hylander berör forskarens 
ansvar i följande ordalag: ”Av en forskare som använder sig av grundad teori bör man kunna 
kräva att han eller hon redovisar vilken typ av verklighet som forskaren anser sig studera och 
vilken typ av kunskap om denna verklighet som är möjlig att erhålla”.24 

Forskningsetik 
All forskning, inte minst forskning som inbegriper människor, aktualiserar etiska överväganden. 
Mot bakgrund av att varje situation och varje fält är unikt finns det enligt Alver och Öyen inga 
entydiga svar på vad som är rätt och fel i en forskningsprocess. Däremot finns det 
forskningsetiska riktlinjer som enligt författarna bör vara vägledande. Det viktigaste, tillägger de, 
är dock att forskaren kontinuerligt reflekterar över etiska aspekter.25 Under studiens gång har vi 
förhållit oss till forskningsrådets etiska riktlinjer. Individskyddskravet övergripande innebörd är att 
människor inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning.26 Kravet 
kan enligt Oscar Pripp delas in i fyra mer konkreta delar: Informationskravet syftar till att 
informanten ska tilldelas information om vilka villkor som gäller för deltagandet i forskningen. 
Hon har rätt till att bli informerad om syftet med studien samt att hennes deltagande är frivilligt 
och kan avbrytas fram till publicering av forskningsresultaten. Samtyckeskravet innebär att 
informanten ska ha givit sitt samtycke till deltagande.27 Grundläggande för inhämtande av 
samtycke är enligt Alver och Öyen ”[...] att ge så mycket upplysning om huvudlinjerna i 
forskningsprojektet och om varför det genomförs att den som uppmanas delta har en tillräcklig 
grund för att säga ja eller nej”.28  I våra studier har skriftliga informationsbrev använts för att 
informera om studiens villkor och inhämta samtycke hos informanterna. Konfidentialitetskravet 
innebär att de uppgifter som studiens deltagare lämnar till forskaren ska behandlas med 
diskretion och konfidentialitet. Nyttjandekravet betonar att den information som informanten gett 

                                                
24 Ibid. s. 88. 
25 Bente Gullveig, Alver och Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 2006), s. 21. 
26 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf (2009-05-04) 
27 Oskar Pripp, ”Reflektion och etik”, Etnologiskt fältarbete, Lars Kaijser och Magnus Öhlander (red.) (Lund, 2006), s. 
51-53. 
28 Alver och Øyen, s. 99-100. 
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endast får nyttjas till den aktuella forskningen och i den omfattning som är överenskommet 
mellan forskare och informant.29      

Presentation av respektive studier 
Anneli Eriksson betraktar i ”Den man känner ses inte som annorlunda” föräldraperspektivet 

såväl som det professionella perspektivet på barn med funktionshinders skolgång. 

Nils Lindroth har i studien ”Sjukskriven och accepterad?” undersökt hur personer med 

närliggande erfarenhet av att vara sjukskrivna upplever sin tillvaro och sin identitet.  

Anna Roth intresserar sig för hur vägen tillbaka till ett friskt liv kan te sig efter en längre tids 

sjukdom i ”Sjukdom och anpassning - när livet tar en ny vändning”. 

Anna Elmqvist belyser i studien ”På äldre dar’ - pensionärslivets val och villkor” hur friska och 

aktiva pensionärer ser på sin tillvaro och sitt åldrande. 

                                                
29 Pripp, s. 51.  



 14 

Den man känner ses inte som annorlunda 
Av Anneli Eriksson 

Inledning 
Min dotter har under högstadiet gått i en i så kallad projektklass. I den särskoleinkluderades barn 
med funktionshinder med ”normalfungerande” barn. Genom att ha en hög personaltäthet skulle 
klassen fungera friktionsfritt och barnen skulle formas och anpassa sig efter varandra. Till en 
början fungerade upplägget bra, mycket tack vare personalens engagemang. Men när barnen 
nådde åttan började ett slitage märkas och ord som konstiga och än värre började dyka upp. 
Under diskussionerna kring min dotters klass uppstod resonemang kring vad detta gör med 
barnen med funktionshinders självkänsla. Vilka fördelar och nackdelar kan finnas kring 
inkluderad särskoleverksamhet. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med min del av antologin Den man känner ses inte som annorlunda är att undersöka 
föräldraperspektiv parallellt med det professionella perspektivet på barn med funktionshinders 
skolgång. Barn har ett behov av att spegla sig i andra. Hur känner en förälder inför det faktum att 
deras barn inte kan delta på samma villkor som dess omgivning?   

Metod 
Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer, Bryman beskriver denna metod där 
intervjuaren ställer ett antal frågor utifrån en generellt ställd intervjuguide.30Valet föll sig naturligt 
då mina informanter var informativa och villiga att formulera sin version av de olika aspekterna 
på barnens identitetsprocess och vad som kan påverka. Under intervjuprocessen kunde jag ställa 
följdfrågor samt återknyta till tidigare svar på mina frågor. Intervjuerna spelades in på diktafon. 
Detta material transkriberades sedan med hjälp av programmet express scribe. Express scribe är 
ett program som förenklar uppspelandet såväl som nedtecknandet av intervjuerna. 
Min observation genomfördes i ett särgymnasium. Där följde jag under en förmiddag en lärares 
arbete i klassen. Jag valde att agera som en deltagande observatör. Läraren presenterade mig för 
eleverna och de accepterade min närvaro.  Dock förklarade en elev att jag inte fick närvara vid ett 
samtal mellan denne och läraren. Detta accepterade jag givetvis och drog mig tillbaka.Materialet 
har sedan transkriberats och kodats enligt grundad teori, vilken är närmare beskriven under vår 
gemensamma metoddel. Grundad teori är, enligt Bryman, ett synsätt på analys av kvalitativ data 

                                                
30 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002) s. 472.  
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som syftar till att generera en teori ur data genom att skapa en passform mellan de analysen och 
den insamlade datan.31 
 
Mina informanter har varit: 
Maria vars dotter Tilda gått särskoleintegrerat mellan år F- 2 och därefter i särskola 3-9. Tilda går 
nu i särgymnasiet. 
Nina, vars dotter Felicia har gått särskoleintegrerat mellan F- 6. Felicia går nu i särskolan år 7. 
Genom kommunens ansvarige tjänsteman för särskolan, Annica, kom jag i kontakt med en av de 
två särskolesamordnare, Ingela, som finns i kommunen. Med målet att få en bredare inblick i 
särskoleverksamheten intervjuades även dessa. Under min observation på ett särgymnasium fick 
jag även tillfälle att prata med en av lärarna på fältet. Förutom detta har även en specialpedagog 
på ett högstadium hjälpt mig genom användbara reflektioner och kommentarer. 

Etik 
Mina informanter som varit föräldrar till barn i särskoleverksamhet har på olika vis markerat att 
de accepterade att prata om barnen med mig men var inte villiga att låta barnen bli intervjuade 
om sin skolgång. Maria ville att intervjun skulle utföras under tiden hennes barn befanns sig i 
skolan, detta för att hennes barn Tilda inte skulle känna att vi samlats för att diskutera hennes 
problematik och därigenom förstärka Tildas bild av sig själv som annorlunda. Det önskemålet 
delade även Nina. När Nina tillfrågades fick jag svaret ”du får intervjua mig hur mycket du vill, men inte 
mitt barn”.  Oscar Pripp skriver om den tredje närvarande som en osynlig frågeställare. Han menar 
att den omslutning som drabbar en kategori människor som ges ett stort samhälleligt intresse. 
Detta intresse får till följd att dessa individer bedöms som ett kollektiv och tillskrivs en mängd 
egenskaper, vilka kan vara svåra att välja bort i mötet med andra. Följaktligen omsluts individen 
om andras uppfattningar om de karakteristiska egenskaper gruppen innehar.32 Föräldrarna 
uppvisar här en vilja att skydda sina barn från omvärldens och även möjligtvis mina förutfattade 
meningar.  
Under arbetets gång har jag även varit tvungen att förhålla mig till att det är de vuxnas bild av 
barnens skolgång som de förmedlar till mig som intervjuar. Barnens egen syn på sin skolgång kan 
jag endast få genom att intervjua barnen. Detta valde jag dock att inte göra dels på grund av min 
egen oerfarenhet som intervjuare dels för att inte omedvetet förstärka barnens syn på sig själva 
som annorlunda. Här kan min ståndpunkt dock även ses som en exkluderande faktor. I mina 
försök att skydda barnen förhindrar jag deras synpunkter från att komma fram i detta arbete.  
Jag har förhållit mig till de fyra etiska riktlinjerna som vi närmare presenterar i kappan. 
Individskyddskravet säger att individer ska skyddas mot otillbörlig insyn samt inte utsättas för psykisk eller 
fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. 33  

                                                
31 Ibid. s. 466. 
32 Oscar Pripp, Reflektion och etik i Etnologiskt fältarbete, Lars Kaijser & Magnus Öhlander (lund, 1999), s.43. 
 
 



 16 

Konfidentialitetskravet säger att identifieringen av enskilda individer eller grupper av individer ska 
försvåras genom att avidentifiera informanterna. Det är särskilt viktigt då det gäller grupper som 
kan anses svaga och utsatta. Mina informanter har följaktligen avidentifierats genom att namn och 
övriga platser förändrats.34 

Tidigare forskning samt teorier 
Martin Molins avhandling Att vara i särklass- om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan” 
beskriver eleverna samt de ansvarigas syn på att gå i gymnasiesärskola. Molin visar även på de 
historiska aspekterna på särskoleverksamheten.35 
Särskolan som möjlighet och begränsning av Kristina Szőnyu pekar på såväl svårigheterna som 
möjligheterna med särskoleverksamheten. Szőnyu skriver att hennes syfte med avhandlingen har 
varit att förstå innebörden med särskolan från elevernas perspektiv.36  
Den norske forskaren Peder Haug har i sin rapport Pedagogiskt dilemma-special undervisning  lyft fram 
skillnader inom den inkluderande skolverksamheten.37 
Jag kommer även att använda mig av symbolisk interaktionism för att sammankoppla citat ur 
intervjuerna till teorier bland annat kring Goffmans stigmateori samt Cooleys spegeljag. 
Goffmans stigmateori kan ses som den stämpel som de normala sätter på de som kan ses som 
avvikande, exempelvis funktionshindrade individer. 38Sociologen Cooley menar att vi som 
individer bygger vår självbild på hur andra ser oss och vilken uppfattning vi tror att andra har om 
oss.39  

Särskoleverksamhet 
För barn med utvecklingsstörning finns särskolan. Den obligatoriska särskolan består av nio 
årskurser i antingen grundsärskolan eller träningsskolan. I grundsärskolan går barn med lindrig 
utvecklingsstörning. I träningsskolan går elever som har en begåvningsnedsättning som gör att de 
 inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. Eleverna i särskolan har rätt till ett 
tionde skolår.40 Det är föräldrarna som, i slutänden, ansöker om att deras barn ska skrivas in i 
särskolan. Dock krävs det en välunderbyggd dokumentation för att en elev accepteras i 
särskoleverksamheten. 

                                                                                                                                                   
 
33 Ibid s..5. 
34 Ibid. s.12. 
35 Martin Molin, Att vara i särklass-om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan (Linköping,2004) 
36 Kristina Szo�nyi, Särskolan som möjlighet och begränsning: elevperspektiv på delaktighet och utanförskap, 
(Stockholm, 2005) s.5.   
37 Peder Haug, Pedagogiskt dilemma: specialundervisning, (Stockholm, 1998) 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=471  

38 Erving Goffman, Stigma: den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2001 ) s. 11 

39 Mats Hilte, Avvikande beteende: en sociologisk introduktion, (Lund, 1996 ) 

40 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=34&skolform=11&id=0&extraId= 
(2009-04-26) 
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Inom kommunen där jag genomfört min studie är det tre tjänstemän som tar beslut angående 
särskolan. Inskrivningen föregås av kontakt med såväl lärare som psykolog. Min informant Ingela 
säger::  

Tyngst åsikt har psykologen. Psykologen måste skriva att det föreligger en utvecklingsstörning. 
Att det står tydligt, inget svammel. En konkret diagnos. Eleven ska som vuxen kunna se i 
pappren kunna se att det här är anledningen att jag kom i särskola. 

Särskolesamordnaren, Ingela, påpekar vikten av att ha en tydlig diagnos. Särskoleverksamheten 
kan både skapa möjligheter men även begränsa eleven. Efter särskolan finns särgymnasiet och 
sedan finns det inte så mycket möjligheter att läsa vidare. Ingela nämner särvux som en möjlighet 
men nämner även att möjligheterna sedan är små. Vanligtvis går eleverna vidare till praktikplatser 
eller anpassade arbete. Felicia har diagnosen lätt utvecklingsstörning. Nina beskriver sin dotter 
Felicias psykologundersökning: 

Hon skulle inte hamna som lätt utvecklingsstörd och när hon var 5år så frågade de henne vad 
8+5 är och Felicia svarade 13 och psykologen gick på det – Så hon är smart också. Hon kan 
lura vem som helst.  

Enligt Nina chansade Felicia, då fem år, på vilken summa 8+5 skulle bli. Efter att Nina påpekat 
att Felicia chansade och psykologen upprepat sitt test fick Felicia diagnosen lätt utvecklingsstörd. 
Diagnosen lätt utvecklingsstörd var i Felicias fall en förutsättning för att få möjligheter till mer 
hjälp. 
I Särskolan som möjlighet och begränsning redogör Kristina Szőnyi för läroplanen för grundsärskolan.  
I jämförelse med grundskolans läroplan som klart påvisar riktlinjer för vad respektive elev ska ha 
uppnått , pekar grundsärskolans läroplan mer på individuella riktlinjer. Eleven ska bland annat ha 
uppnått ökad medvetenhet kring sina egna förutsättningar såväl som att utifrån sin egen förmåga 
kunna lyssna, läsa och kommunicera41. I denna läroplan kommer individens individuella behov 
fram. En elev inskriven i särskolan kan gå individinkluderat, vilket innebär att eleven är kvar i sin 
klass med extra stöd samt med rätt att bedömas utifrån särskolans läroplan såväl som att vara i 
särskoleklass.  
Haug använder vad han kallar en normaldefinition för att förklara begreppen integrering . Den 
handlar om att barnen ska bo hemma hos sina föräldrar och gå till sin lokala skola för att få delta 
i den gemensamma undervisningen.42Vad tidigare benämndes som integrerad skolgång kallas nu 
istället för inkluderande verksamhet.  
 
Integreringsideologin omsattes till praktik främst under 1970-talet. Målet var att barn och 
ungdomar med funktionshinder skulle växa upp i respektive hemmiljö. Skolan bedömdes som en 
viktig arena för inkluderingen. Särskolan flyttades in i grundskolans lokaler. Målsättningen var att 
öka den sociala delaktigheten mellan individer med funktionsnedsättningar och andra, i första 
hand genom skolverksamheten men även i samhället i stort. 43Landstinget stod som huvudman 

                                                
41 Szőnyi 
42 Haug, s. 21. 
43 Ibid s. 36. 
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för individer med funktionshinder både angående vård och omsorg till mitten av 1990-talet. 
Martin Molin skriver i Att vara i särklass att Kommunernas övertagande av särskolan sågs som ett steg på 
vägen mot ideologin om ”en skola för alla”.44  

Där det går ska man se möjligheten  
Man kan gå i sin klass fast man tillhör skolformen särskola. Vad som skiljer då från de andra 
det är att man har rätt att läsa efter särskilda kursplaner som är anpassade eller också kan man 
då gå i särskilda klasser som finns på de vanliga skolorna och sedan kan man jobba med 
inkludering ändå det är ju inte meningen att det ska exkludera på något sätt att det ser ut så 
utan uppdraget som man har i särskolan i kommunens namn är att man ska jobba så 
inkluderande som möjligt och då behöver inte det betyda att man alltid sitter i samma grupp 
om någon annan. Det kan det betyda om man går i vad vi kallar individintegrerat men om man 
har en särskild klass som det finns på exempel på skolor eller var det nu finns.  

Detta citat kommer ur intervjun med Annica, den tjänstemannen som ansvarar för särskolan 
inom kommunen. Annica belyser här kommunens målsättningar vad gäller särskoleverksamheten. 
Under min intervju med Nina beskriver dock Nina hur hon upplevde Felicias inkludering som en 
form av exkludering.  

Nej, de har ju haft ett extra hus. Och där har det varit ett fåtal elever och flera tre lärare då och 
kanske ett tiotal elever från klasser som har jobbat med sina uppgifter. Men sedan har hon haft 
skolmaterial från särskolan, Det har funkat bra, tror jag…   

Nina belyser här hur hon upplevde att Felicia inte var delaktig i den klass hon , i praktiken, var 
inskriven i .Den norske forskaren Peder Haug menar att denna form av inkludering som Nina 
beskriver kan liknas vid vad han kallar för en segregerande integrering. Detta menar Haug om att  

[…]hitta en optimal miljö för den enskilde eleven, vilket ofta innebär att man på sakkunnigas 
ordination bestämmer sig för att ”lyfta ur” eleven ur det gängse skolsammanhanget till förmån 
för en placering i en kompensatorisk miljö.45 

Då Tilda började högstadiet var särskoleklassernas korridor avskiljd med stängda dörrar från de 
övriga klasserna. Hennes mamma, Maria reagerade negativt just på avskildheten. Hon förmedlar 
en känsla av att särskoleleverna blev som apor i en bur . Efter påstötningar öppnades dörrarna och 
nu är särskoleklassernas rum blandade med de övriga klassernas rum.  Segregeringen förstärker 
känslan av att något är annorlunda och udda.  Yvonne Karlssons avhandling ”Att inte vilja vara 
problem” berör även ämnet segregerad integrering. Eleverna i hennes studie beskrivs som 
inkluderade med övriga elever, men särskiljda genom att undervisningen sker i en egen del av 
skolan.46 Även i Riksförbundet för handikappade barn, ungdomar och vuxnas projektbok ”Om 
alla vore lika, skulle det inte vara roligt” diskuteras särskoleverksamhetens placering. Där råder 
delade meningar mellan särskoleläraren och en förälder. Läraren bedömer att eleverna behöver 
lugn och ro för att tillgodogöra sig undervisningen medan föräldern anser att de bör vara mitt 
ibland de övriga eleverna. Skolsystern på den specifika skolan som avses i boken menar även hon 

                                                
44 Molin,s.21. 
45 Molin. s. 41. 
46 Yvonne Karlsson, Att inte vilja vara problem: social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp (Linköping, 2007), 
s. 49. 
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att en avsides placering kan vara negativ såväl för personalen som för barnen. Sjuksystern 
fortsätter […] de måste lägga ned mer arbete på att kommunicera, att vara tillsammans så det inte uppstår 
några konstigheter.47 Författarna poängterar att förhållningssätt inte är något helt enkelt, utan att 
förhållningssätt grundas på insikt. Insikt skapas genom kontakt.48  
 
Maria beskriver sin dotter Tildas särskoleinkluderade skolgång fram till år tre mer 
tillfredsställande. Tildas lärare ville bli specialpedagog och var intresserad och engagerad i hennes 
skolgång. Dessutom beskriver Maria Tildas assistent som fantastiskt bra. Även detta påverkade 
enligt mamman Tilda positivt. De övriga skolbarnen såg både Tilda och hennes assistent som en 
del i det stora hela. Denna riktning kallar Haug för inkluderande integrering. Här sker undervisningen 
i den klass där eleven är inskriven. Haug menar vidare att riktningen har som mål att det ligger 
både i barnets såväl som samhällets bästa att alla deltar i samma samhällsgemenskap och får 
gemensam undervisning från unga år.49Elever som särskiljs från den vanliga klassen och ges 
enskild undervisning, identifieras som avvikande. Ambitionen är att rätta till individens fel och 
försöka forma dem till normalitet. Genom att avskilja de avvikande från gruppen underlättas 
undervisningen av de kvarvarande eleverna och gruppen blir mer enhetlig.50 Lärarens roll vid 
inkluderad särskoleverksamhet är viktig, såväl för de särskoleinkluderade eleverna som för de 
övriga eleverna i klassen. En lärare som förmedlar att det här är en elev som alla andra i klassen 
skapar en välkomnande miljö för eleven och dämpar känslan av något udda och konstigt.  
 
Maria menar att barnen jämför sig med varandra och hennes dotter Tilda började redan i år två 
må dåligt över att inte räcka till.. Hon berättar att även om dottern fungerade bra med sin 
assistent och skolarbetet på den nivå Tilda var, började barnen jämföra sig med varandra och 
därigenom upplevdes Tilda annorlunda. Föräldrarna tog därför, i samråd med lärare och assistent, 
beslutet att Tilda skulle få börja i ren särskoleklass. Genom jämförelsen med de övriga barnen 
stämplades Tilda som annorlunda. Stigmat att vara annorlunda kan ha minskat genom 
föräldrarnas beslut att ge Tilda en annan kontext att vara delaktig i. 

Vi har samma behov även om somliga individer har svårare att lära och 
ta till sig  
Inskrivningen i särskolan har kraftigt ökat mellan åren 1997 till 2001. Annica menar att det kan 
bero bland annat på arbetssättet i skolorna. Hon menar att skolundervisningen förr var mer 
strukturerad. Undervisningen skedde bakom en kateder och samtliga elever gjorde samma saker. 
Tjänstemannen Annica fortsätter: 
 

                                                
47 Kerstin Göransson, ”Om alla är lika skulle det inte vara roligt”: att bygga en skola: samverkan mellan särskola och grundskola 
(Stockholm, 2000), s. 31. 
48 Ibid. s. 32. 
49 Haug s. 24. 
50 Göransson, s. 226. 



 20 

det är ju tydligt att nu behöver många av de här ungdomarna en tydlig struktur så det sättet 
att arbeta passade dem bättre och de föll inte ur på samma sätt som de gör nu när man ska 
söka egen kunskap och ingå i grupper och så och då faller man ur lättare vilket gör att man 
halkar efter lättare Först att man är mer ivrig att utreda förr så utredde man kanske inte utan 
de slank igenom ändå och då man hade den här betygsskalan ett - fem så fick de den där 
ettan och så gick de vidare ändå.  
 

Barn med kriteriediagnoser såsom exempelvis adhd och autism behöver tydlig struktur och klara 
ramar för att klara sin vardag. Under min observation, vilken genomfördes i en särgymnasieklass, 
reflekterade jag över hur läraren arbetade med korta klara instruktioner samt gav direktiv var 
informationen kunde hämtas. De klasser jag observerade var mindre och eleverna var indelade 
efter behov och i viss mån även kunskap. Målet med de mindre klasserna och den högre 
lärartätheten var, enligt läraren, att öka lugnet och därigenom även inlärningen. Läraren arbetade 
,som jag tidigare nämnt, efter tydliga ramar med struktur . Undervisningen skedde på svarta 
tavlan och eleverna arbetade enligt tydliga anvisningar. Läraren bemötte eleverna som de 
individer de är genom att anpassa instruktioner samt genom en visad hänsyn. Då en elev tappade 
fokus, visade läraren denna till rätta genom att lugnt och samlat säga kom så gör vi så här. 
Skolmaterialet var anpassat efter elevernas behov och läraren gav klara anvisningar till hur arbetet 
skulle utföras.Elever som är mottagna i särskolan kan även placeras, som tidigare nämnts 
inkluderat, i en grundskoleklass där de får undervisning enligt särskolans kursplan. Dock kräver 
detta arbetssätt krav på kunskaper hos läraren, både kring särskoleformen samt kring kursplanen 
för särskolan. Kompetensutveckling är nödvändig för att läraren ska kunna uppmärksamma såväl 
de behov som eleven har som en medvetenhet om vilka krav som kan ställas på eleven ifråga.  
 
Skolans strävan ska vara att inom var ämne kunna ge eleven utmaningar och motivera den till att 
nå sina mål.51 

                                                
51 www.skolverket.se/sb/d/193/url/.../target/pdf2152.pdf%3Fk%3D2152 (2009-04-26) 



 21 

Det är bättre att veta och förstå 
Tilda är, enligt mamman, medveten om sin diagnos och vad den innebär. Föräldrarna har valt att 
ge henne en klar bild av vad diagnosen innebär vilket har lett till att Tilda upplevs trygg i sin 
diagnos. Hon förmedlar en medvetenhet kring att det kan uppstå problem kring situationer som 
kräver koncentration samt missförstånd kring instruktioner. Denna medvetenhet leder till att 
Tilda vågar be om hjälp när problem uppstår. Maria uttrycker sig att det är bättre att veta och förstå.52  
Samtidigt poängterar informanten att det är viktigt att Tilda är Tilda, inte sin diagnos.  
 
Även Nina är tydlig med att dottern Felicia är informerad om sitt funktionshinder, Nina började 
berätta för dottern redan då hon var tre år. Det upplevdes lättare att säga att du har ditt syndrom, 
vilket, enligt mamman, ännu enbart är ett ord för Felicia. […] för henne är det ingen konstig diagnos 
med massa konstiga saker bakom, för henne är det bara ett ord. Det är en förmån att ha en diagnos. Jag skulle 
bli galen om vi inte hade en diagnos. Såväl tjänsteman som föräldrar pekar på att både kan förenkla och 
göra livet komplicerat för eleverna. Nina menar att diagnosen gör det enklare att förstå Felicias 
behov. Nina menar att även om det funnits en medvetenhet bland Felicias lärare om att dottern 
hade en diagnos, saknades en insikt kring vilka symptom som diagnosen innebar. Lärarna var, 
enligt Nina, inte pålästa. Många problem som uppstått har varit på grund av Felicias diagnos men 
Nina menar att det har inte alltid fröknarna förstått för de har inte vetat. Hon fortsätter: 
 

[…] för det jag känner är att hon inte har respekterats för sitt handikapp för att man har ställt 
orimliga krav ibland. Som jag har fått tala om att det fattar du väl att det här inte funkar för att 
hon har sin diagnos . Det är säkert ingen nackdel att ställa krav men man måste ändå inse att 
hon är annorlunda. 

 
Nina beskriver hur hon upplever att Felicias lärare inte haft den förståelse, kunskap och insikt 
kring funktionshindret som Nina önskar. Felicias diagnos har inneburit symptom som exempelvis 
trötthet. Vid de tillfällen Felicia somnat på lektionen har lärarna, enligt Nina, kommenterat med 
att föräldrarna bör lägga sin dotter tidigare på kvällen. Detta bemötande hade kunnat undvikas 
med mer information kring funktionshindret. 
 
I samband med övergång till särskoleklass upplevde Maria ett lyft i Tildas utveckling. Nu 
behövde Tilda inte kämpa för att hänga med, istället fick hon i vissa avseenden vara bäst.  
Under Tildas sista inkluderade år drabbades hon av magvärk. Denna försvann och hon fick 
vänner på sin egen nivå som hon inte behövde anpassa sig efter. Informanten uppfattar att Tilda 
fick en ökad självkänsla då att hon kände att hon passade in.  
 
Informanten Nina beskriver sin dotters kamratsituation i sin skola som att hon inte haft så stort 
behov av att ha vänner. Felicia har dock inte heller haft så mycket kamrater i skolan. Nina 
                                                
.  
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upplever att de flesta har behandlat Felicia vänligt men ej som vän. Under dotterns inkluderade 
skolår har hon aldrig varit inbjuden på kalas. Nina ger ett intryck av att inte vara tillfreds med 
Felicias skolgång och tillägger att  

jag vet att Felicia kan vara besvärlig ibland friska barn på friluftsdag eller skolresa 
eller om det var en sån där gympadag i stan att Felicia var i vägen kunde jag då 
känna. jag tror inte att hon funderat på att hon inte följt med sin klass till högstadiet 
för att jag tror inte att hon kände så mycket samhörighet med dem.  

Samhörigheten är viktig för barn i alla åldrar oavsett de har funktionshinder eller inte.I samband 
med övergången till ren särskoleklass nämner Nina att: jag känner att äntligen går min unge i en klass 
och då ska väl de få ha disco och grejer på sin nivå. Detta citat anser jag tydligt belyser Ninas behov av 
en kontext där dottern kan känna samhörighet. Särskolesamordnaren Ingela menar att alla är 
positiva till inkludering, men tanken på för vem man gör inkluderingen måste finnas med. Hon 
nämner att i högstadiet kan det vara väldigt svårt att hävda sig om eleven inte når upp till några 
kunskapsmål . Ingela fortsätter […]de som fungerat bra har varit de som haft hög status på grund av 
att de varit bra i idrott så där man har en sådan social status. Där man har något som man är bäst 
på.Här menar Ingela att de eleverna har hittat sin nisch där de är bra och därigenom kan de få 
bekräftelse i det sammanhang de befinner sig.   

Jag vet att jag har svårt men såna vill jag absolut inte gå med 
Goffman pekar på hur stigmatiserade individer har en tendens att dela in sitt stigma i skikt. Dessa 
skikt baserad på hur uppenbart eller påträngande stigmat kan tes sig.  
Särskolesamordnaren Ingela menar: 

Men sedan är det ju ett problem det här med diagnoser. Diagnoser har ju olika 
status. Och där naturligtvis utvecklingsstörning ligger längst ned med sämst status  

Synliga diagnoser kan anses lättare att förhålla sig till och hantera. Ett funktionshinder som inte 
syns på ytan kan upplevas som mer svårhanterligt .Att i samband med de känsliga tonåren få en 
diagnos som innebär att individen har en lindrig utvecklingsstörning och egentligen hör till 
särskolan kan skapa ett trauma hos eleven. Jag uppfattar en lyhördhet hos särskolesamordnarna 
kring elevens egna önskemål och behov. Eleven kan ha gått i grundskolan fram till år 9 och 
därefter fått en diagnos som kan ligga i gränslandet mellan gymnasie och gymnasiesärskolan. 
Diagnosen kan leda till att de placeras på gymnasiesärskolan. Tjänstemannen Annica pekar på 
individens behov att: 

[…] vara så lika som möjligt och hur eleven kan reagera de är ju ändå i gränsen 
men förstå att få den här stämpeln när man är 16 år lr 15år när man vill vara så 
lika. Det gäller att vara så lika som möjligt och sedan ska jag vara en sån då som 
får det här och ska gå med sådana. Jag vet att jag har svårt men såna vill jag 
absolut inte gå med. 
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 Annica menar att det för elever som är på gränsen, finns möjlighet att gå individuella program 
för att få bibehålla sin identitet som icke avvikande. Goffman menar att vår identitet kan delas in 
i social och personlig identitet. Den sociala identiteten skapar en möjlighet att behandla 
stigmatiseringen. Goffman menar vidare att den personliga identiteten gör det möjligt att 
behandla informationskontrollen.53 Eleverna i detta exempel väljer att försöka bibehålla sin 
identitet genom att gå på ett individuellt program som inte är knutet till särskolan. 
 
Läraren uttrycker i intervjun att de elever som kommer från en inkluderad särskoleverksamhet i 
större utsträckning drabbas av en identitetskris då de kommer till särgymnasiet. Hon nämner att 
vissa kan behöva psykologkontakt för att hitta sin plats i gruppen. Den amerikanska sociologen 
Charles Cooley använder benämningen spegeljag för att beskriva hur människans sociala jag 
växer fram i samspel med andra. Enligt honom sker det i tre steg. Det första steget sker i 
föreställningen av den bild andra har av oss. Sedan kommer föreställning om vilket omdöme 
andra har om den bilden. Denna föreställning leder till det tredje steget genom detta omdöme 
förmedlar en känsla av stolthet eller förödmjukelse.54 En elev som varit individinkluderad och 
därigenom formats av den form av normalitet som är gällande i den kontexten, ska nu möta en 
annan primärgrupp att speglas i. Att lämna en trygg kontext för en placering i en ny grupp kan 
med största sannolikhet leda till identitetskris. Bemötandet från omgivningen spelar här en stor 
roll för att skapa trygghet under elevens identitetsprocess 

Det är alltså A och O bemötandet 
Bemötandet är en viktig aspekt som kommer fram under arbetet med samtliga informanter. Maria 
och hennes man valde att informera föräldrarna i Tildas inkluderade klass om dotterns diagnos 
och de svårigheter som kunde uppstå. Detta ledde till att hennes klass fungerade bra. Dock hade 
ej parallellklassen fått liknande information, vilket fick till följd att Tilda blev retad för sitt 
funktionshinder. För att råda bot på detta skrev Tilda gemensamt med sina föräldrar ett brev som 
hon läste upp i parallellklassen. I detta brev skrev hon ned vad hon hade för diagnos och hur det 
kunde leda till att hon inte riktigt fungerade på samma sätt som andra. Tildas assistent var med 
som stöd och kunde även svara på frågor från barnen. Efter detta förändrades situationen för 
Tilda. Maria beskriver detta genom att säga:  

De tyckte ju att hon var jättemodig som gjorde det och det var hon ju verkligen. 
Hade vi inte varit raka mot henne så hade hon ju aldrig vågat en sådan sak. Hon 
kunde på ngt sätt gå in med ngn stolthet och säga att så här är det men älska mig 
ändå. Det berörde.. 

En kvinnlig särskolepedagog påpekar hur viktigt det är med information och öppenhet för att få 
inkludering att fungera. Detta exempel anser jag belyser vikten av de båda. 
 

                                                
53 Goffman s. 112. 
54 Hilte s. 110. 
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Mats Hilte skriver i boken Avvikande beteende om, vad han benämner som, dolda avvikare. Dessa 
söker medvetet såväl som omedvetet förhindra att hans verkliga identitet blir känd. Eftersom den 
sociala informationen befästs av symboler såsom exempelvis klädsel eller beteende gäller det att 
styra de intryck den andre får för att individen ska kunna passera som normal.55 Samtidigt finns 
dock en kluvenhet hos de tonåringar som önskar att vara lika. Föräldrainformanten Nina menar: 

Man bedrar sig på Felicia för det syns ju inte på henne . Och hon är söt och glad 
och alla tror att det funkar som det ska, men det gör ju inte det. Ibland önskar jag 
att hon hade Downs syndrom.  

Här visar Nina en tydlig önskan efter något som syns, något konkret som kan påvisa att Felicia 
har en diagnos även på ytan. Nina förmedlade en önskan att Felicias handikapp skulle vara 
synligt. Hon menar att en synlig diagnos skulle nå en högre acceptans hos omgivningen. 
Särskolesamordnaren uttrycker en kluvenhet inför den ökande diagnostiseringen av 
funktionshinder: 

Då kan man undra vad man ska ha diagnosen till. Är det för att man ska förstå det 
här barnet och kunna sätta in bra stöd då tycker jag att det är ok men ibland 
används diagnosen för att få resurser och då har man tycker jag stämplat barnet i 
onödan . För det är inte alltid bra att ha en diagnos med sig  

Mina föräldrainformanter är dock båda ense om att det är en förmån att få en diagnos som de 
kan utgå från. Vid en direkt fråga vad Nina gjort utan diagnosen svarar hon, jag hade väl suttit på ngt 
psykhem *skratt* Nej, det som är lustigt är att den situationen man är i, den klarar man.  Nina menar att 
diagnosen förenklar hanteringen av Felicias funktionshinder. 

Men det måste vara bättre att gå i särskolan och vara duktig eller att gå i 
vanlig klass och vara sämst.  
Tjänstemannen Annica berättar om en negativ aspekt med rena särskoleklasser. Hon menar att: 

Någonstans lever man ju upp till sin diagnos. Jag är en sån som har och så blir 
man så. Det är därför det utvecklas lite konstig kultur i de här grupperna ibland. Vi 
är såna här så vi gör så här. Och så har man inget att spegla sig i . Hur gör andra? 
Det är en nackdel.  

Här uttrycker Annica en farhåga om att elever med funktionshinder ska speglas i varandra och 
därigenom upprätthålla ett avvikande beteende. Enligt Cooley speglar individen sig i 
primärgrupper. De viktigaste primärgrupperna är familj, arbetsgemenskap samt gäng eller 
klickbildningar. För en särskoleinkluderad elev finns möjligheten att spegla sig mot barn utan 
funktionshinder. Dock finns risken att inte känna sig tillräcklig.56 
 

                                                
55 Hilte, s. 127. 
56 Ibid. s. 110. 
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Respektive skola väljer hur de vill lägga upp sin särskoleinkluderade verksamhet. En del väljer att 
som i Felicias fall använda sig av en segregerande inkludering medan andra skolor väljer en 
inkluderande integrering. 57Även personalsammansättningen beskrivs av särskolesamordnaren, 
Ingela, som skolledningens beslut. Hon nämner: 

En del skolor kan ha en väl förberedd verksamhet medan andra kan ha ett 
hopplock av personal. En del kommer dit för att de vill andra kanske blir resurser 
fast de inte vill det utan på grund av att de ska få en full tjänst. Och det är ju 
ingenting som vi , det är ju skolans beslut att göra så .  

Risken då skolan tillsätter personal till särskoleinkluderade elever blir att personalen kan tyckas 
ointresserade av särskoleverksamheten. Nina beskriver en miljö som inte fungerat 
tillfredsställande för hennes dotter Felicia. Dottern gick särskoleinkluderat på en mindre skola 
upptill år 7. Nina efterlyser en återkoppling från särskolesamordnarna angående skolformen. Hon 
säger: 

Man kunde önska att skolan ville ha en utvärdering från föräldrarna hur det 
fungerar. För jag kan tycka att särskoleintegrerat det det.. barnen blir bara som 
försökskaniner.  

Nina menar vidare att informationen om lärarnas bemötande samt kompetens kan ifrågasättas vid 
den inkluderade verksamheten. I samband med att hon återkopplar till hur Felicia ger intryck av 
att trivas på särskolan förtydligar Nina: 

[…]och då kan jag känna att det är bättre för mitt barn som har särskilda behov att 
vara på ett ställe där det finns minst fjorton stycken som är experter på sina 
respektive områden än att vara ute på en liten skola där de är tre och en styr de 
andra två.  

 
Maria upplever att de, som föräldrar, fått den stöttning de behövt. Hon poängterar att man som 
förälder behöver veta vilka knappar man ska trycka på . Dock är hon medveten om att det inte är alla 
som får den information och hjälp de behöver.  I samband med att Tilda, började särskoleklass 
upplevde Maria en förändring hos Tilda. Maria menar: 

Absolut, det kom rätt så omgående faktiskt från då att hela tiden fått kämpa på ngt 
sätt även om hon kanske inte var så medveten om att hon kämpade så bara det 
här att HON kunde saker bättre än ngn annan. Det betydde så mycket för hennes 
självkänsla. Ja, det blev ett superlyft. 

Tilda kunde känna sig delaktig och, som Maria nämner, bäst på saker. Molin skriver i att vara i 
särklass hur det inte förväntas att människor med funktionshinder kan bidra med något. 
Tillgängligheten i offentliga miljöer har som mål att alla ska kunna vara delaktiga men för 
individer med ett funktionshinder blir delaktigheten minimal.  För att vara maximalt delaktig 
menar Molin att man ska vara i samspel med omgivningen. Detta samspel bör inneha både 
                                                
57 Haug 
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acceptans och ömsesidighet. En viktig del i det här samspelet är dock att individen ska känna 
samhörighet.58 

Risken är att man tappar bort det normala 
Börjesson menar i Om skolbarns olikheter att betydelsen av ordet norm kan ses från två 
huvudperspektiv. Ur ett perspektiv skapas normer mot det som ses som vanligt eller 
genomsnittligt . Det skapas genom en jämförelse med det som kan anses som referenspunkter. 
Normen blir en schablon samt en standard. Genom det andra perspektivet ges norm moraliska 
aspekter. Det skapar en föreställning om hur tingen bör vara. Normen blir ett rättesnöre där såväl 
det avvikande som det oönskade kan mätas. Börjesson skriver vidare att genom att normalisera 
människor enhetliggör man dem till något som kan ses som önskvärt. De särskilda individerna 
kommer alltid att stå i en relation till de som kan anses friska eller vanliga.59 Ingela nämner 
elevernas behov av bekräftelse i citatet:  

[…]Bekräftelsen av att vara bäst.. att bli bekräftad av jämnåriga…Det är tufft att inte nå dit.. 
 Människor har ett behov av att räcka till och bli accepterade. Tonåren är en hård tid för alla 
individer, att i ett sådant läge vara avvikande, är ansträngande för individens självkänsla. 
 
Normer och normalitet är ett tema som genomströmmar samtliga intervjuer. Under intervjun 
med Maria använder hon sig av sångerskan Lena Maria för att exemplifiera hur begreppet normal 
kan ifrågasättas. Lena Maria föddes utan armar och vänster ben bara häften så långt som det 
normala högra benet. Hon har bland annat vunnit guld i handikapp VM 1986.60 Trots avsaknaden 
av armar menar min informant att Lena Maria både kan sjunga och sticka. Min informant, Maria, 
kan inte sticka, vem av dem är då egentligen normal? Även tjänstemannen Annica tar upp 
normalitetsbegreppet. Hon säger: 

Någonstans är vi så duktiga att diagnostisera och sätta ord på sånt som då inte är 
normalt så att normalkurvan har blivit väldigt hopklämd alltså vi är duktiga på att 
sortera men normal kurvan blir bara smalare och smalare.. så snart är idealet det 
som är normalt det ideala och sedan har vi det och det som gör att vi liksom 
sorterar bort . Förr tror jag att mera var normalt än vad som är i dag för att vi är 
duktiga på att diagnostisera och sortera och då säger jag ta autism eller adhd. Jag 
tror att alla har vi en skala och alla är vi på olika ställen på den där skalan och för 
somliga blir det en svårighet men vi allihopa har nog en smula adhd eller autism i 
oss. 

Som Annica nämner i citatet ovan har det som kan ses som normalt blivit en allt snävare 
definition. Vem sätter då gränserna för vad som är normalt?  

                                                
58 Molin s.59. 
59 Mats Börjesson, Om skolbarns olikhet, (skolverket,1997), s.45. 
60 http://www.lenamaria.com/web/index.php?part=omlenamaria 2009-05-03 



 27 

Avslutande diskussion 
Bara tänka ett steg till… 
Särskoleinkluderade verksamhet kräver mycket engagemang av lärare såväl som förståelse från 
omgivningen för elevernas specifika behov. Rätt utförd kan den tillföra samtliga elever mycket. 
Min dotter berättar att hon känner att hon fått en ökad förståelse inför olikheterna hos 
individerna samt en större empati för problematiken kring funktionshinder genom att haft 
förmånen att gå i en klass med inkluderade elever.  Dottern nämner vidare att hon anser att alla 
vinner på inkludering. Det är inte enbart barn med funktionshinder som kan spegla sig i en 
”normal” omgivning, utan de ”normalfungerande” barnen lär sig bemöta och acceptera varandras 
olikheter.  
Dock kräver den särskoleinkluderande verksamheten resurser som exempelvis extra personal och 
som tidigare nämnt engagemang. Om dessa bitar saknas, uppstår problematik i stil med den som 
Nina berättar om kring sin dotter Felicias skolgång. En segregerande integrering leder såväl till en 
känsla av utanförskap för den enskilda eleven samt till en känsla av något som är udda och 
avvikande för de övriga eleverna. 
Det viktigaste är individens enskilda behov. Läroplanen för särskolan är på många plan anpassad 
för att individen ska rustas och skapa strategier för att hantera sitt funktionshinder i det 
vardagliga livet. Vilket behov individen har av att spegla sig i sin omgivning och viktigast av allt 
vilken förmåga eleven har att ta in sin omgivning är något som även detta bär läggas in i 
bedömningen av inkludering eller ren särskoleklass. 
Tjänstemannen inom kommunen, Annica, tar upp ett exempel där rullstolsburna elever haft 
problem att delta under friluftsdagar. Rullstolarnas däck slirade på gräset där bland annat 
brännboll spelades. En personal tänkte ett steg längre och konstaterade att om de rullade bättre 
på grus, varför inte spela brännboll på gruset istället för gräs? Genom att personalen tänkte ett 
steg till kunde även eleverna med funktionshinder delta på friluftsdagen.Strategier inför framtiden 
är något som föräldrainformanterna båda lagt upp. De ligger steget före sina barn för att 
förhoppningsvis kunna möta deras behov även i framtiden.  
 
Vilket är då bäst för ett barn med funktionshinder? En inkluderad eller en ren särskoleklass? Jag 
är medveten om att min forskning är allt för liten för att dra några generella slutsatser. 
Enligt skollagen 1 kap. 5e paragrafen ska en elev som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans 
kunskapsnivå på grund av en utvecklingsstörning erbjudas plats i särskolan.61 Skolverket skriver 
att: det är väsentligt att var elev i både grund- och särskolan får tillräcklig stimulans och utmaning i sitt lärande. 
Att gå i särskolan kan, om det fungerar väl, ge eleven detta.62 
Var elev, oavsett den går i särskola eller inte, förtjänar att bli bemött utifrån sina individuella 
behov och förutsättningar.  

                                                
61 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100 
(2008-11-23) 
62 http://www.skolverket.se/styrdokument (2008-11-23) 
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 Sjukskriven och accepterad?  
Av Nils Lindroth 

Inledning 

I det här kapitlet presenterar jag fem informanters erfarenheter av att vara sjukskrivna och de 
identitetsskapande faktorer som påverkar uppfattningen om ”vem är jag?”. Jag kommer att 
sammanfatta de mönster jag får fram och jämföra mot tidigare forskning i ämnet.  

Bakgrund 

Dagligdags får vi höra i media om hur sjuka människor friskskrivs av Försäkringskassan, men 
också om en politisk agenda som går ut på att jaga bidragsfuskare – människor som utnyttjar 
trygghetssystemen för att slippa arbeta. Men hur ser det ut om man tar en närmare titt och frågar 
en handfull personer om deras upplevelser av att vara sjukskrivna? 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur det kan te sig att vara sjuk och 
sjukskriven mot bakgrunden av ovanstående, utifrån ett individperspektiv.  
Hur upplever en handfull personer med närliggande erfarenhet av att vara sjukskriven, denna 
situation? Vad är betydelsefullt och på vilket sätt påverkas individens roll och identitet av 
sjukskrivningens konsekvenser? Hur ser skillnader och likheter ut inom den grupp som jag har 
undersökt? Finns det möjlighet att se generella mönster utifrån ett sådant här litet material? 

Metod 

Som analysmetod använder jag mig av Grundad Teori, som vi presenterar närmare under 
rubriken med samma namn i kappan. Kategorierna från det kodade materialet markerar jag i 
analystexten i kursiv stil.  
Under projektets gång har jag träffat fem personer vid totalt fyra tillfällen, tre enskilda intervjuer 
och en gruppintervju. Intervjutillfällena har också fått tjäna som observationstillfällen eftersom de 
miljöer jag har mött informanterna i också är deras vardagliga vistelsemiljöer. Intervjuerna har 
varit semistrukturerade, vilket i korthet innebär att jag har haft en handfull centrala frågor med 
mig till intervjuerna som sedan har legat till grund för en nästan spontan diskussion.  

Etiska frågeställningar och metodologiska beslut 

Det fält jag har valt att studera består enbart av människor i en samhälleligt utsatt position, i 
egenskap av att de är helt eller delvis sjukskrivna alternativt sjukpensionärer. I mina försök att nå 
möjliga informanter har jag besökt två företag som arbetar med utredning av sjukskrivna och 
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med projekt för orientering tillbaks till arbetsmarknaden. Sekretesskäl har hindrat en direkt 
kontakt med företagens klienter och jag har fått nöja mig med att lämna ett brev som information 
för min studie i hopp om att någon skulle nappa. En företrädare för ett av företagen förklarade 
att ingen av hans klienter ville svara på något som handlade om deras skäl till sjukskrivning, 
varför jag istället valde att leta informanter inom mitt eget sociala kontaktnät, utgörande av 
bekanta och bekantas bekanta.  
Av de fyra etiska riktlinjerna är Samtyckeskravet det som ha vållat mig mest huvudbry, just 
eftersom informanterna är en del av mitt kontaktnät. Det är ofrånkomligt så att min närhet till 
dem socialt inverkar på deras benägenhet att tacka ja till medverkan. Den sociala närhetens 
betydelse kan innebära två saker som jag ser det. Antingen blir närheten en tvingande kraft som 
övertalar till medverkan, eller så innebär den en större trygghet att tacka ja eftersom jag inte är en 
helt okänd person för dem. Troligen ligger sanningen i varierande grad inom båda dessa fält. För 
att i möjligaste mån förebygga en etisk komplikation har jag försökt vara mycket tydlig med att 
informanterna har rätt att tacka nej eller ångra medverkan när de vill under projektets gång. 

Tidigare forskning och teoretiska ramar 

Jag förstår och tolkar mina informanters utsagor utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
Detta innebär kortfattat att verkligheten konstrueras i den sociala interaktionen. Begreppet 
beskriver vi mer detaljerat i kappan. Jag kommer att använda mig av Erving Goffmans begrepp 
stigma för att förklara upplevelsen hos mina informanter av att de är misskrediterbara. Stigma 
beskrivs också utförligare i kappan. 
Pia Åsbring har bedrivit forskning om kvinnor med kriteriediagnoserna kroniskt 
utmattningssyndrom och fibromyalgi. Jag kommer att använda hennes forskning som referens att 
bolla mina resultat emot i min avslutande reflektion. Forskningen har redovisats i Journal of 
advanced nursing 2001.63 I förordet skriver Åsbring att tidigare forsknings fokus har legat på 
förlusten av en befintlig identitet i anslutning till insjuknande, medan hennes fokus istället ligger 
på frågan om de insjuknade kvinnorna utvecklar andra typer av identiteter.  

Presentation av fältet 

Mitt fält utgörs av en inbördes oberoende grupp informanter, förutom ett gift par som jag 
genomförde en gruppintervju med. Alla är de före detta sjukskrivna som idag har kommit vidare 
till nya faser i livet. Alla har sina egna erfarenheter av livet och deras orsaker till sjukskrivning 
varierar, liksom deras erfarenheter av sjukskrivningarnas konsekvenser.  
 
Eva: medelålders gift kvinna med barn. Hon drabbades av en stroke för ett antal år sedan och har 
sedan dess kommit tillbaka så pass att hon kan studera på deltid.  
 

                                                
63 Pia Åsbring, ”Chronic illness – a disruption in life: identity-transformation among women with chronic fatigue 
syndrome and fibromyalgia”, Journal of Advanced Nursing, 34(3) (2001), s. 312-319. 
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Kalle: Ensamstående medelålders man som är sjukpensionär till följd av en whiplashskada han 
fick för 10 år sedan.  
 
Hans och Inger är ett gift par som båda två är sjukpensionärer sedan ett antal år på grund av 
ryggskador. De lever ett stillsamt liv i ett hus på landet.  
 
Karin är nybliven pensionär men har innan dess varit sjukskriven en lång period för depression 
och diskbråck efter att hennes man gick bort. Hon lever själv och bor i en liten etta.  

Analys av Intervjuerna  

Eva 
Jag träffar min informant Eva i ett arbetsrum på den skola där hon läser in sin gymnasie-
kompetens. Hon berättar att hon har den stora förmånen att kunna sitta där när hon vill arbeta 
med sina skoluppgifter och den här dagen arbetar hon med sina matematikövningar.  
Inledningsvis ber jag henne berätta om sin bakgrund. Vad hon har arbetat med och vilka 
utbildningar har hon gått och så vidare. Den här ingången i intervjun fungerar bra och vi kommer 
snart in på det som är föremålet för min undersökning, nämligen hennes sjukskrivningsperiod 
och den stroke som föranledde sjukskrivningen. 
Någonting som tidigt är tydligt i Evas berättelse är betydelsen av Normer på olika sätt.  

Jag har ju alltid blivit upplärd att man ska va – göra sitt – rätt för sig. […] heltid i alla 
fall, tycker jag att man ska jobba… 

Det är viktigt för henne att redan från början tala om vilken arbetsmoral hon bär på och hon 
återkommer flera gånger under intervjuns gång in på hur hon får hantera de Begränsningar som 
hennes skada har medfört. Hon berättar också om hur omgivningen reagerar mot hennes nya 
Förändrade Identitet på olika sätt. Det uppstår en Val-situation för både henne själv och hennes 
omgivning, vilken sätter normer och värderingar på prov. Vänner kommer och går. Somliga 
vänner klarar inte av omställningen utan lämnar umgängeskretsen medan andra klarar det mycket 
bättre.  

[…] man fick ju nya vänner… de gamla, en del, de försvann. Det vart rädda. […] Ja de 
har ju sagt, tex, att nu när du mår så här går det ju inte att umgås på samma vis och 
verkligen visat att det fungerar inte. Att man kan inte vara med handikappade ungefär. 

Vännerna i citatet ovan valde sedan att komma tillbaka och be om ursäkt för sitt agerande. Eva 
förklarar deras agerande med att de är rädda. Hon Ursäktar och välkomnar dem tillbaka. Det är 
en ”kris för dom”. 
Försäkringskassan ville sjukpensionera Eva eftersom de ansåg att vägen tillbaka skulle vara för lång 
för att hon skulle gå sjukskriven. Detta var någonting som hon absolut inte ville gå med på och 
hon säger att hon har fått Kämpa jättehårt för att verkligen få komma ut på arbetsträning och hon 
menar att hon har, som hon säger: ”rehabiliterat mig själv”. På arbetsplatsen, en förskola, har 
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bemötandet varit positivt även om man där också inledningsvis har varit Rädda för att hon inte 
skall klara av sina uppgifter.  
Samtalsklimatet framstår jämte normer som en viktig faktor när man skall förstå Omgivningens stöd 
och acceptans kontra Inacceptans. Eva berättar om hur omgivningen efterfrågar information om vad 
som har hänt och ibland till och med kräver att få sådan information. Samtidigt uppger hon att 
”det är oftast inte det första jag berättar”. När hon undviker att berätta, kopplar jag ihop det med 
hennes rädsla för att gå in i Strokeföreningen, vilken hon motiverar med att hon är ”rädd för den 
där stämpeln”. Dessa uttryck väljer jag att formulera som Egna rädslor.  
Familjen ges en betydande plats i Evas berättelse och är mycket viktig för henne och inte minst 
hur familjen mår och drabbas av hennes skada. Hon berättar om vänner som när de tar avstånd 
därför att ”man kan inte vara med handikappade[---]känns det som att de straffar hela min 
familj”.  Eva tycker att familjen kommer i kläm, eller glöms bort av samhället när en individ 
drabbas på det här sättet, och om hon skulle gå in i strokeföreningen skulle det vara i syfte att 
jobba med familjestöd och även för att hennes egen familj kunde ha glädje att träffa andra med 
liknande erfarenheter. Kraven på hennes man som nära anhörig har varit stora (Anhörigkrav). När 
hon ”blev som ett barn” fick mannen sköta om hela familjen och henne. I sjukvården fanns ett 
helt team med specialister tillgängliga för att ge henne all tillgänglig hjälp, men ingen frågade 
hennes man eller barn vad de kunde behöva, Bristande anhörigstöd.  
Evas berättelse innehåller många exempel på hur hon lyckas komma tillbaka på olika sätt efter sin 
stroke. Det finns i intervjun både uttalade och tolkningsbara Segrar där hon som individ har växt 
som ett led av Kampen mot myndigheternas vilja att hon ska bli förtidspensionerad, Kampen för att 
hennes familj inte ska behöva drabbas, en Förändrad Identitet till följd av nyvunnen kunskap om sig 
själv och livet i allmänhet samt den Positiva bekräftelse det innebär när hon har kunnat bevisa för 
sig själv och de runt omkring henne att hon kan vara en del av samhället. 

[…] i somras var första gången jag hade vikariat på riktigt och jag gick in som 
ordinarie utan att gå bredvid. […] för mig var det i alla fall en stor seger. Då tyckte jag 
att ”nu kommer jag segra allting” 

Ett noterbart förhållande är det att Eva inte på något sätt säger att Försäkringskassan har hjälpt 
henne till den position hon befinner sig på idag, utan det har ofta rört sig om en kamp mot 
Försäkringskassans vilja att hon skall sjukpensioneras. 

Kalle 

Jag träffar Kalle i hans hem en lördagseftermiddag. Vi har bestämt träff för intervjun hemma hos 
honom i hans lägenhet. Eftersom Kalle är på väg och ska flytta har han mycket av sitt bohag 
stående i kartonger vid tillfället. Vi slog oss ned med en kopp kaffe vid köksbordet och började 
intervjun, som kom att ta flera timmar i anspråk eftersom jag var tvungen att handskriva den. Att 
intervjun skrevs för hand istället för spelades in innebar inte bara att den tog lång tid att 
genomföra, det innebar också att materialet blev mer avskalat och mindre omfattande. Kanske 
tappade materialet i kvalitet i så mån att färre nyanser kunde komma fram i intervjun, men det 
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blev å andra sidan mer rakt på sak. Kalle konstaterade att han på det här sättet fick en bättre 
kontroll över vad som skrevs och det föll sig även så att han vid flera tillfällen var med och 
formulerade själva intervjufrågorna. I det stora hela tror jag inte att det är en nackdel med ett så 
starkt inflytande av informanten. Det är ju ändå så att jag inom ramarna för min frågeställning vill 
ha en så stark informant som möjligt vars uppriktiga erfarenheter är avgörande för resultatet av 
min analys. 
Kalles berättelse placerar honom själv i centrum och runt honom kretsar de teman som han 
upplever att han har att förhålla sig till. Han kan själv inte se att hans identitet egentligen har 
förändrats av de saker han har gått igenom eller av det sätt hans livssituation har förändrats på. 
Däremot kräver olika svårigheter en ”anpassning till läget”. För denna anpassning krävs en 
uppsättning strategier. Här berättar Kalle om hur han tidigare har skolat om sig när han drabbades 
av en allergi som hindrade fortsatt arbete på gamla arbetsplatsen. Här berättar han: ”Jag ljuger för 
mig själv” Och ”Jag känner efter så lite som möjligt eftersom värken blir värre om jag känner 
efter.” 
I kontakten med omgivningen präglas tillvaron bland annat av samhälleliga normer och inte minst 
dess konsekvenser: ”De jagar sjukskrivna med blåslampa.” 
De fysiska hinder som följer med en whiplashskada innebär bland annat att Kalle aldrig är smärtfri. 
Han har blivit mer känslig för ljud på grund av skadan och ett problemområde för Kalle är 
omgivningens Oförståelse. Somliga ”tror man simulerar för att slippa jobba” och omgivningen kan 
ha svårt att ta ett nej om han inte orkar delta i ett sammanhang. Här synliggörs ett Stigma. Kalle 
konstaterar att smärtan inte syns utanpå och att han måste begränsa sig med att lova saker. När 
värken sätter in drar han sig undan i syfte att ”inte dra ner stämningen för omgivningen”. 
Problemet förefaller vara stort: ”Behöver dölja mitt mående för andra till 95%.” 
I en kategori som jag kallar för Missnöje, samlar jag Kalles kritik mot de samhällsinstanser som han 
i någon mening är beroende av. Missnöjet handlar i huvudsak om slarv och ointresse från läkare 
och försäkringskassan. Viktiga papper har försvunnit hos försäkringskassan vilket har resulterat i 
uteblivna ersättningar från försäkringsbolag.  
Drömmar ställs mot Hopplöshet med Kalles jag och hans upplevda hinder i kläm däremellan. Kalle 
vill vara frisk och arbetsför, kunna jobba och vill ha en inkomst. Det är svårt, tycker Kalle, för att 
inte säga omöjligt att göra sig attraktiv på en arbetsmarknad när man vet att man kanske inte kan 
komma varje dag, inte minst när utrymmet på arbetsmarknaden krymper. Kalles prognos över 
framtiden säger att ingenting kommer att förändras och det handlar om att ta en dag i taget och 
att det är som det är.  

Hans och Inger 

En kall vinterförmiddag kommer jag hem till paret som jag den här dagen skall intervjua. Hans 
och Inger är idag det som tidigare hette sjukpensionärer, alltså inte längre sjukskrivna men de 
uppbär sjukersättning eftersom de inte bedöms kunna återgå till arbete före sin pension. De bor i 
villa på landet med närhet till storstadens bekvämligheter. När jag kommer in i stugan möts jag av 
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kaffedoft och en sprakande eld i kaminen, vilket tillsammans ger en mycket trivsam atmosfär. 
Inger dukar fram bullar och kaffe och den som är mest nervös inför det här mötet verkar vara 
jag.  
I centrum av berättelsen står de två som ett par, en enhet, en Gemenskap och det är hela tiden som 
en sådan de redogör för sin relation till livssituationen och dess omständigheter. Hans och Inger 
ger intryck av att vara mycket trygga vid intervjutillfället och deras berättelse återger också vid 
flera tillfällen hur de hjälps åt att skapa en trygg tillvaro åt sig själva, men också hur de kan 
jämföra sig och sina respektive sjukkarriärer i arbetet med att göra begripligt för sig vilka de är:  

Vi känner igen den andres besvär och behov. […] För Hans blev det ett trauma. För 
mig blev det inte dramatiskt eftersom jag halkade och fick en snedvridning. 

Hans föll från en byggställning och skadade ryggen, medan Inger några år tidigare hade halkat 
och fått en liknande ryggskada. Med skadorna följer Hinder som ställer krav på en Omställning till 
en Ny tillvaro. Båda två poängterar betydelsen av att Acceptera omständigheterna: ”En kan inte gå 
omkring och tycka synd om sig själv.” ”En måste acceptera det en har.” Parets Normer, som 
föregående citat också är ett tydligt uttryck för och för övrigt genomsyrar hela intervjun, går 
ungefär ut på att det är individens ansvar att hitta en tillvaro som fungerar. I anslutning till 
normerna vill jag ta upp Faror som Hans och Inger också återkommer till. Farorna utgörs av två 
underkategorier. Dels måste man vara försiktig med att använda sig av Starka preparat, men än 
viktigare förefaller det vara att inte ta på sig fel Beteende och attityder. Om det som tidigare nämnts 
är viktigt att acceptera omständigheterna, så är det lika viktigt att inte ikläda sig rollen som ett 
offer: ”Som offer hamnar du snart i depressioner och grejer.” ”Farligt för psyket att bara bli 
sittande.” Därför är det tvunget att man som individ anammar ett positivt tänkande, menar de.  
Inger är kritisk till att så många är ”inne på att gå tillbaka till sina gamla jobb” och menar att det 
är bättre att söka sig vidare till något som passar förutsättningarna bättre. Hinder och omställning 
till en ny tillvaro kräver att Hans och Inger gemensamt hittar Strategier för att nå fram och här gör 
jag tolkningen att de har haft en stor hjälp av sin gemenskap. Båda två berättar om hur de har 
försökt komma tillbaka till arbetslivet vid upprepade tillfällen: ”Jag skulle vara hemma nån dag 
bara, så skulle jag vara igång igen.” 
Omställningen beskrivs som en utdragen process där man måste upptäcka och acceptera sina nya 
begränsningar. Inger:  

Jag var sjukskriven av och till första året men jag gjorde inget bra jobb. Jag orkade inte 
ha empati för en människa som mådde sämre än mig. 

Förutom att upptäcka fysiska hinder i tillvaron måste Hans och Inger hantera sina normer. När 
Försäkringskassan vill ge förtidspension är det något som Inger till en början inte kan godta. Båda 
två har de efter hand fått acceptera att det inte är realistiskt att kunna återgå till arbete. 
Omställningen har dock varit svår och ”det gick på psyket” förklarar Hans. Han fortsätter: 
”Ibland mår en så dåligt att det inte går att prata med nån.” 
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Strategierna blir viktiga verktyg för att hantera motgångarna och att acceptera är det kanske 
viktigaste av dessa verktyg. Det som förut gick ganska snabbt att göra tar idag betydligt längre tid 
att göra och det får det också lov att göra. 
En av förutsättningarna för att man ska lyckas bra i en sådan här omställning tror Hans och Inger 
är att man får Rätt stöttning. Själva anser de sig ha haft en stor tur med Försäkringskassan och de 
lovordar de handläggare som de har haft kontakt med där. Att det har gått bra vill de delvis 
förklara med att de själva alltid har visat en vilja att komma tillbaka: ”De såg väl att både hon och 
jag försökte.” 
Även stöttningen från sina respektive arbetsgivare är de tacksamma för. Hans som efter sin 
olycka jobbade 2 timmar per dag, tycker att arbetsgivaren gjorde vad de kunde för att ge honom 
betydelsefulla arbetsuppgifter: 

”De försökte. Det är klart att de hade ett helvete också att plocka in mig nånstans.” 

Att vara skadad och ha nedsatt arbetsförmåga kan innebära ett Stigma för individen. Även om det 
här föreligger ett stigma så tolkar jag inte Hans som att det idag är av någon större betydelse. 
Hans berättade om hur hans chef brukade ringa till honom varje morgon, efter att han blev 
sjukskriven, för att diskutera olika saker rörande arbetet. Samtalen tystnade efter hand och den 
omställningen verkar Hans idag ta med en klackspark och jag tolkar det som ett resultat av ett 
medvetet arbete med att bibehålla ett positivt tankesätt. 
 
Överlag anser sig Hans och Inger ha en bra tillvaro idag med varandra och sin gemensamma 
förståelse för varandras behov. När någon kommer och ifrågasätter deras rätt att parkera på 
handikapparkering trots att de har intyg är det saker som inte stör så mycket. De har hittat en 
acceptansnivå hos vänner och bekanta som innebär att de kan ha samma sociala samvaro som 
förr, men i mindre omfattning än förr. 

Karin 

Karin möter jag hemma hos henne i hennes enrummare i stadens ena ytterområde. Hon berättar 
att hon har varit sjuk med förkylning hela vintern och ger intryck av att vara sliten. Inför den här 
dagen föreföll hon vara på bättringsvägen och vi vågade oss därför på att genomföra intervjun 
som vi hade pratat om en tid.  
När Karin får se min frågeställning blir hon eld och lågor och berättar gärna om vad hon tycker 
och om hennes erfarenheter av att ha blivit sjuk. Det centrala i Karins berättelse är Stämplingen av 
individen som sker när omgivningen får klart för sig att individen är behäftad med problem. 

Jag funderar på… på nått sätt när du får det här beskedet – långtidssjukskriven eller 
förtidspensionerad, så är du färdig, du är körd och har inte fullvärde längre. Och det 
har man inte. Du räknas inte längre som fullvärdig och där kommer skammen. Du har 
ett Kain-märke i pannan. ”Pensionär – Redan?” 
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Stämplingen är möjlig utifrån samhällets normer, men kanske framför allt pådriven av människors 
rädsla för att behöva befatta sig med andra människors problem. Karin konstaterar att vi i Sverige 
saknar en kultur i vilken det är tillåtet att prata om såväl döden som sjukdomar. Hennes 
erfarenheter talar sitt tydliga språk:  

Det är ingen som frågar hur man mår, förstår du, man blir psykiskt handikappad, för 
det känns som att du har fått ett blixtlås över munnen. ”Nej! Nu kommer hon och 
hennes man har just dött! Och hon är sjukskriven! Det är säkert psykiskt!” Lite snabbt 
forcera över Gustav bara och man vill egentligen inte tala om det heller. 

[Karins make Gustav dog i cancer för ett antal år sedan och det är hur hon uppfattar 
omgivningens bemötande vid den tiden hon refererar till här.] 

Rädslans konsekvenser är brutala för individen: 

Det första man upptäcker när man har blivit långtidssjukskriven, det är att man tappar 
all normal samvaro, den sociala samvaron med gamla vänner och arbetskamrater. 

Karin förklarar den förlorade kontakten med omgivningens det med att de är ”skamsna för att de 
är friska”. 
Efter att maken dog i cancer försämrades Karins förmåga att hantera det diskbråck hon vid tiden 
för makens insjuknande redan hade levt med ett antal år. Det finns en tydlig koppling mellan att å 
ena sidan ”vara glad och ha en social samvaro” och å andra sidan upplevelsen av att vara drabbad 
av sjukdom eller skada. Karin menar att hon blev sjukare direkt när mannen fick sitt 
cancerbesked. Krisen, sorgen och den förvärrade sjukdomsupplevelsen var det som hon behövde 
hantera, men i relationen till anhöriga fanns inte utrymmet att göra det: ”Oh, mamma, måste vi 
jämt prata om dina besvär!” I den här situationen upplever Karin en ond cirkel: 

Jag hade ju inget annat att prata om. Eftersom du inte har någon annan – du har inga 
referenser, eftersom människor försvinner. […] du blir sjukare av att vara långtidssjukskriven. 

Behovet av att prata om de frågor som är aktuella för Karin i hennes situation gör sig hela tiden 
påmint. Samtidigt tar anhöriga ett steg tillbaka på grund av dessa jobbiga frågor och Karin 
upplever en tilltagande isolering. Ju mer isolerad hon blir desto mindre finns det också att tala 
med andra om, förutom hennes besvär som alltid gör sig lika aktuella. 
Hennes arbetsgivare tycker hon inte har hjälpt henne alls under den här tiden. De har inte heller 
visat intresse för om hon kan komma tillbaka eller inte. Innan hon blev dålig arbetade hon på ett 
konsultföretag med människor vars arbetsplats lagts ner och nu ingick i ett omställningsprogram.  
Karin är upprörd över hur Försäkringskassan har hanterat hennes fall. När man på 
försäkringskassan fick veta att hon skulle opereras i ryggen ville man ge henne sjukpension: 

Jaha ,sa jag, vad innebär det? ”Ja för oss är det ju bara positivt, för det blir lite billigare 
för oss.” […] Jag hade inte en aning om att det är stor skillnad på att vara 
förtidspensionär eller sjukskriven. Som sjukskriven fick jag ut 19.000 i månaden. Jag 
blir alltså förtidspensionär när jag ligger på lasarettet, när jag hade kunnat vara 
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sjukskriven åtminstone ett halvår till. När jag skulle hämta pengar i den lilla luckan i 
väggen. Det var inga 19.000 i månaden, det var 7.000. 

De strategier Karin har använt sig av för att klara sin tillvaro, uppfattar jag som att acceptera 
tillvarons nya spelregler. Hon går med på att vissa kontakter måste upphöra och att människor 
som hon förut umgicks med inte längre passar in i hennes tillvaro. Som sjukskriven och 
sjukpensionär beskriver Karin något som jag tolkar som utsatthet. När vänner tar avstånd och 
försvinner skapar det en ensamhet. Samtidigt använder hon ensamheten som ett verktyg att göra 
sin situation normaliserad, som jag ser det: 

Och hela tiden ville jag vara där jag fick vara ensam. […] Jag kunde inte ha ett normalt 
socialt liv. Jag tyckte inte att jag passade. Jag tyckte inte att jag upplevde saker och ting 
som jag kunde förmedla till andra. Så därför blev jag en enstöring. 

Idag ägnar Karin så mycket tid som hon kan åt att vara ute i skogen och plocka svamp. På min 
fråga om vad svampplockningen har för betydelse för henne, svarar hon att det är den som 
fortfarande håller henne vid liv. Jag frågar hur hon ser på svampplockning i relation till att vara 
sjukskriven och inte arbetsför. Det är ingen konflikt i det: ”Då kan jag ju sätta mig ner och vila i 
en myrstack. Jag menar, det går ju i min takt. Jag springer ju inte.” 

Summering 
Huvuddragen i de förändringsprocesser mina informanter beskriver förändrade livssituationer 
följer ett ganska tydligt schema:  

 
Åtta faser som ibland infaller nästan samtidigt. Somliga faser tar mer tid 
och plats för somliga personer än för andra. 

En sådan här uppräkning av faser i sjukskrivningen gör visserligen omvandlingsprocessen tydlig i 
någon mening, men det är kanske intressantare att jämföra skillnaderna i informanternas 
skildringar.  
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Den positiva dåtiden ser så klart olika ut för var och en, men generellt uppfattar jag det ändå som 
någonting bra och positivt man har förlorat med sorg. Arbetslivet innebär i sig en social samvaro 
med kollegor och utgörs inte enbart av att ha en givande sysselsättning. Relationen till det sociala 
kontaktnät som finns utanför arbetslivet kommer också att i varierande grad påverkas av de 
förändrade livsvillkoren.  
Insjuknandet sker för de flesta ögonblickligt men det verkar inte vara avgörande för hur stor 
omställningen ska bli av det. Inger konstaterar att händelsen när hennes man Hans föll från en 
byggställning när han skadade ryggen var mer dramatisk än den när hon halkade på en isfläck 
några år innan, vilket fick till följd att det tog längre tid att konstatera hur skadad hennes rygg 
hade blivit av olyckan än det gjorde i Hans fall.  
Karins insjuknande (förvärrade sjukdomsupplevelse) till följd av beskedet att maken har fått en 
cancer med prognosen att han kommer leva ett år till, visar hur individen påverkas av hur hennes 
psykosociala miljö, i det här fallet hennes man, fungerar och mår.  
För de med ryggradsskador är de ständigt närvarande och återkommande smärtorna ett 
ofrånkomligt problem och deras huvudsakliga hinder i deras vardag. För Eva som fick en stroke 
är symptomen andra och hennes hinder ser annorlunda ut, däremot ger de likartade funktionella 
problem, som hinder att delta i arbetsuppgifter och sociala aktiviteter.  
Den mer indirekta konsekvensen av att bli sjuk är att man blir en belastning för samhället och 
därmed bryter mot normen att var och en i arbetsför ålder skall arbeta för sin egen försörjning. 
Den här normen är inte någonting som bara pådyvlas individen uppifrån eller utifrån, utan var 
och en är också delaktiga i att utforma den. Eva är upplärd att man ska ”göra sitt, rätt för sig”. 
För Hans och Inger är det viktigt att visa på, och de upprepar många gånger, hur de har försökt 
att återgå till sina arbeten. De tror också att detta har underlättat deras kontakter med 
Försäkringskassan, eftersom de har visat att de i alla fall har försökt. Kalle har ett annat 
förhållningssätt till normen än Eva, Hans och Inger. I intervjun med Kalle framkommer inte 
konkret hur han ser på normen. Däremot tycker jag mig se ett avståndstagande när Kalle säger: 

Det blir lite oroande, det här att de jagar sjukskrivna med blåslampa, att du ska ut i 
arbetslivet när knappt normala får jobb. 

Karin går ett steg längre i sin beskrivning av normen. Hon menar att vi i Sverige saknar en kultur 
att prata om allvarliga saker som sjukdom och död, att vi därför ryggar tillbaka av rädsla när vi 
riskerar att konfronteras med någonting liknande. Som långtidssjukskriven eller förtidspensionär 
(Idag heter det Sjukersättning) blir du stämplad som inte fullvärdig medborgare i samhället, säger 
Karin.  
Till risken att få en stämpel kopplar jag det stigma jag uppfattar att mina informanter pratar om 
på olika sätt. För Evas del är kampen hård att få den hjälp hon vill ha att komma tillbaka till 
arbetslivet. Hon är rädd för att gå in i strokeföreningen därför att hon är rädd att få en stämpel 
som strokepatient.  
I kontakten med omgivningen uppstår det då och då ifrågasättande av hur sjuka informanterna i 
själva verket är. Kanske har detta att göra med den rädsla för allvarliga saker som Karin tog upp, 
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eller finns det andra skäl bakom ett ifrågasättande? Hur som helst vittnar de flesta i min studie 
om att de har fått motta frågor som: ”Är du verkligen så sjuk som du påstår?” (Inger) eller ”Det 
händer att folk tror att man simulerar för att slippa jobba” (Kalle). Eva å sin sida erfor hur ett par 
av hennes vänner sade upp kontakten med henne efter att de fått reda på hur sjuk hon blev. Den 
kontakten reparerades senare och det visade sig att det uppstod en kris för dem när Eva blev 
sjuk. Karins berättelse innehåller ett i stort sett identiskt element. Hon berättar om hur många 
kontakter med vänner och bekanta upphörde när hon både blev sjuk och änka efter sin man 
Gustav som gick bort i cancer. Också där har det gjorts trevande försök att återknyta kontakter, 
men Karin känner att hon inte har så mycket gemensamt med dem längre.  
Tillvaron präglas som synes av problem som är av såväl konkret fysisk karaktär som av social och 
psykologisk karaktär. Informanterna har alla olika strategier för att handskas med de olika 
problemen. Evas kamp för att erhålla rehabilitering, trots att hon enligt litteraturen inte borde ha 
några chanser till att uppnå ytterligare förbättring, är enligt min tolkning en viktig strategi för 
henne att uppnå sina mål. I relationen till det sociala kontaktnätet pekar hon på vikten av en god 
kommunikation och att förmedla att hon inte längre är den givna organisatören eller festfixaren. 
”Jag är inte den Eva som klarar av allting längre.”  
För Hans och Inger handlar den huvudsakliga strategin om att acceptera de begränsningar som 
deras dåliga ryggar medför. Det fungerar inte längre att uträtta saker i den omfattning eller det 
tempo som förut, utan det får ta den tid det vill. Det är också mycket viktigt, menar de, att man 
har någonting att sysselsätta sig med. Sitter man bara och tycker synd om sig så blir ingenting 
bättre och risken är att man blir deprimerad istället. Man får försöka se det positiva i tillvaron och 
ta det som det är, även om också de mår dåligt ibland.  ”Vissa dar mår en ju så dåligt så det går 
inte prata med nån.” (Hans) 
Karins strategier rör sig också om att acceptera situationen och att ta dagarna som de kommer. 
Hon lever upp i naturen och ägnar så mycket tid som möjligt åt att plocka svamp, vilken är den 
sysselsättning som håller henne vid liv, som hon säger.  
Kalle har valt bort de människor i umgänget som har visat misstro och ifrågasatt hans besvär.  
Det finns anledning att uppmärksamma att de informanter som har ett uttalat stöd i sitt sociala 
nätverk lämnar en positivare bild av livssituationen än de som har ett svagare stöd. Till exempel 
innehåller Hans och Ingers berättelse lika många exempel på hur de är hindrade av sina skador 
som alla de andra informanternas berättelser, men de visar upp en bild av sin vardag som är 
positivare än de andras. Eva talar om hur hennes man har stöttat henne i kampen att komma 
tillbaka till att kunna arbeta/studera på halvtid. Karin berättar om hur sjukskrivningen medförde 
isolering och att hon därmed förlorade referenser i tillvaron, att hon fastnade i ältandets onda 
spiral. Det sociala kontaktnätets utformning verkar därför ha en mycket stor betydelse för 
förmågan att etablera eller återetablera sig i samhället med upplevd livskvalitet. 
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En tidigare studie 
Ett generellt mönster i Åsbrings studie är att de som varit sjuka länge också hade kommit längst i 
sitt arbete med den nya identiteten, med undantag för att variationen av när i sjukförloppet 
kvinnorna fick diagnos var stor.  
Jag kan känna igen Åsbrings beskrivning i min egen studie när Hans berättelse återger hur hans 
första tid efter olyckan består av flera försök att komma tillbaks till jobb och han beskriver de två 
första åren som mycket jobbiga men att situationen idag inte är lika jobbig. Även andra 
informanter bekräftar indirekt Åsbrings bild; Karin upplevde det som en jobbig erfarenhet när 
hennes bekanta ”försvann” som en konsekvens av att hon fick problem, men berättar också att 
hon idag inte har någon lust att involvera gamla ytliga bekanta. 
Identitetsbygget grundade sig för Åsbrings informanter på val av vilka aktiviteter de var tvungna 
att överge, vilka aktiviteter de kunde fortsätta med och ett sökande efter alternativ till det som de 
till följd av sina hinder var tvungna att ge upp.64   
Här skiljer sig mina informanter åt inbördes. För Eva är det uttalat så att hon är inte samma Eva 
som förut, eftersom hon inte kan göra samma saker som förut. Hon definierar sig alltså utifrån 
sin sociala roll (åtminstone i den kontext frågan var formulerad). Kalle å sin sida anser att han är 
den han alltid har varit, men att förutsättningarna har ändrats och att han därför behöver anpassa 
sig efter situationen. 
Förutom förluster i form av socialt och ekonomiskt kapital medför sjukdomarna så kallade 
sjukdomsvinster. Åsbring menar att kvinnorna ofta fick tid och möjlighet till reflektion över sina 
liv, prioriteringar och relationer till sin omvärld. Någonting som medförde en ökad självrespekt 
och insikt i hur andra som kanske har en värre situation, har det. Åsbring framhåller dock att 
samma informanter som i ena stunden uttrycker sjukdomsvinster, i en annan del av intervjun kan 
ge uttryck för hopplöshet i sin situation. 
Mina informanter talar också om detta på olika sätt. De använder dock inte termen 
sjukdomsvinster och jag är osäker på om de skulle acceptera att se på det som någon form av 
vinst. Hans och Inger talar genomgående av vikten av att se det positiva i tillvaron och det är 
tydligt att det för dem handlar om en överlevnadsstrategi, när de säger saker som ”hittar du något 
positivt så orkar du ju också övervinna de bitarna, va.”  
Det blir omöjligt att komma fram till en entydig slutsats kring hur det är att drabbas eftersom var 
individ har olika mänskliga egenskaper, sjukdomsbilder och olika grund för sin förevarande 
identitet, menar Åsbring. Inskränkningarna i individernas förmåga att ägna sig åt sina 
identitetsgrundande aktiviteter är i varierande grad partiella, varför också omvandlingen av 
identiteterna är partiella och sker i varierande grad.65 

                                                
64 Ibid. s. 316. 
65 Ibid. s. 318. 
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Reflektioner 
Det är svårt att dra generella slutsatser om hur livet som sjukskriven i allmänhet ter sig utifrån det 
relativt lilla material som jag grundar min studie på. Schemat som jag skissar upp utifrån mitt 
intervjumaterial kan säkert ha relevans för många, men det är viktigt att vara ödmjuk och inse att 
materialet det grundar sig på är litet. Vad som däremot framkommer tydligt är hur en grupp 
människor som så lätt går att klumpa ihop med begrepp som sjukskrivna, skiljer sig åt 
sinsemellan. Det är en svår sak att göra tolkningar av olika utsagor, även om man har god hjälp 
till att strukturera materialet av Grundad Teori. Dels måste man vara öppen för att somliga tankar 
och uttryck kommer fram lättare under vissa omständigheter än andra och dels måste man 
komma ihåg att jag som forskare uppfattar saker på mitt sätt. Jag skulle nästan vilja beskriva det 
som att lägga ett pussel där hälften av bitarna fattas. Det kanske betyder att jag har valt en 
forskningsfråga som är för stor för det nuvarande projektet och att jag därför inte har samlat in 
tillräckligt med information, men det kan också betyda att det är ett kunskapsfält där verkligheten 
är skiftande med inslag av både tydliga och diffusa element.  
Bilden av sjukskrivna som många gånger lyfts fram i media och som beskriver de sjukskrivna som 
offer för misstanke om bidragsfusk eller offer för friskskrivning trots stora sjukdomsproblem, får 
ett svagt stöd i min studie. Som jag har visat i mina analyser ovan, så är det här inte en fråga som 
har direkt inverkan på informanternas vardagsbeskrivning. Ett större problem som de upplever är 
när försäkringskassan vill ge sjukpension och de känner att de måste kämpa emot. Som visats 
ligger det en stark symbolik i att bli sjukpensionär som informanterna är mycket ovilliga att bli 
bärare av. Den massmediala bildens innebörd för de sjukskrivnas självuppfattning och upplevelse 
av att bära ett stigma ska dock inte underskattas. Det skulle också vara intressant att ta reda på 
hur bilden bidrar till en eventuell stämpling av sjukskrivna som någon form av sämre människor. 
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Sjukdom och anpassning – när livet tar en ny vändning 
Av Anna Roth  

Inledning 
Debatten om sjukskrivningar och dess orsaker går idag varm. Dagspressen är frekvent med att 
belysa individuella sjukfall där en eller flera personer blivit illa behandlade av Försäkringskassan, 
arbetsgivare eller andra myndigheter. Men är det så illa som media framställer dessa människors 
vardag som? Att människor hamnar mellan stolarna eller att det finns extrema fall inom de flesta 
områden är kanske aspekter man bör ta i beaktning.  

 
En sjukdom förvandlar en människa, inte endast fysiskt utan också psykiskt. En sjuk 
människa, förutsatt att sjukdomen är långvarig eller handikappande, förlorar sakta sin 
självbild utan att en ny och värderad existens, dvs. självuppskattning, ersätter det hon 
har förlorat66. 

 
 Med föregående citat vill jag belysa en möjlig syn på vad en sjukdom gör med en människa, men 
stämmer den? I denna uppsats har ett antal individer som på ett eller annat vis fått sina liv 
förändrade genom sjukdom och sjukskrivning fått ge sin syn på hur livet förändrats genom 
sjukdom.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med studie är att belysa och få förståelse för vad som sker då en individ blir sjukskriven på 
grund av sjukdom eller förändrad livssituation. Vad säger informanterna om vad som händer med 
identiteten och livssituationen när man inte längre kan eller orkar arbeta?  

Bakgrund 
Presentation av informanter 
Katarina, kvinna mellan 35 och 40 år 

Katarina är tidigare långtidssjukskriven med diagnosen fibromyalgi. Numera studerande på 

högskolenivå.   

Lena, kvinna mellan 45 och 50 år 

Lena har varit långtidssjukskriven sedan sju år tillbaka på grund av utbrändhet. Hon har 

arbetstränat och gått i terapi från och till.  

Cecilia, kvinna mellan 40 och 45 år 

Cecilia har varit heltidssjukskriven och på deltid sedan 2004 på grund av fibromyalgi.  

Tjänsteman, kvinna ca 40 år 
                                                
66 Tamm, Maare, Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom, (Lund, 2002), Studentlitteratur, s. 136. 
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Är utbildad socionom och har steg 1 i kognitiv psykoterapi. Arbetar med rehabilitering av 

sjukskrivna.    

Metod 
Jag har under arbetets gång använt mig av arbetsmetoden Grundad Teori. De intervjuer jag har 
gjort har transkriberats och därefter kodats enligt föregående nämnda metod. Vid transkribering 
har jag använt mig av uppspelningsprogrammet Express scribe. Detta program gör att man kan 
sakta ned uppspelningen, om så behövs, och pausa med knapparna på tangentbordet, vilket har 
underlättat arbetsprocessen nämnvärt.  
 
Som intervjuform har jag använt mig av semi-strukturerade intervjuer och med hjälp av en 
frågeguide har jag tillsammans med informanten kunnat utveckla och resonera kring dessa 
teman67. 
 
Intervjuerna har gjorts på olika neutrala platser; mitt hem, informantens hem, och jag fick även 
komma och besöka en av informanternas arbetsplats 
Jag har också gjort en e-postintervju. Från början var det tänkt att det skulle vara två av dessa, 
men en av informanterna tackade till slut nej till medverkan. Anledningen till detta metodval har 
främst varit på grund av att jag ansåg att det skulle spara tid, samt att det också gällt vissa 
geografiska svårigheter, därför valde jag att ta kontakt med ytterligare två informanter via mail.   
Jag anser att det finns både för- och nackdelar med e-postintervjuer; fördelar är att informanten 
får mer tid till att fundera och formulera sina svar, därmed är det möjligt att intervjufrågorna får 
ett mer utförligt eller mer genomtänkta svar. Nackdelar med e-postintervjuer är att det finns risk 
för att informanterna enbart svarar med korta svar. Därför är det viktigt att frågorna är 
formulerade så att det inte enbart går att svara ”ja” eller ”nej” på frågorna.  

Etik  
Av hänsyn till mina informanter har alla namn i studien fingerats, såsom förnamn och namn på 
städer. I vissa situationer har jag även behövt utesluta information i citat just på grund av risken 
att allmänheten ska kunna identifiera informanten.  
 
De etiska reflektioner som jag har haft under arbetes gång, gäller främst intervjusituationerna. Att 
intervjua sjuka människor har ibland känts som att jag tränger mig på eller ifrågasätter. Därför har 
jag ibland upplevt att jag inte kunnat utveckla vissa frågor till informanten. Informanterna har 
dock varit medvetna om att de inte behövt svara på frågor som varit för känsliga eller personliga. 
Dock skulle man kunna säga att jag vid dessa tillfällen då jag upplevde det som att jag trängde mig 
på eller ifrågasatte informanten, lät mig i viss mån styras av min förförståelse. Eftersom vi alla 

                                                
67 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 301. 
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någon gång blir sjuka på ett eller annat vis drabbas av händelser som rör de mest privata sfärerna 
av våra liv, lät jag denna förförståelse påverka mina intervjufrågor.     
 
Vad gäller etiska reflektioner kring e-postintervjuerna, krävs det lite betänkligheter kring hur 
tydlig man som forskare är när man skickar ut förfrågningar och information kring studien. Jag 
har under min korrespondens med informanterna varit tydlig med att informanten alltid har rätt 
att avbryta sin medverkan när som helst samt att informanten är anonym i studien. Jag bifogade 
även ett informationsbrev kring studiens syfte i det första mailet jag skickade. Jag reflekterade 
också över vikten att vara noga med att skicka ett mail till varje informant. I en sådan situation 
hade det kunnat vara enkelt att skriva båda informanternas mailadresser i samma mail. Därmed 
hade jag som forskare också brutit mot Individskyddskravet eftersom jag avslöjat en personlig 
uppgift hos båda informanterna.        

Tidigare forskning och teoretiska ramar 
Olika synsätt på sjukdom och hälsa 
 
I boken Sjukdomens mening av Fredrik Svenaeus, skriver författaren om hur begreppet sjukdom 
kan ses som tvetydigt;  

 
När man tar sin utgångspunkt i personens upplevelser i studiet av sjukdomar, talar 
man ofta i en engelskspråkig tradition om ”illness”, i kontrast till biologins ”disease”. 
På svenska har vi inte denna möjlighet att variera vårt språkbruk när vi använder 
substantivet. Ordet ”sjukdom” får oftast härbärgera båda betydelserna.68 

 
Vidare skriver Svenaeus hur läkarvetenskapen ser på sjukdom på skilda sätt; den fenomenologiska 
traditionen ser mer till hur den sjuke upplever sin sjukdom, medan det biologiska synsättet 
främsta fokusering ligger på att ta reda på sjukdomens art genom provtagningar och dylikt. 
Svenaeus menar att det senare synsättet, är det som har präglat och fortfarande till stor del präglar 
den medicinska vetenskapen i vår kultur. Författaren menar också att det är viktigt att integrera 
dessa två synsätt för att på ett bättre sätt förstå patienten69.  
Maare Tamm tar i boken Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom upp Aaron Antonovskys 
salutogenetiska perspektiv av sjukdom. Det salutogenetiska perspektivet beskrivs av Tamm i 
följande citat: 

 
Enligt Antonovsky har man alltför länge inom den medicinska vetenskapen haft ett 
patogenetiskt synsätt. Det innebär att man har försökt att förklara varför människor 
blir sjuka. Mycket energi och enorma ekonomiska resurser har satsats på det. I stället 
för det patogenetiska synsättet inför Antonovsky ett nytt sätt att tänka. I stället för att 

                                                
68 Svenaeus, Fredrik, Sjukdomens mening. Det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik, (Stockholm, 2003), s. 27.   
69 Ibid. s. 27-28. 
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fråga sig varför människor insjuknar frågar han vad det är som gör att vissa människor 
förblir friska trots att de utsätts för påfrestningar och svårigheter […]70.    

 
Antonovsky utvecklade en skala som han kallade för SOC, vilket står för ”sense of coherence”. 
På svenska heter skalan KASAM, i följande citat förklaras begreppsförklaringen: där K står för 
känsla, A för av, och SAM för sammanhang71. Skalan är ett hjälpverktyg som utreder hur stort 
sammanhang den sjuka människan anser sig ha i sitt liv. För att kunna uppnå detta sammanhang 
bör människan, enligt Antonovsky, se ett sammanhang enligt följande punkter: 1) situationen bör 
vara förståelig 2) hanterbar 3) tillräckligt meningsfull för att anstränga sig att manövrera. Dessa 
tre delar utgör alltså Antonovskys KASAM-skala. Beroende på hur dessa tre variabler 
”samspelar” kan man se antingen ett starkt eller ett svagt samband på KASAM-skalan72.  

Begreppet hälsa 
 
Begreppet hälsa kan härledas till ett flertal olika språk. Bland annat det grekiska ordet ”hygieia” 
vilket kort och gott betyder ”leva bra”.  
Jennie Medin och Kristina Alexandersson beskriver i boken Begreppen hälsa och hälsofrämjande hur 
de genom en litteraturstudie studerat begreppet hälsa i ett antal böcker och artiklar. De kom dock 
fram till att hälsa är något som ofta beskrivs som något uppnåeligt, men många gånger saknas det 
en definition av vad hälsa egentligen innebär. Författarna har därför kategoriserat hälsobegreppet 
i klasser om biomedicinska och humanistiska riktningar73.      

Fibromyalgi 
 
Fibromyalgi är en sjukdom vars dokumentation sträcker sig så långt som tillbaka på 1700-talet. I 
boken Fibromyalgi – Symtom, diagnos, behandling av Robert Olin och Ulf Schenkmanis framkommer 
dock en bild av en komplex sjukdom. Fibromyalgi har genom de senaste årtiondena kallats för 
diverse benämningar såsom ”kärringsjuka”, ”kärringvärk” eller ”sveda-värk-bränn-kärring”. 
Dessa uttryck har knappats gett föga förståelse för den sjukdom som idag ses som en 
folksjukdom av vissa74.  
 
De främsta symtomen vid fibromyalgi är en konstant (mer eller mindre) värk (och i vissa fall 
också ömhetskänsla) i kroppens muskler samt trötthet och kraftlöshet. För att ställa en diagnos 
på fibromyalgi, trycker en läkare på arton punkter på kroppen. För att få diagnosen fibromyalgi, 
krävs det att man har ont på minst elva av dessa punkter. På vissa håll inom sjukvården är denna 

                                                
70 Tamm, s. 209.  
71 Ibid. s. 214. 
72 Ibid. s. 214-129. 
73 Medin, Jennie, Alexandersson, Kristina, Begreppen hälsa och hälsofrämjande. En litteraturstudie, (Lund, 2000), s. 37-39. 
74 Olin, Robert, Schenkmanis, Ulf, Fibromyalgi. Symtom, diagnos, behandling, (Stockholm, 2002), s. 8-9. 
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diagnosform ifrågasatt, då man enbart kan förlita sig på patientens egna utsagor om smärtan. 
Därmed menar somliga att det inte går att förlita sig till alla patienters trovärdighet75.   

Utbrändhet 
Lennart Hallsten skriver i boken Att hålla lågan levande. Om bemästrandet av utbrändhet att begreppet 
utbrändhet är ett relativt ungt begrepp. Det finns ett trettiotal definitioner av begreppet; bland 
annat att det är ett tillstånd eller en process.76 Utbrändhet, eller uttmattningsdepression, kan 
drabba en människa vars som lägger mer kraft på till exempel sitt arbete än hon till slut orkar. 
Om ytterligare en faktor läggs till i form av långvarig stress kan man då drabbas av 
utmattningsdepression77.      

Analys  
I följande del beskrivs de koder och slutsatser jag kunnat dra av mina intervjuer genom kodning 
med metoden Grundad Teori. De kategorier jag kom fram till efter att ha kodat mina intervjuer 
är; sjukdomsbild, ifrågasättande och självberättigande, betydelsen av en diagnos och acceptans.     
 

Sjukdomsbilden 

”Man kan faktiskt jobba med 38 graders feber om man äter Ipren” 

Sjukdomsbild har jag valt att kalla den kategori vari de symptom och de medicinska aspekterna av 
att leva med en kronisk eller långvarig sjukdom faller. Symptom som värk och trötthet är vanligt 
vid fibromyalgi.  
Informanten Katarina förklarar hur hon kände av de första symtomen på fibromyalgi efter sin 
första graviditet. Hon beskriver det i följande citat:  

 
Jag fick ont, eller värk, efter min första graviditet, för då hade jag foglossning. 
Jag var sjukskriven när jag väntade Johan. […] Så jag var sjukskriven helt med 
honom och det är ju så att har man varit i ett långvarit smärttillstånd så 
reagerar fibromyalgin. (Katarina)  

Även informanten Cecilia ger en liknande historia kring hur hon kände av de första symptomen 
på samma sjukdom: 

 
När jag var gravid juli 2002- mars 2003 så mådde jag väldigt dåligt hela tiden. Jag gick 
ner i vikt och hade dåligt minne plus att kroppen värkte mest hela tiden. Efter 
graviditeten så fortsatte jag att må dåligt men kopplade det med sviter av graviditeten. 
Men mina anhöriga oroade sig och till slut gick jag till doktorn. Sänkan var hög och jag 
hade stor brist på folsyra. Men det förklarade inte värken. Jag blev sjukskriven och fick 
till slut remiss till Reumatikerkliniken i [stad] […] (Cecilia) 

                                                
75 http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=26473&PreView=, (2009-05-01) 
76 Jenner, Håkan, Segraeus, Vera (red), Att hålla lågan levande. Om bemästrandet av utbrändhet, kap. Vad är utbrändhet? Av 
Lennart Hallsten, (Lund, 1989), s. 17. 
77 Klingberg-Larson, Solveig, Stressutlösta utmattningsreaktioner och utbrändhet, (Stockholm, 2000), s. 17. 
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Efter att Cecilia fått diagnosen fibromyalgi, hade hon svårt att acceptera sina begränsningar som 
sjukdomen gav henne och blev deprimerad.    
Olin och Schenkmanis beskriver detta som en av de vanligaste orsakerna eller inkörsportarna till 
fibromyalgi; att ha gått en lång tid med smärta på ett enskilt ställe i kroppen, såsom en axel eller 
en höft, gör att somliga utvecklar sjukdomen. Det är då vanligt att detta sker över en längre 
period och smärtorna förvärras allt eftersom78.  
 
Katarina berättar i min intervju med henne hur hon efter flera år med värk och andra symptom 
till slut fick en medicinsk utredning, då inga tidigare läkarundersökningar visat att något skulle 
vara fel: 

[…] och då kände jag att nu måste jag ha en utredning, nu vill jag veta vad det 
är som är så knäppt. Så de gjorde ju… de tog B12-bristtest och de tog 
reumatiska prover och allting. Och sedan fick jag en remiss till smärtkliniken i 
[stad] och då, då fick man… och då var det en sådan här två-dagars utredning. 
Först fick man träffa en psykolog, som gjorde en undersökning, och han 
konstaterade att jag var ju frisk. Och sedan fick jag träffa överläkaren på 
smärtkliniken. Och då ställde de ju diagnosen. (Katarina) 

Utredningen Katarina berättar om, gjordes efter att hennes försök att arbetsträna inte fungerade. 
Hon berättar hur hennes symptom i form av ett allt sämre immunförsvar gör att hon tvingades 
bli sjukskriven och efter en tid sjukpensionär.  
 
Både Lena och Katarina beskriver hur ovisseten av att inte veta vad deras symptom beror på, 
påverkar identiteten, vardagen och livet. På frågan om vilka tankar Lena hade under den första 
tiden av sin sjukskrivning svarar Lena: 

 
[…] oron var väl en av tankarna under sjukskrivningen. Oron över vad som 
hänt med en och vad som ska hända med en och hur man ska komma tillbaka 
och sådant där. När man väl blev medveten om hur sjuk man var och vad som 
hade hänt liksom, då är det ju rätt skrämmande när man ser på allt man inte 
klarar och som man gjort, och man ska börja lära om vissa saker. (Lena)  

Ovissheten i att inte veta vad som orsakar hennes sjukdom, påverkar hennes identitet. I följande 
citat ger hon en förklaring på hur symptomen för utmattningsdepression yttrade sig hos henne: 

 
Nej, det blir ju totalt kaos i huvudet. Det är ju som om man har någon innanför. Jag 
kunde t.ex. inte läsa på tre år t.ex. Vanlig reklam kunde vara stressande. Det är ju 
stress egentligen som gör att man blir sjuk. Och… då när man inte klarar saker som 
man har gjort förut, som att läsa t.ex. Man blir jättefrustrerad och du kan ju inte sköta 
vardagen eller betala räkningar eller göra någonting med pappersarbete, när man blir 
så utslagen. (Lena) 

 
                                                
78 Olin, s. 11-12. 
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Lena beskriver frustrationen i att inte kunna göra sådant som hon gjort tidigare, men sedan hon 
blev sjuk fick hon lära sig att leva utan detta. Förändringen i samband med sjukdomens början, 
gjorde att hennes identitetsskapande antog nya former; att leva med sjukdomen. På frågan om 
hur hon såg på den egna identiteten under sjukskrivningen säger hon: 

 
Det hade man ju ingen, för man visste ju inte vem man var, alltså man visste ju vem 
man var men man var ju inte sig själv. Och man blir ju inte sig själv igen och man blir 
ju inte den man har varit. Och alltså egentligen ska man inte tillbaka till den man varit, 
just för det här med stressen. Det ska jag inte tillbaka till […]. (Lena) 

 

I samband med sjukdomens utbrott och den nya livssituationen fick Lena omvärdera sitt liv och 
levnadssätt; hon kunde inte fortsätta stressa så som hon gjort tidigare.  
En gemensam nämnare mellan mina informanter är att de alla beskrivit sig som mycket aktiva 
och med mycket saker runtomkring sig. Cecilia säger: 

 
Jag har förändrat mig otroligt mycket sedan jag blev sjuk. Förut hade jag tusen järn i 
elden och ställde upp på alla. Jag bakade, städade grävde i trädgårdslandet, umgicks 
med mina vänner ofta och var alltid positiv. Efter graviditeten var jag orkeslös, deppig, 
irriterad och ständigt trött. Jag blev frustrerad av att inte vara som förut. Plus att jag 
hade ständig värk. (Cecilia) 

 
Katarina berättar: 

 
[…] Hade jag en längre periods ledighet, så hade jag ofta migrän. Jag orkade inte 
riktigt så mycket som jag ville orka. Men jag jobbade ju på liksom. Barnen var ju små. 
Vi umgicks väldigt mycket med vänner, det har jag alltid haft, tack och lov. Så det var 
ju väldigt mycket jobb, väldigt mycket vänner, väldigt mycket barn, väldigt mycket 
familj och så. Så det snurrade på väldigt, väldigt mycket. Sedan började kroppen 
protestera […]. (Katarina)    

 
Både Katarina och Cecilia fick i och med sjukdomens debut lära sig att hantera sin nya 
livssituation som sjuka. Även om den nya livssituationen gjort att de båda känt sig begränsade ser 
de sig inte som enbart sjuka, utan sjukdomen och det den innebär är enbart en del av identiteten – 
även om den egna identiteten krävt en omvärdering i form av att lära sig leva med de nya 
begränsningar som krävts.    
 

Betydelsen av en diagnos  

”Fibron är en skitdiagnos! En riktig skitdiagnos…” 
 
Att diagnosen har en viss betydelse av del av en människas sjukdomsbild kom jag fram till efter 
att ha kodat min första intervju. Vid de senare intervjutillfällena ville jag därför utveckla i detta, 
och valde därför att fråga om denna både i intervjun med Lena och med tjänstemannen. 
På frågan om hur det kändes att få en diagnos på sin utbrändhet svarade Lena att det först kändes 
konstigt och att det inte var något som hon trodde skulle drabba henne.  
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Katarina anser att hennes diagnos gör det lättare för omgivningen att placera henne i ett fack 
eftersom det finns en generell bild av hur ”fibropatienter” ”ska” vara. Hon fick bland annat 
kämpa med Försäkringskassan för att få börja studera.  

 
Försäkringskassan var väl inte riktigt med på noterna där, för fibropatienter… vi ska 
ha taskigt minne, vi ska ha bristande koncentrationssvårigheter, vi ska inte kunna 
fokusera och vi ska inte kunna ta in information. (Katarina) 

 
Hon menar också att ett problem med att ha en osynlig diagnos, är att omgivningen inte har 
samma förståelse för en individ med en diagnos som inte syns utanpå.  

 
Och sen är det ju så att… fibromyalgi syns ju inte på utsidan, det syns ju inte på 
utsidan hur jag mår en dag. Det syns inte, oftast, hur jag mår. Och det är väl både 
positivt och negativt. För jag tycker ju inte om [paus] jag har väldigt svårt för det här; 
”men lilla gumman, hur mår du idag?” (Katarina)     

 
Omgivningen är väldigt snabb med att döma en person vars diagnos inte syns utanpå. Det är 
lättare att ”godkänna” en persons sjukskrivning om han eller hon har en bruten fot och går med 
gips än en person med till exempel fibromyalgi eller utmattningsdepression.  
Detta tyckte även tjänstemannen som jag intervjuade. Hon sa: 

 
Sen tror jag att man blir jättestressad som person också om man inte har en synlig 
sjukdom. För man kan ju se väldigt pigg och fräsch ut och alert och så […]  Ångest 
eller något annat inombords som påverkar jättemycket och det är ju inte säkert att det 
syns. Eller om man har fibromyalgi eller smärtsyndrom i kroppen som inte kanske 
påverkar så mycket och då förstår man inte varför den personen inte kan ta i eller 
hjälpa till eller komma eller sådana saker. (Tjänstemannen) 

 
Olin menar att ett problem med att diagnostisera fibromyalgi är att symtom som värk och 
trötthet är högst personliga och subjektiva symtom, och därför svåra att mäta för en utomstående 
eftersom värken och tröttheten syns inte utanpå79. 
   

Anpassning och acceptans 

”Men jag kan ju inte förändra det som hänt tyvärr.” 
 
I denna kategori fann jag koder som acceptans, frustration och anpassning. Att kunna anpassa sig till 
den nya situationen som sjuk och sjukskriven är en process som tar tid. Att individen ifrågasätter 
sig själv och sin omgivning tror jag är det som gör att han eller hon kan gå vidare. 
Tjänstemannen i min intervju säger: 

 
[…] vår bild är att det inte är så många egentligen som, alltså man kan ju höra ibland 
att människor säger ”ja, de bara vill… de bara låtsas eller det bara… eller de vill nog 
inte vara sjukskrivna, eller jobba eller är arbetsskygga” eller så. Men uppfattar vi inte 
det. De flesta vi möter är positiva, vill ha hjälp, vill komma ut men det är ett väldigt 

                                                
79 Olin, s. 21. 
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byråkratiskt system. Ingen vet vad som ska hända, hur ska jag gå till väga, hur ska jag 
bära mig åt. Och därför tror jag att människor stannar av i systemet och väntar på att 
någon annan ska göra något. Det är inte så lätt att vara aktiv och vara sjukskriven idag. 
(Tjänstemannen) 

 
De övriga informanterna berättar hur de ett flertal gånger försökt att komma tillbaka till sina jobb 
eller till nya på halvtid eller på genom att arbetspröva. Men att behöva anpassa sig till en ny 
situation är saker de båda behövt ta i beaktning. Lena berättar om hur hon alltid varit fysiskt aktiv 
och tränat mycket, detta var något hon behövt värdera om genom att försöka hitta andra 
aktiviteter, såsom yoga och promenader. Katarina säger:  

 
Försäkringskassan. Jag har ju haft väldig tur, med försäkringskassan. Jag har haft en 
väldigt bra handläggare, och hon har lyssnat på mig. Jag har ju velat komma tillbaka, 
men det är ju ändå det här att få argumentera för att man vill komma tillbaka och att 
få argumentera för att jag inte vill vara hemma, utan man får argumentera, man får 
leta... man måste vara stark för att orka vara sjuk. Det är ingen som kommer och 
serverar dig de här lösningarna på ett guldfat, utan man är tvungen att hitta dem själv 
på ett sätt… och är man sjuk så orkar man inte det… men jag är på väg tillbaka… 
tillbaka till Katarina i bokhandeln kommer jag inte. Dit kommer jag aldrig. (Katarina) 

 
Katarina förklarar här hur hon behövt kämpa för att kunna anpassa sig till sin nya livssituation. 
Detta är genomgående för båda informanter. Att kunna inse att man inte kan fortsätta som 
tidigare, är en förutsättning för att kunna bemästra sin nya situation i form av vad sjukdomen 
innebär i livet.  

 
Alltså, det är ju bra och veta vilken typ av sjukdom om man ska jobba på förbättring, 
men en del människor kan ju också fastna i att ”ja, men jag ju fibromyalgi och då kan 
jag inget göra” och man kanske pratar med många andra. Smärtsyndrom är ju lätt hänt 
att man kan dra med sig många istället. (Tjänstemannen) 

 
Föregående citat är taget från min intervju med tjänstemannen. Hon förmedlar en bild av hur det 
är möjligt att se på sin sjukdom. Att vilja gå vidare i livet är också en förutsättning för hur väl man 
kan hantera sin situation som sjuk.  
 
Fredrik Svenaeus behandlar begreppet ”sjukdomsvinst”, vilket han beskriver som följer:  

 
Inom medicinen talar man ibland om ”sjukdomsvinst” och menar då just de speciella 
rättigheter och den identitet som det sjuka livet med sig i kontrast till det friska. I 
utformandet av en sådan sjukdomsidentitet förvandlas ofta sjukdomen till en biologisk 
process, som man inte kan göra något åt80.  

 

                                                
80 Svenaeus, s. 172. 
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Denna definition på ett begrepp som hör till sjukdomsidentitet anser jag att man kan koppla till 
Tjänstemannens beskrivning av synen på sin sjukdom, och här anser jag att det är nödvändigt att 
göra en distinktion mellan de två satserna att bli sjuk och sjukes syn och inställning på sin 
sjukdom. När en person säger att han eller hon drabbats av sjukdom; är det då möjligt att säga att 
personen väljer att se sig som drabbad av något som han eller hon inte kan göra något åt? Men när 
en individ säger att hon blivit sjuk ålägger hon en annan attityd eller syn på sitt insjuknande i form 
av något som går att anpassa sig till eller efter och lära sig leva med?  
I den föregående analysen och framläggande av ett antal sjuka personers syn på sjukdom anser jag 
att detta argument kan beläggas. Flera av dem talar om att acceptera och anpassa sig till sin nya 
livssituation dvs. den med ett liv med sjukdom.  
 
Citatet i underrubriken i detta avsnitt, som heter just Anpassning och acceptans, anser jag har en viss 
koppling till vad rubriken och vad som har betonats i detta kapitel. En individ kan inte ändra vad 
som hänt honom eller henne, men kanske hör anpassning och acceptans tillnatt drabbas av 
sjukdom. Anledningen till denna distinktion är att jag anser att dessa två uttryck skiljer sig markant 
åt, främst vad gäller den  
 

Ifrågasättande och självrättfärdigande 

”Man skäms ju för att man är hemma. Man är ju van vid att arbeta” 
 
Att vara sjuk är en högst personlig angelägenhet. Det jag kom fram till efter att ha kodat de två 
första intervjuerna är en kategori jag kallar för ifrågasättande och självrättfärdigande. Den består av de 
slutsatser jag drog av informanternas utsagor om hur de upplever eller tror att omgivningen 
tänker om dem.   
 
Både Lena och Katarina berättade om hur de under sjukskrivningen känt sig ifrågasatta av 
omgivningen då den fått reda på den aktuella sjukskrivningen.  
Att bli sjukskriven kan på många sätt kännas jobbigt; att känna att man förlorar något i form av 
sitt arbete samt att man måste ”ge vika” eller ge upp på grund av sin sjukdom är känslor som 
både Katarina och Lena beskriver. Katarina säger i min intervju med henne: 

 
Första gången en läkare sa till mig att jag var tvungen att vara sjukskriven, från jobbet, 
jag var vansinnig. Jag ville inte. Jag ville inte det, för jag skulle orka. Men… jag var 
tvungen att bita i det sura äpplet. Och inse att om jag skulle vara en bra mamma eller 
om jag skulle orka någonting över huvudtaget, då fick jag ju acceptera att vara 
sjukskriven. För att jag ville inte vara hemma, jag ville inte det. Jag tyckte inte att det 
var speciellt roligt alls. (Katarina) 

 
Vidare förklarar hon hur hon ser på vad sjukskrivningen gör med en individ. Att vara hemma en 
längre tid menar hon gör att den identitet man hade i till exempel sitt arbete eller som i Katarinas 
fall; mötet med kunder i affären där hon jobbade eller umgänget med sina kolleger på 
arbetsplatsen försvann i och med att hon blev sjukskriven.  
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Man behöver en annan input också, du behöver annat också… och sedan när du går 
hemma, så krymper världen. Världen blir… familjen… världen blir det du ser på tv:n. 
[…] världen blir… jätte, jätteliten och då krymper ju synfältet, för då ser man ju inte 
allt det här andra som också finns om man tittar med ett annat perspektiv. (Katarina) 

 
Lena berättar om hur hon kände den första tiden inför att vara sjukskriven.        

 
Men sen blev jag sjukskriven en bit i taget och ja en månad kändes ju hur länge som 
helst eftersom man inte var van vid att vara hemma. Så att man vart ju så frustrerad 
istället för att försöka förstå varför man var sjuk, man förstår ju inte tillståndet då 
heller. Så hade jag vetat då att jag skulle vara hemma sju år, då hade jag… då vet jag 
inte vad jag gjort, det var ju skrämmande att bara vara hemma en månad. (Lena) 

 
I föregående citat kan man utläsa vad Lenas tidigare liv som arbetande betydde för hennes 
vardag, identitet och självbild. Hon beskriver vanan av att arbeta och hur detta blev en del av 
hennes liv som försvann i och med sjukskrivningen och sjukdomen. 
Även informanten Cecilia menar att sjukskrivningen har betytt en förändring i hennes liv då hon 
säger att viljan att arbeta finns, men att hon vill mer än hon orkar. På frågan om hur hon känner 
inför att komma till ett arbete idag säger hon: 

 
Jag känner att jag verkligen måste lyssna på kroppen och känna efter innan jag ger mig 
in i något nytt arbete. Jag känner mig väldigt osäker på vad jag klarar. Har provat olika 
arbeten och fått ge upp dem pga. mina besvär. (Cecilia) 

 
Cecilia fick frågan om hur hon tror omgivningen tänker om henne som sjukskriven. På detta 
svarar hon att det ibland känns som att hon är mindre värd. Cecilias arbete har bidragit till hennes 
identitetsskapande och i samband med sjukskrivningen känner hon sig ifrågasatt av omgivningen.   
 
Katarina beskriver en intressant aspekt av att ha diagnosen fibromyalgi:  

 
[…] Just att den är en kriteriediagnos, en kriteriediagnos är att du ska uppfylla… det 
finns en rad saker du ska ha, en rad symptom, och sen ska du ha ont på ett visst antal 
ställen på kroppen, för att få den här diagnosen. […] Det är ju ingen sjukdom som 
man kan ta ett blodprov på. Och då är det ju egentligen upp till alla att ställa den 
diagnosen… så man kan ju få den diagnosen av, sin husläkare t.ex. Han kan trycka på 
de här punkterna, och frågar om det gör ont, du svarar ja. Ni går igenom de här 
diagnoskriterierna och sen har du en diagnos. Vilket gör att det är ju en väldigt 
flummig diagnos… det blir ju ingen hållbar diagnos egentligen, förstår du vad jag 
menar? […] (Katarina) 
 

Informanten menar att en kriteriediagnos är en mer lättvindig diagnos att ge, och därmed har den 
inte lika hög status som en diagnos man kan få genom att ta ett blodprov och därigenom få 
sjukdomsdiagnosen mer svart på vitt. Ytterligare en nackdel med en kriteriediagnos är att det är 
lättare för omgivningen att ifrågasätta diagnosen eftersom det är svårare att få en bild av en 
sjukdom som kan tyckas få relativt godtyckligt.    
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Begreppet sjukdomsvinst anser jag också kan kopplas till just självrättfärdigande och ifrågasättande. Av 
tidigare utsagor i just detta kapitel beskriver informanterna hur de upplever att omgivningen har 
förutfattade meningar om varför en människa är sjukskriven. Omgivningen tror att den 
sjukskrivne individen ser sjukskrivningen eller sjukdomen som en anledning till att ”låtsas” eller 
som Svenaeus beskriver i citatet i föregående kapitel; att den sjuke, precis som begreppet antyder, 
drar fördelar av eller ser det som en vinst att vara sjuk. En annan aspekt av diskussionen kring 
sjukdomsvinst är den om att alla informanter i denna studie har diagnoser som inte alltid är 
synliga för omgivningen. Därför kan det också vara svårare för omgivningen att få förståelse för 
individens sjukdom och därför lättare dömer den sjukskrivna. 
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På äldre dar’ - pensionärslivets val och villkor 
Av Anna Elmqvist  

Inledning 
Nyfikenhet, förväntan och ett hav av möjligheter. Att stå inför en ny period i livet är inte sällan 
förbundet med drömmar och förhoppningar, om än i kombination med viss ängslan inför det 
nya och okända. Inträdet i pensionärslivet betraktas emellertid snarare som en tillbakagång än 
som början på något nytt. Ålderdomen - vem vill ha den? undrar kultursociologen Anne-Marie 
Palm och anspelar på de negativa föreställningar som ofta associeras med ålderdom.81 Frågan är 
dock om inte ålderdomen har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Samhällsutvecklingen möjliggör i regel 
ett längre och friskare liv. Det utbyggda pensionssystemet erbjuder i allmänhet ekonomiskt 
oberoende. Tidpunkten för pensionering är idag snarare avhängd arbetsmarknadens behov och 
ekonomiska förutsättningar än kroppsligt slitage.82 Mot bakgrund av dessa förhållanden tycks en 
relativt välsituerad och livsbejakande tillvaro vänta efter pensioneringen. David Gaunt, professor i 
historia vid Södertörns högskola, anser det vara befogat att tala om en ny aktiv fritidskultur som 
har vuxit fram bland dagens pensionärer. På ett kulturellt plan innebär detta enligt Gaunt att 
pensioneringen inte längre bör vara en markering av individens inträde i ålderdom.83 Åtminstone 
inte utifrån en traditionell association mellan ålderdom och sjukdom, beroende och ensamhet.  

Bakgrund 
Människor i dagens västerländska samhälle lever allt längre och allt friskare liv. Samtidigt 
konstaterar etnologen Ninni Trossholmen att äldreforskningen av tradition främst ägnat sig åt 
studiet av sjuka äldre.84 Det förefaller således finnas en kunskapslucka på området ”friska äldre”. 
Variationer inom kategorin äldre förbises ofta menar Clary Krekula, Anna-Liisa Närvänen och 
Elisabet Näsman som därför kritiserar socialgerontologin, det vill säga äldreforskningen, för att 
betrakta äldre som en homogen grupp.85 Helene Wallskär motiverar sin önskan om en mer 
nyanserad forskning kring äldres villkor med att utvecklingen i annat fall riskerar att styras av 
föreställningar och antaganden istället för verkliga behov och önskningar.86 Wallskär tillför 
således en maktaspekt på den till synes bristfälliga nyanseringen av äldres situation. Begreppet 
”ålderism” har dock uppmärksammats alltmer inom äldreforskningen på senare tid. Enligt Lars 
Andersson omfattar ålderism såväl negativa stereotyper som diskriminering av äldre.87 Utifrån 

                                                
81 Anne-Marie Palm, ”Fantasier om ålder”, Åldrandets betydelser, red. Lars-Eric Jönsson och Susanne Lundin (Lund, 
2007), s. 78. 
82 David Gaunt, “Kulturell och social olikhet”, Socialgerontologi, red. Lars Andersson (Lund, 2002), s. 84. 
83 Ibid. s. 84. 
84 Ninni Trossholmen, Tid till eftertanke (Göteborg, 2000), s. 16. 
85 Clary Krekula, Anna-Liisa Närvänen och Elisabet Näsman, ”Ålder i intersektionell analys”, KvT 2-3.05, s. 82. 
86 Helene Wallskär, Livet efter sjuttiofem (Stockholm, 1995), s. 9. 
87 Lars Andersson, ”Ålderism”, Socialgerontologi, red. Lars Andersson (Lund, 2002), s. 104. 
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beskrivna förhållanden finner jag det vara eftersträvansvärt att nyansera och mångtydliggöra 
bilden av äldres villkor.  

Syfte och frågeställningar 
Ambitionen i föreliggande studie är att belysa äldres situation med hänsyn till såväl individuella 
som sociala villkor. Huvudsakligen rör sig studien kring temat hur friska och aktiva pensionärer 
hanterar sin tillvaro och sitt åldrande. En förhoppning är att studien ska nyansera uteslutande 
negativa föreställningar om ålder och ålderdom. Avseende begreppet ålderism avgränsar jag 
studien till att i viss mån beakta fördomar och stereotyper kring äldre men överlämnar av 
utrymmesskäl diskussionen om diskriminering av äldre till kommande forskning. Frågor som 
ställs riktar sig istället mot att skildra hur livet som pensionär kan te sig:  

- Vilka positiva och negativa aspekter av pensionärstillvaron kan urskiljas?  
- Vilken betydelse har pensionärsliv och åldrande för självuppfattning och identitet?  
- Vilket förhållande råder mellan fria val och begränsande villkor?  

Tidigare forskning och teoretiska ramar 
Antologin i sin helhet tar utgångspunkt i det socialkonstruktivistiska perspektivet (se kappa).  
För min del innebär detta att undersöka och reflektera över pensionärens vardagliga liv å ena 
sidan samt relatera beskrivna upplevelser och erfarenheter till samhälleliga strukturer, normer och 
ideal kring ålder och åldrande å den andra sidan. Teorier vilka kombinerar analyser på såväl 
mikro- som makronivå betraktar Bengtson et. al. som ett tillskott för socialgerontologin. Detta 
med motiveringen att ett sådant perspektiv kan förklara ”[…] den dynamiska interaktionen 
mellan individuella, sociala och historiska faktorer över tid, i stället för att enbart fokusera på en 
enda påverkande faktor […]”.88 Lars-Eric Jönsson och Susanne Lundin, docent respektive 
professor i etnologi vid Lunds universitet, ger sin syn på förhållandet mellan mikro- och 
makronivå i följande ordalag: “Det är uppenbart hur föreställningar och förväntningar knutna till 
olika åldrar också får konsekvenser, önskade eller oönskade, för individen”.89 Krekula, Närvänen 
och Näsman tar diskussionen ett steg längre och hävdar att ålder är socialt och kulturellt 
konstruerad: ”Ålder hänger samman med institutionaliserade livsförlopp […] Dessa livsförlopp 
omfattar normer som definierar rättigheter, skyldigheter och förväntade aktiviteter, vad som 
betraktas som normalt och avvikande i en viss ålder, livsfas och livsfär, vilket har betydelse för 
individers och gruppers handlande och sociala identiteter”.90 Utifrån dessa beskrivningar framstår 
beaktandet av strukturella villkor som nödvändigt i ambitionen att förstå villkor för ”det lilla 
livet”.  

                                                
88 Bengtson et. al., ”Ingenting är mer praktiskt användbart än en god teori”, Socialgerontologi, red. Lars Andersson 
(Lund, 2002), s. 31. 
89 Lars-Eric Jönsson och Susanne Lundin (red.), Åldrandets betydelser (Lund, 2007), s. 17. 
90 Krekula, Närvänen och Näsman, s. 83. 
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Metod och material 
Den socialkonstruktivistiska ansatsen omspänner både mikro- och makronivå i sin förståelse av 
verkligheten. För att undvika att tappa bort mig i en mångfald av dimensioner och aspekter riktas 
fokus huvudsakligen mot informantens upplevelser och erfarenheter av sin livssituation. Studien 
genomförs med tillämpning av Grundad teori (se kappa). Metoden förutsätter ett vardagsnära 
insamlande av empirisk data varför intervju och observation har använts för datainsamling. 
Därutöver dras kopplingar till existerande teorier på området i hopp om att dessa ska fördjupa 
förståelsen av insamlat material.  

Presentation av informanter 
I strävan att nyansera den traditionella bilden av äldre som sjuka, ensamma och beroende valde 
jag att rikta mig mot relativt aktiva och friska pensionärer. För att inte riskera att själv ge en 
onyanserad bild av pensionärslivet rekommenderar jag läsaren att ha detta förhållande i åtanke. 
Tre hemmaboende kvinnor och två hemmaboende män i åldrar mellan 73 och 83 år har delgett 
mig sina erfarenheter och upplevelser vilka ligger till grund för studiens analyser och resonemang. 
Samtliga har levt över åtta år som pensionärer varför jag föreställer mig att de har konfronterats 
med såväl pensionärslivets fördelar som nackdelar. Detta betraktar jag som en värdefull tillgång i 
ambitionen att ge en rättvis bild av livet som pensionär. Tilläggas bör dock att informanterna 
tillhör en medelklass vilket troligtvis har betydelse för deras hälsomässiga och ekonomiska 
förutsättningar.  

Tillvägagångssätt 
En första kontakt med fältet togs via e-post till ordförande respektive sekreterare på två utvalda 
pensionärsorganisationer i Linköping; en tillhörande Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och en 
tillförande Pensionärernas riksorganisation (PRO). Kontakten resulterade i namn och 
telefonnummer till intresserade deltagare. Intresset kvarstod efter vidare upplysningar varpå ett 
skriftligt informationsbrev skickades ut. Tid och plats för möte avtalades därefter per telefon med 
respektive informant. Sex intervjuer och en observation ligger till grund för de resonemang och 
analyser som presenteras i studien. Vid datainsamling har jag använt mig av semistrukturerade 
intervjuer (se kappa). Metoden gav möjlighet att genomföra relativt fokuserade intervjuer 
samtidigt som informantens egna tankar och funderingar gavs utrymme. I viss mån pågick 
datainsamling parallellt med analys av insamlat material. De tankar och idéer som väcktes efter 
genomförd intervju formulerades kortfattat i teoretiska utkast, så kallade memos, och gav upphov 
till nya frågor inför nästkommande intervju. Under bearbetandet av de intervjuer som 
genomfördes hösten 2008 uppkom dock en rad följdfrågor. I syfte att uppnå mättnad i 
datainsamlandet genomfördes en kompletterande intervju med en av informanterna under våren 
2009. Denna intervju blev även ett sätt för mig att testa verklighetsförankringen i de resonemang 
och teorier som ditintills förts fram i uppsatsens utkast. Hösten 2008 deltog jag även vid ett 
månadsmöte som anordnades hos en av studiens deltagande pensionärsorganisationer. 
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Observationen gav mig viss insikt i hur pensionärerna interagerar med varandra samt möjlighet 
att iaktta umgängets former.  

Grundad teori 
Tillämpningen av grundad teori aktualiserar i min mening ett antal överväganden som forskaren 
ställs inför. Hur pass färdigformulerat och avgränsat projektets syfte och frågeställningar bör vara 
innan fältarbetet påbörjas är ett spörsmål som Alan Bryman berör när han går in på förhållandet 
mellan flexibilitet kontra struktur. En alltför strukturerad metod för datainsamling riskerar enligt 
författaren att begränsa bilden av informanternas verklighet medan en alltför stor mängd detaljer 
riskerar att försvåra analysen av insamlad data.91 Guvå och Hylander finner en balans när de 
sammanfattar arbetsprocessen i följande rader: ”Från början är urvalet öppet för att så småningom 
bli mer strategiskt i syfte att skapa maximal variation och slutligen alltmer selektivt för att grunda 
kärnprocessen”.92 En liknande balans bör forskaren finna avseende relationen mellan egen 
insamlad data och existerande teorier. Hammersley och Atkinson betraktar avsaknad av detaljerad 
kunskap som en gynnsam utgångspunkt för etnologisk forskning men skriver samtidigt att 
klargjorda frågeställningar kan vara det mest framgångsrika tillvägagångssättet.93 Strauss och 
Corbin erbjuder en mellanväg då de menar att olika element i en existerande teori kan utgöra 
grunden för nya forskningsfrågor genom att de ”[…] stimulate further questions, in a chaining of 
extended investigations”.94 I min egen forskningsprocess tog jag inledningsvis del av tidigare 
forskning på området i syfte att upptäcka intressanta aspekter att lyfta fram under intervjuerna. 
Genom att ställa öppna frågor var min strävan dock att fånga in nya och oväntade aspekter. 
Strauss och Corbin efterfrågar följande egenskaper hos tillämparen av Grundad teori: ”We want 
them to question, be able to easily move from what they see and hear and to raise that to the 
level of the abstract, and then to turn around again and move back to the data level”.95 

Etisk reflektion 
Kunskap om forskningsetiska riktlinjer är enligt Anna-Liisa Närvänen och Elisabet Näsman 
väsentligt i all vetenskaplig verksamhet. Författarna tillägger dock att dessa principer främst kan 
vara riktlinjer;  några slutgiltiga och allmängiltiga svar på etiska frågor går inte att nå eftersom varje 
situation är unik.96 Förhållandet ställer enligt Närvänen och Näsman krav på kontinuerligt 
reflektion från forskarens sida allteftersom såväl överblickbara som oförutsägbara etiska aspekter 
aktualiseras.97 Inför studien lade jag vikt vid att tillhandahålla god information om studiens 
innehåll, syfte och användningsområde. Som Alver och Øyen framhåller är upplysningar av detta 

                                                
91 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 266-267. 
92 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 34. 
93 Martyn Hammersley och Paul Atkinson, Ethnography (Oxon, 2007), s. 21-22.  
94 Anselm Strauss och Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research (Thousand Oaks, 1998), s. 75. 
95 Ibid. s. 8. 
96 Anna-Liisa Närvänen och Elisabet Näsman, ”Etik och forskningens vardag”, Etik i forskningens vardag, red. Anna-
Liisa Närvänen och Elisabet Näsman (Norrköping, 2006), s. 14.  
97 Ibid. s. 14.  
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slag grundläggande för individens möjlighet att bedöma huruvida hon vill delta eller inte.98 
Därutöver redogjordes för tillvägagångssätt och beräknad tidsåtgång av respekt för informantens 
tid. Eftersom forskaren inledningsvis inte har kunskap om informantens bakgrund eller någon 
djupare insikt i hennes situation kan det i min mening vara svårt att avgöra vad som kan upplevas 
som etiskt känsligt för den enskilde informanten. Det visade sig också att informanterna hade 
olika gränser för vad Alver och Øyen benämner som den intima sfären; det vill säga hur personlig 
intervjun tilläts bli.99 Som relativt oerfaren forskare fann jag det lämpligt att anpassa mig efter den 
intimitetsnivå som föll sig naturlig för informanten i fråga. En medveten tanke från min sida var 
även att avrunda intervjun i en positiv anda genom att närma mig pensionärslivets fördelar. Vad 
gäller det skriftliga arbetet aktualiserades det faktum att många av studiens deltagare kom från 
samma förening och kände varandra sedan tidigare. Närvänen lyfter fram risken att intervjucitat 
av en sådan anledning kan bli identifierbara för studiens deltagare. Som jag förstår Närvänen bör 
forskaren vara medveten om problematiken i bemärkelsen att hon i möjligaste mån försvårar 
identifiering och gör konsekvensbedömningar avseende citatets möjliga effekt för informanten i 
fråga. Detta genom att utelämna identifierbara detaljer samt väga intervjucitatens relevans mot 
dess eventuella konsekvenser.100  I de fall jag har känt mig osäker kring möjligheten att identifiera 
informanten i fråga har fingerat namn inte skrivits ut.  
 

                                                
98 Bente Gullveig Alver och Ørjan Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 99-100. 
99 Ibid. s. 122. 
100 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999), s. 66-67. 
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Att gå i pension 
”Myten om pensioneringschocken” vill Lars Tornstam ta itu med och nyansera. Det är enligt 
honom ett orimligt antagande att förvärvsarbetets upphörande per automatik är förbundet med 
negativa upplevelser i form av ensamhet, isolering och sysslolöshet. Bakgrunden till myten är 
enligt Tornstam att vårt västerländska samhälle har produktivitet och effektivitet som norm och 
ideal.101 Lars Ulvenstam instämmer och tillägger: ”Det är möjligt att vi med vår protestantiska 
arbetsetik satt ett för kraftigt likhetstecken mellan liv och arbete”.102 Utifrån föreställningar av 
detta slag torde den pensionerade människan riskera att varken vara eller känna sig behövd. Hur 
livet som pensionär verkligen kan te sig för ett antal individer avhandlas genomgående i studien. I 
följande avsnitt har jag för avsikt att översiktligt belysa hur informanterna upplevde och mottog 
sin pensionering.  

Omställningen till pensionärslivet 
Vid genomläsandet av studiens intervjuer går det att urskilja ett antal faktorer som visat sig vara 
av betydelse för hur väl omställningen till pensionärslivet förflutit för studiens informanter. Till 
att börja med beskriver många att utträdet ur arbetslivet skedde stegvis. Omorganisation, 
nytillskott eller andra yttre faktorer innebar att arbetsuppgifterna minskade och arbetet trappades 
successivt av. ”Jag var väldigt lyckligt lottad förstår du för det var inte bara så” säger Oskar och gör 
en avfärdande gest med handen. Han berättar om en yngre kollega som efter hand övertog hans 
arbetsuppgifter:  

[…] så det gick ju... det planade ut. Så när jag var 65 då hade jag bara tre dagar på jobbet. Så det 
gick väldigt bra. […] På slutet då var jag ju utan jobb och då längtade jag ju bort därifrån 
egentligen för jag ansåg att jag inte hade nåt att syssla med.  

Oskar tycks uppskatta att omställningen skedde gradvis. Till slut ansåg han sig kunna ägna sin tid 
åt mer meningsfulla saker än att sitta sysslolös på arbetsplatsen. Erik tillhör också dem vars 
arbetsuppgifter avtog successivt. När pensioneringen väl kom fann han likväl situationen vara 
svårhanterlig till en början: 

Just det där när jag gick hem från jobbet - även fast jag inte gjorde ett smack de där sista åren - 
som jag kom hem och… de här rutinerna hade man ju att gå till jobbet och sådär. Det var 
oroligt. 

Erik hanterade situationen genom att skaffa sig nya rutiner samt sysselsätta sig med ett mindre 
hantverksprojekt. Många av informanterna har hållit fast vid flertalet aktiviteter efter 
pensioneringen samt odlat nya intressen. På så vis beskrivs livet i viss mån fortgå i liknande banor 
som tidigare. Två av kvinnorna engagerar sig i aktiviteter där de tillför glädje till sin omgivning. 
Detta beskrivs som högst meningsfullt och de upplever sig vara fortsatt behövda.  Till skillnad från 

                                                
101 Lars Tornstam, ”Myter inom det gerontologiska forskningsparadigmet”, Äldres villkor, red. Hans Hallberg (Falun, 
1994), s. 83. 
102 Lars Ulvenstam, ”Så blev mitt liv - erfarenheter från samtal med gamla”, Äldres villkor, red. Hans Hallberg (Falun, 
1994), s. 24.   
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Oskar och Erik slutade Alva sitt arbete tvärt. Om detta säger hon: ”Jag kände det där att är man 
65 år då har man gjort sitt... då kan man ha det skönt så länge man är frisk... så jag gick på dagen”. 
Som framgår av Alvas beskrivning var pensionärslivet något hon såg fram emot. Attityd och 
inställning framstår således som ytterligare en faktor av betydelse för hur väl övergången till 
pensionärslivet sker. Alva tillägger i även att arbetet börjat slita på kroppen. Åldrande medför ofta 
en försämring av kroppslig ork vilket i många fall kan bidra till att en pensionering välkomnas. Med 
Eriks och Alvas utsagor i åtanke kan den tes som Kerstin framför, att kvinnor har något lättare 
än män att hantera omställningsfasen, vara aktuell: ”Jag tror att män har mycket svårare än vi 
kvinnor. Vi har mycket mer nätverk omkring oss utöver jobbet. Det har inte män i regel. Utan 
det är jobbet och arbetskamraterna”. Ulvenstam tycker sig i likhet med Kerstin ha funnit en 
skillnad mellan könen vad gäller hur pass väl omställningen till pensionärslivet förflyter. Han 
överväger möjligheten att yrke och arbete ”är mer identiskt med livet” för män varför kvinnor 
har lättare att finna mening i vardagssysslor i hemmet.103 Att ha en partner att dela pensionärslivet 
med framstår vidare som väsentligt. Kerstin lyfter självmant fram glädjen och tryggheten i att dela 
vardagen med någon. Hon tror att omställningen blir enklare om man är två: 

Absolut, absolut. För helt klart är ju att man mister ju gemenskapen med - den här sociala biten 
- med arbetskamrater och så, och det är ju väldigt omvälvande för en egentligen för ens 
arbetskamrater är ju en stor del av ens liv då när man arbetar. Så skulle man vara ensam då det 
måste nog vara jobbigt, det tror jag.    

Kerstin pekar här på att utträdet ur arbetslivet inte enbart medför förlust av sysslor utan också i 
viss mån förlust av en daglig social samvaro. I hennes mening blir detta mindre ”besvärligt” vid 
tvåsamhet. Tesen kan stödjas med Oskars notering att det är gynnsamt om paret går i pension 
ungefär samtidigt: ”Vi är ju lyckligt lottade för vi är jämngamla och det är därför... om karlen går i 
pension fem år före sin hustru då haltar det lite grann. Vi är liksom... som pensionärer har vi 
samma krav.” Det Oskar refererar till, att de egna anspråken har anpassats till yttre villkor, 
framstår i samtalen med pensionärerna som en kontinuerlig process allteftersom åldrandet 
medför förändringar av såväl yttre som inre livsvillkor. Sammanfattningsvis kan en hänvisning till 
Margareta Ågren vara på sin plats. Hon menar att äldre människors livserfarenhet är en ovärderlig 
tillgång. Genom livet har pensionären enligt Ågren förvärvat en mängd olika strategier som 
hjälper henne att klara påfrestningar och hantera förändringar.104 

”Och en guldklocka just när gubbfan inte längre hade någon tid att 
passa”  
Lars Ulvenstam anspelar i citatet ovan på det till synes paradoxala i att ge bort en klocka som 
present till anställda som står inför att gå i pension. När det gäller tid strukturerar yrkesåren 
onekligen vardag, vecka och år i form av givna indelningar så som arbete - fritid, vardag - helg 
eller arbetsperiod - semesterperiod. I mångt och mycket lever dock sättet att strukturera tiden 
kvar även efter pensioneringen. Kerstin förklarar att det är almanackan, där alla kommande 
                                                
103 Ulvenstam, s. 24.   
104 Margareta Ågren, ”Anpassningsstrategier hos äldre”, Äldres villkor, red. Hans Hallberg (Falun, 1994), s. 140. 
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händelser noteras, som styr henne och maken: ”Då ser man ju på måndagen… och ibland kan jag 
säga till min man: Å, idag har vi ledigt både måndag och tisdag!” I Kerstins vidare beskrivning 
visar det sig att livet går i ett schema liknande det som var gällande under yrkesåren även om 
innehållet ser annorlunda ut:  

Dagarna är uppdelade och veckorna är uppdelade […] Men ja, lördag-söndag tar vi det ofta 
lugnt nu också, för de mesta aktiviteterna vi har är ju i veckorna. Och även vårt umgänge är ju i 
veckorna för våra vänner och så de är ju pensionärer så vi träffas i veckorna och då blir ju 
lördag och söndag en sådan där, ja, viloperiod. 

Många av informanterna använder sig av symboliska handlingar för att skilja dagarna åt och 
utmärka en viss dag, vecka eller årstid. På fredagskvällen berättar Kerstin att hon gärna äter lite 
gott och tar ett glas vin ihop med sin partner eller ett par vänner. Inte sällan har informanterna 
lagt sig till med återkommande aktiviteter som fått karaktären av traditioner. Alva går regelbundet 
på teater tillsammans med sin son med respektive. Efter föreställningen samlas de hemma hos 
henne för en bit mat. Informanten Ester beskriver å sin sida att hon och maken tar med sig 
barnbarnen på skidresa varje år. Sociologen Anthony Giddens förstår traditioner av detta slag i 
termer av trygghet och kontinuitet: ”Traditioner bidrar sammanfattningsvis på ett grundläggande 
sätt till den ontologiska tryggheten i så måtto att de upprätthåller tillit till kontinuiteten av det 
förflutna, det nuvarande och framtiden och förbinder denna tillit till rutiniserade sociala bruk”.105 
Erik beskrev tidigare att han kände sig något vilsen den första tiden efter pensioneringen. Han 
löste detta genom att skaffa sig rutiner och en ny hobby. Idag kan han istället glädjas åt den frihet 
pensionärslivet erbjuder: ”Jag gör precis vad jag vill. Men det tog… det tog ett par år. Det börjar 
komma nu, jag kan sitta nu och tänka för mig själv: vad bra du har det, du kan göra precis vad du 
vill”. Eriks erfarenhet kan i min mening förstås utifrån Giddens vidare resonemang om social 
ordning och trygghet: ”Att de skenbarligen betydelselösa små dagliga rutinerna är förutsägbara 
har ett djupt samband med känslan av trygghet. När sådana rutiner av en eller annan anledning 
bryts forslar ängslan in, och till och med mycket fast grundade aspekter av personligheten kan 
försvinna eller förändras”.106 Med ett par år som pensionär i bagaget tycks dock informanterna ha 
funnit en trygghet och en kontinuitet i tillvaron. Därmed upplever jag att de är förmögna att 
tillfälligt lämna sin struktur och sina vanor och njuta av den frihet pensionärslivet erbjuder utan 
att riskera att tappa fotfästet. 

Livet som pensionär 
Beskrivningar av ålderdom som en eländig och besvärlig tid stämmer dåligt överens med den bild 
av pensionärslivet som mina informanter förmedlar. De uttrycker snarare glädje över den frihet 
som pensioneringen innebär samt finner glädje och stimulans i ett relativt rikt nätverk av 
aktiviteter och socialt umgänge. Stöd för antagandet att äldre människor i gemen är ensamma, 
sysslolösa och isolerade var svårt att finna i det material som jag har samlat in. Därmed inte sagt 
att pensionärslivet inte har några baksidor. Studiens sista avsnitt berör aspekter där informanterna 

                                                
105 Anthony Giddens, Modernitetens följder (Lund, 1996), s. 102.  
106 Ibid. s. 96. 
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har uttryckt oro, sorg och i vissa fall irritation. För närvarande uppehåller jag mig vid att belysa 
innehållsliga aspekter av pensionärslivet samt närma mig dess betydelse för pensionärens 
livsvillkor och identitet.    

Intressen och aktiviteter 
”Jamen det, det är ju det att man måste ha någonting att göra” svarar Alva när samtalet berör 
frågan varför hon är medlem och aktiv inom sin pensionärsförening. Att komma ut ur hemmet 
och känna delaktighet i samhällslivet beskrivs som ett viktigt inslag i tillvaron. Den frihet 
pensionärslivet erbjuder att istället för yttre förpliktelser låta lust, vilja och ork styra val av och 
tidpunkt för olika aktiviteter framstår genomgående som ett högt uppskattat värde. På frågan vad 
som är det bästa med pensionärslivet svarar samtliga i liknande ordalag som Oskar:  

Ja, det är friheten att välja vad man vill göra. Förut så var ju fritiden ganska liten, när man 
jobbade. Nu har en ju mycket. Man styr ju sin verksamhet själv nu och det är ju skönt.  

Efter eget intresse fyller informanterna sin dag med det som de finner stimulerande och givande. 
Inte sällan handlar det om att göra något med händerna, till exempel silversmide eller 
trädgårdsarbete. I lika stor utsträckning ägnas tid åt teater eller resor som stimulerar andra sinnen. 
Samtliga informanter ägnar sig åt någon form av träning vilket kan sägas tjäna en nytta. Överlag 
bejakas dock förmånen att inte längre behöva tänka i banor av vad som borde göras eller vad som 
kan sägas vara av nytta. Sinnligheten får på så vis större utrymme. Inför arbetet med studien hade 
jag en föreställning om att pensionärstillvarons frihet kunde medföra en ökad reflektion kring vad 
pensionären väljer att ägna tid åt och meningen med detta. Kerstin känner inte igen en sådan 
beskrivning:  

Nej.. jag kan inte säga att jag reflekterar så mycket. Men det är klart att man märker ju då... man 
dras ju till det man tycker är roligt och då för det ju med sig lite omkringaktiviteter o sådär... 
man kommer med i föreningar och... ja, engagerar sig där. 

Istället för att på ett intellektuellt plan tänka över vad hon ska aktivera sig i och varför tillåter sig 
Kerstin att låta lust, vilja och intresse styra. Mängden aktiviteter byggs därefter på i form av 
omkringaktiviteter varför någon djupare reflektion över val av aktivitet inte blir nödvändig.  
 
Majoriteten av de pensionärer som jag har talat med lever ett mycket aktivt liv. Intensiteten skiljer 
sig dock något åt informanterna emellan beroende på personlighet och hälsa. Vid inbokandet av 
intervjutillfälle kommenterade en del att almanackan var relativt fulltecknad medan någon annan 
framhöll att man som pensionär har gott om tid. För de informanter som har ett mindre intensivt 
schema tycks varje aktivitet tilldelas större vikt vid dagsplaneringen. Aktiviteter som tidigare, utan 
större eftertanke, utfördes som en i raden blir eventuellt den enda fasta hållpunkten under dagen. 
Erik har föresatt sig att av hälsoskäl äta regelbundet vilket han tycker sysselsätter honom i stort 
sett hela dagen. Under mer aktivitetsfyllda perioder i livet tilldelas måltider i regel inte samma 
utrymme. Möjligtvis finns drag av denna tendens även hos de informanter som har fler aktiviteter 
per dag. Kerstin resonerar kring frågan:  
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För de som inte har så mycket då blir det ju det [aktiviteten] som man gör under dagen som 
allting annat då läggs runt omkring så att säga. Och det är väl så för oss också naturligtvis, jag 
menar går man på pensionärsföreningen så börjar det kl. 14 och slutar kl. 17 och sen är det 
gjort. Men sen har man ju det andra; man ska laga mat och man ska äta och man ska göra sig i 
ordning… det tar… det tar ju längre tid allting vet du. Så några sysselsättningsproblem det har 
vi inte.  

I citatet ovan framgår aspekten att genomförandet av sysslor tar mer tid och energi i anspråk som 
pensionär. Almanackan upplevs eventuellt som fulltecknad även om samma schema under yngre 
år inte skulle uppfattas fullt så späckat. Vid sidan av att aktiviteter har ett egenvärde i form av 
glädje, umgänge eller friskvård tillför de också struktur och kontinuitet till vardagslivet. För att 
återkoppla till Alvas inledande citat tillägger hon: ”Har man ett uppdrag då blir det att man går!” 

Vardagsrutiner och social ordning 
De flesta människor använder sig av någon form av vardagsrutiner för att saker och ting ska 
förflyta på ett välbekant och smidigt sätt. Berger och Luckmann talar om rutiner i termer av ett 
vidmakthållande av verkligheten.107 Det är tydligt att rutiner fyller en funktion för pensionärerna i 
studien, även om syftet skiljer sig något åt. Kerstin förmedlar en tanke om att vanor och rutiner 
är något som blir allt viktigare med åren:  

Vi har väldigt fasta rutiner, vi har.. vi är lite beroende av det båda två. Och jag tror att ju äldre 
man blir ju mer beroende är man av det. Man mår inte så bra om det blir sådär ’Oj! Nu måste 
vi göra det eller Oj! Nu måste vi göra det’ […]  

I köksalmanackan antecknas kommande händelser vilket tycks ge paret ro - de vet på så vis vad 
som skall komma och rädslan att glömma viktiga händelser, som Kerstin ger uttryck för, minskar. 
För Erik fyller rutiner som nämnt en hälsomässig funktion; genom att äta och motionera 
regelbundet har han förbättrat sin allmänna mående. Alva framhåller att vardagsrutiner blir en 
hjälp att få saker och ting utförda så att de inte glider henne ur händerna. Oskar kan å sin sida 
beskriva sina morgon- och kvällsrutiner relativt detaljerat, däremellan nöjer han sig med att 
konstatera att han och makan själva förfogar över dagen. Rutiner kring morgon och kväll tycks 
således utgöra en ram för paret som ger en stadga och stabilitet åt tillvaron. Tvärtemot vad man 
skulle kunna tro tycks ett någorlunda inrutat liv snarare erbjuda frihet än inskränka den. Detta 
vare sig rutinerna fungerar som ett sätt att minska oron över att glömma viktiga händelser, 
förbättra hälsan eller som ett stöd för att få saker och ting uträttade. Ågren betonar att den 
ritualisering av vardagslivets sysslor som var vanligt förekommande bland hennes informanter 
inte bör betraktas som ett uttryck för rigiditet. Hon menar att positiva händelser alltid var 
välkommet.108 Ester betonar även hon att rutiner inte är något tvunget längre. De flesta av 
informanterna menar att de tar dagen som den kommer. Beroende på ork och lust kan de köpslå 
med sig själva om när och hur sysslor ska utföras. Av samma anledning kan de även förhandla 
om vilka sysslor som ska göras för dagen.  

                                                
107 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 1998), s. 174. 
108 Ågren, s. 143. 



 63 

Aktiviteter och identitet 
Inte någon av pensionärerna anser sig ha upplevt någon negativ särbehandling på grund av sin 
ålder eller stött på några fördomar om hur äldre människor är och beter sig. Likväl tyckte jag mig 
stundvis uppfatta att informanterna, inte sällan på ett skämtsamt och avväpnande vis, förekom 
vad som kan definieras som förutfattade meningar om pensionärslivet. Oscar Pripp 
uppmärksammar detta fenomen. Enligt Pripp tillskrivs sociala grupper i samhället ofta kollektiva 
egenskaper. I en intervjusituation kan den intervjuade således komma att förhålla sig till 
omgivningens uppfattningar.109 Ester skrattar till när hon berättar om de bussresor och 
kryssningar som pensionärsföreningen anordnar: ”Nämen, vi har faktiskt riktigt trevligt!” Jag 
upplever inte att informanterna själva anser det vara nedvärderande eller skamset att delta i dessa 
aktiviteter; tvärtom uttrycker många en glädje över utflykter av detta slag. Esters skratt indikerar 
snarare, som jag ser det, att hon är medveten om att hennes utsaga förstärker en allmänt 
existerande bild av pensionärslivets innehåll. Erik känner dock ett visst motstånd inför att delta i 
anordnade utflykter vilket tycks vara kopplat till att han sätter likhetstecken mellan resor av detta 
slag och en ålderdom som har sträckt sig till att begränsa individens rörelsefrihet: ”Att sitta på en 
färja och häcka vet du, det är inte kul”. Så rättar han sig och fastlägger att jo, det kan det vara. 
När den tiden kommer. Så länge han känner sig frisk och pigg vill han dock helst aktivera sig på 
egen hand: ”Jag är helt övertygad om att det kommer en dag då jag är glad att jag kan gå till 
[pensionärsförening], men idag tycker jag nog att jag har lite annat att pyssla med”. Eriks 
inställning till resorna betraktar jag som ett uttryck för hans egen bild av deltagarna som 
”åldringar” där han inte kan känna igen sig själv. För andra informanter som inte delar denna 
bild, eller genom deltagande har fått en annan uppfattning, blir det inte problematiskt för 
självuppfattningen att anmäla sig som resenär. 

Ett gott liv som pensionär 
Många upplever en frihetskänsla i och med pensioneringen. Att kontakten med barn och 
barnbarn kan få utrymme samtidigt som egna intressen och spontanitet kan bejakas framhålls av 
Jönsson och Lundin.110 Palm tillägger att pensionärstillvaron ofta för med sig ro i sinnet, 
värdefulla insikter om att livet bör tas tillvara samt en mognad som medför att mindre viktiga 
saker inte förmår få oss ur balans lika lätt.111 Detta är exempel på positiva aspekter av åldrandet 
som i min mening förtjänar att uppmärksammas. Många av studiens informanter tycks också ha 
liknande erfarenheter.    

                                                
109 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik”, Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser och Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 
43.  
110 Jönsson och Lundin, s. 17.  
111 Anne-Marie Palm, ”Fantasier om ålder”, Åldrandets betydelser, red. Lars-Eric Jönsson och Susanne Lundin (Lund, 
2007), s. 78. 
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Det som tillför skimmer  
Efter ett i många fall långt arbetsliv präglat av väckarklockor, tidsscheman, stress och åtaganden 
uppskattar informanterna möjligheten att ta saker och ting i sin egen takt och låta lust råda över 
plikt. Samtidigt som många bejakar möjligheten att odla sina intressen njuter de av att inte ha så 
många yttre krav på sig. Alva funderar kring sin tillvaro och sitt åtagande i sin pensionärsförening: 
”Det är underbart. […] jag gör det jag har lust med, och sen det uppdraget jag fått… det, vill jag 
inte göra så behöver jag inte”. När samtalet berör fördelarna med pensionärslivet tycks hon 
återupptäcka och på nytt värdesätta dess positiva aspekter:   

Just att sova på morgonen, det är ju så skönt; ligga och läsa tidningen - det tycker jag var 
underbart! […] Och sen behöver man ju inte upp och skutta klockan sju. Nej, det var 
underbart. Ja, det är det.  

Blandningen av tempus, sättet Alva skiftar mellan att tala om dåtid och nutid, tolkar jag som en 
återupptäck av fördelar med pensionärslivet. Vid sidan av att inte behöva anpassa sig efter tider 
och åtaganden i samma utsträckning som förr ger Ester uttryck för glädjen i att inte heller behöva 
anpassa sig efter andra människor i lika hög grad:  

Det är toppen! Det önskar man ju att fler hade, men de är ju så uppe i sina karlar och fruar och 
vad det är så de törs ju inget. […] Man får ju inte gå och rätta sig... ja, rätta sig efter andra gör 
man ju alltid men det får ju finnas gränser.  

Som jag tolkar Ester önskar hon att fler pensionärer skulle ta tillvara möjligheten att äntligen leva 
sitt liv medan de ännu kan. Att hon inte saknar den yrkesverksamma tiden motiverar hon i 
följande ordalag: ”Jag vill inte ha bestämda tider och sticka iväg till bussar och den tiden, utan 
nu... nu ska man väl leva tänker jag”. Sammanfattningsvis framstår självförverkligande i form av 
ett odlande av egna intressen samt oberoende som viktiga värden för informanterna. Frihet i tid 
och rum bör dock ställas emot en konkret rörelsefrihet. Som behandlas i kommande avsnitt kan 
kroppsliga försämringar begränsa pensionärens möjligheter. Kerstin väger en begränsad kroppslig 
rörelsefrihet mot en strukturell frihet och gör följande uttalande:     

Och det är ju privilegiet man har att orkar jag inte så behöver jag inte. Och det är ju skillnaden 
då mot när man arbetar för då får man ju ge sig iväg hur det känns. Det är ju det som gör att 
det är ju lite... även om det inte är sådär våldsamt skojigt att bli gammal så är det ju det som gör 
att det blir lite skimmer om ens tillvaro. 

Socialt umgänge 
Att umgänge med släkt och vänner är viktigt för välmående och livskvalitet är informanterna 
överens om. Vid sidan av att aktivera sig är det många som nämner gemenskap som det som 
lockar med att delta i sin pensionärsförening. Samtidigt påpekar en del att umgänget med 
människor utanför familjen sker något mer sällan och mindre intensivt än tidigare. Erik söker 
orsaken till förhållandet hos sig själv och kommer fram till att han, präglad av sitt tidigare arbete, 
är något av en ensamvarg: ”Jag har ju suttit i ett chefsrum ensam i 30 år, så jag har inte det 
behovet” Alva funderar mer kring yttre faktorer och strukturella hinder när hon talar om det 
något minskade umgänget: ”[…] fast det blir ju inte sådär att man umgås sådär mycket, det är ju 
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äldre de med och de kan ju inte ta sig till... det är ju svårt för dem att gå och... om de inte åker 
buss förstås”. Även Ester instämmer i att socialt umgänge är betydelsefullt och viktigt för henne 
men tillägger: ”Jag vill inte ha för jämnan så att de springer här jämt inte, men jag vill ha dem 
sådär lite lagom och ha lite trevligt”. Såväl det personliga behovet av sällskap som yttre 
strukturella förhållanden nämns som faktorer av betydelse för hur intensivt umgänget blir. Ester 
ger i min tolkning uttryck för att hon med åldern inte är i behov av konstant umgänge. Hon sätter 
helst upp villkoren för samvaron själv, vilket inte verkar vara något bekymmer: ”Jaa... det märker 
väl de man är ihop med, vi har väl ungefär samma rutiner om man säger”. Hon får medhåll av 
Oskar som också framför tesen att pensionärer har ungefär samma krav när det kommer till 
umgänge och umgängets innehåll.  
 
Ester upplever att hon, som hon uttrycker det, kan ”ventilera” det mesta med vännerna i 
pensionärsföreningen vilket hon tror till stor del bottnar i att de är i ungefär samma ålder och 
således har liknande erfarenheter. Samtidigt berättar hon livligt om vänskapsband som knutits 
utanför föreningen genom att nya människor har flyttat till grannskapet eller intresserat sig för 
samma fritidsaktivitet. Ålder tycks således inte vara en faktor som uteslutande styr vilka som ingår 
i bekantskapskretsen. Erik framhåller tidigt i intervjun att han inte tror det vara bra för 
välbefinnandet att som äldre enbart umgås med människor i samma ålder. Och omvänt. När 
barnbarnen kommer på besök stängs datorn av: ”Här ska inte sitta och ’blippas’, här ska vi prata” 
säger han något skämtsamt men med en allvarlig underton: ”De har en farfar och det är viktigt 
[…] De ska se att vi har släktled”. Av de pensionärer som jag har talat med har alla sina barn eller 
barnbarn mer eller mindre i närområdet, vilket de uttrycker en tacksamhet över. Barnen och 
barnbarnen är en källa till glädje och stolthet samtidigt som de utgör en länk till nya bekantskaper, 
upptäckter och upplevelser. En av informanterna har gjort följande iakttagelse: ”Det har vi ju sett 
och hört bland våra pensionärskamrater att de som inte har några barn - är barnlösa - de vill inte 
erkänna att de saknar men det gör de ju alltså, det hör man ju”.  
 
Genom bekantskapslivet kan åldrandets mindre angenäma villkor dock komma att ställas på sin 
spets. Samtliga informanter lyfte upp det svåra i att se jämnåriga vänner och bekanta som är i 
sämre hälsomässigt skick än de själva. Många har mist någon nära. Naturligtvis väcks en hel del 
tankar och känslor i relation till sådana upplevelser:  

Jag ser ju här - och det gör mig lite deprimerad - jag ser ju hur många som jag känt och rätt vad 
det är så kommer de med rullator och så blir det sämre och sämre och sämre. Och det liksom 
påminner en om att man har inget evigt liv inte. 

Som Erik lyfter fram kan upplevelser av detta slag bli en påminnelse om tidens gång. Den 
bekanta framstår som gammal; en etikett som inte alltid är förenlig med den egna känslan och 
upplevelsen. ”Ålder är en central del av vår självuppfattning” konstaterar Jönsson och Lundin 
men tillägger samtidigt att ålder har olika aktualitet och betydelse för oss i olika sammanhang: 
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”Genom beteenden, minnen och möten känner vi oss äldre eller yngre”.112 Kerstin skrattar till när 
hon beskriver hur pensionärsföreningens kör, som hon är med i, brukar sjunga för ”de gamla” på 
olika serviceboenden. ”Och vi [kören] är ju i 75-80-års ålder allihop!”  Humor av detta slag 
upplever jag som en strategi för att hantera hälsomässiga förändringar. Oskar jämför sig 
skämtsamt med en gammal bil där lite fel dyker upp här och där. Alva håller med glimten i ögat 
upp ena armen och konstaterar att hon måste träna för att förhindra att musklerna försvinner helt 
och hållet; ”det bara hänger här!”. I sällskap med övriga informanter upplever Alva samtidigt att 
allt hon ser och hör om svårigheter i omgivningen ger henne perspektiv på sin egen tillvaro. 
Detta illustrerar hon genom att hänvisa till ett ordspråk: ”Vad är det de säger? När man är frisk 
har man många önskningar, när man är sjuk har man bara en. Det är ganska bra”.  

En mångbottnad tillvaro 
”Aging is not for sissies”. Att åldras är inget för veklingar. Med detta amerikanska uttryck inleder 
Margareta Ågren sin studie om anpassningsstrategier hos äldre.113 Uttrycket kan vara ett lämplig 
avstamp även här. Att i hög utsträckning själv råda över dagens tid och innehåll är som tidigare 
nämnt ett högt uppskattat värde hos informanterna. Paradoxalt nog försämrar begynnande 
funktionsnedsättningar många gånger befintlig ork och därmed möjligheten att utnyttja 
förmånen. Mot bakgrund av detta torde informanterna stå inför att hantera inte bara kroppslig 
förändring utan även efterföljande förändringar av handlingsutrymmet. Att åldras är således inget 
för veklingar. 

Kropp, hälsa och identitet 
Det går inte att ta miste på den vikt informanterna lägger vid hälsa. I mångt och mycket är hälsa 
en förutsättning för möjligheten att tillvarata pensionärslivets möjligheter. Så länge hälsan är god 
kan livet enligt Alva fortgå i princip som förut. Huruvida livet har förändrats sedan 
pensioneringen kommenterar hon på följande vis: ”Ja, det… förändrats, det går ju fortfarande, 
huvudsaken man får vara frisk. Det tycker jag, då går tiden fort ändå”. I och med att mycket ”går 
som vanligt” upplever Alva inte att hon själv har förändrats sedan hon blev pensionär. Trots att 
informanterna är relativt friska har de dock uppnått en ålder då kroppen förändras och gör sig 
påmind i form av diverse besvär. Kerstin har vissa rörelsesvårigheter varför jag ställer frågan om 
det är svårt att acceptera att kroppen inte alltid hänger med på samma sätt som i yngre år. Hon 
svarar:  

Ja, på ett sätt är det det. På ett sätt är det det. För jag har varit en väldigt stark människa och 
har ju hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat heltid och man har haft barnen då och 
sådär. Så då är det ju lite.. ibland blir jag lite irriterad att jag inte orkar som jag har orkat; men 
det får man ju acceptera.  

Kerstin har varit mycket aktiv under sitt liv varför hon i stunden kan tycka att det är frustrerande 
när kroppen inte orkar hålla samma tempo som tidigare. Jag undrar om hennes lust och vilja är 
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densamma trots att kroppen inte orkar med alla gånger. Svaret kommer tveklöst: ”Humöret har 
inte ändrats, nej”. Liknande erfarenhet av kroppslig försämring har Oskar. Han konstaterar att 
han i större utsträckning måste ta hänsyn till vad han företar sig så att kroppen orkar, men 
tillägger snart: ”ja, men så glöm… jag är ju en livlig natur - alltid har varit - så jag glömmer mig”. 
De upplevelser som Kerstin och Oskar beskriver anser jag talar för att de inombords upplever sig 
vara densamma trots åldrandet. Så långt är saken oproblematisk. När kroppen inte följer med 
aktualiseras dock åldrandets villkor. Ibland strider yttre faktorer, så som biologisk ålder, mot den 
inre upplevelsen. Efter en stunds tystnad i ett samtal om övergången till pensionärslivet 
kommenterar Erik lite frånvarande: ”Ja, jag vet inte. Ibland har man lite svårt att fatta att en är 
sjuttiotre år. Det... tar riktigt emot”. När jag frågar Kerstin om hennes syn på sig själv har 
förändrats sedan pensioneringen svarar hon enbart utifrån en kroppslig aspekt, att åldern 
förändrar utseendet, vilket jag tolkar som ett stöd för tesen att informanterna i stort upplever sig 
vara samma person idag som för tjugo år sedan. En av informanterna tog i sammanhanget upp 
att hon då och då tar hjälp av en rollator för att ta sig runt, vilket jag omedelbart betraktade som 
ett typiskt exempel på yttre attribut som tvingar fram en omvärdering av den egna identiteten. I 
stunden överraskade det mig således att rollatorn uppskattades av sin användare:  

Jag måste till exempel ha rollator när jag går ute tycker sjukgymnasten och det tycker jag är bra 
[…] har jag rullatorn då kan jag gå rak och då kan jag promenera och det är underbart skönt. 
Och sen så är det ju enkelt då att ta bussen och ta med sig den, gå på stan och så... det orkade 
jag inte förut.  

Informanten betraktar således rollatorn som ett verktyg som möjliggör för henne att fortsätta 
vara den hon är och göra det hon vill, om än under förändrade villkor, snarare än som ett hinder 
för henne att upprätthålla sin identitet. Att Kerstin under samtalet om förändringar utbrister att 
hon kan cykla fortfarande, även om hon kör omkull ibland, symboliserar på ett fint sätt hur hon 
upplever sig vara densamma trots viss anpassning till nya förhållanden. Erfarenheter av att 
kroppen inte hänger med som den en gång har gjort tycks dock, i vissa fall, skapa en oro även 
kring andra områden. Så här berättar Kerstin om sitt deltagande i pensionärsföreningens sångkör:  

Jag har alltid sjungit i kör och då tycker jag det här är ett bra sätt nu då för jag litar inte på att 
jag hör så bra. Därför vågar jag inte sjunga i en kör där man sjunger i stämmor. Jag vill inte 
påstå direkt att jag har nedsatt hörsel, men det har man väl lite när man är gammal.  

Krämpor på vissa områden tycks ha fått Kerstin att bli misstänksam även på övriga kroppsliga 
funktioner. Erfarenheter av att kroppen ”sviker” gör att hon saknar den tilltro till kroppen som 
förmodligen varit självklar tidigare. Samtidigt tycks yttre föreställningar om att äldre ofta har 
nedsatt hörsel i någon mån ha ”slagit rot” i medvetandet och gett näring åt oron.  

Anpassning till förändrad kroppslig hälsa 
För många av informanterna finns en paradox i tillvaron: Pensionärslivet erbjuder möjlighet att i 
hög grad leva efter egna önskemål samtidigt som åldrandet inte sällan är förbundet med 
begynnande funktionsnedsättningar som begränsar individen avseende genomförbara aktiviteter. I 
botten tycks det utifrån informanternas utsagor handla om att finna en balans mellan positiva och 
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negativa faktorer i tillvaron i syfte att uppnå ett så gott liv som möjligt under gällande villkor. Vad 
gäller kroppslig hälsa delar många informanter synsättet att de till viss del själva kan påverka 
denna. Genom att äta och motionera regelbundet har Erik förbättrat sin hälsa avsevärt och 
slipper nu ta mediciner för en åkomma han har. Han uttrycker i egna ord sin stolthet över detta. 
Jag betraktar förhållandet i termer av att Erik upplever sig ha viss kontroll över sin situation. 
Enligt Ågren är upplevelsen av kontroll, inte minst hos äldre, viktigt för välbefinnandet.114 
Kerstin, som uttrycker en oro för att minnet ska svika henne, skaffar sig kontroll över tillvaron 
genom att skriva upp kommande händelser i kökets väggalmanacka. På så vis undviker hon att 
åldersglömskan blir ett problem. Många hushåller vidare med sina resurser för att ha ork över till 
meningsfulla och stimulerande aktiviteter. Kerstin som går på simträning en gång i veckan 
beskriver att hon därefter ”betalar” genom att vila en timme eller två.  
 
När samtalen har berört förändringar som kommit med pensioneringen är det många som osökt 
nämner kroppsliga besvär. En koppling mellan åldrande och ohälsa dras således. Jönsson och 
Lundin uppmärksammar att äldre människor ofta lever under hot om att åldern ska medföra 
oönskade konsekvenser i form av sjukdom och begränsningar.115 Författarna fann att de äldre 
som deltog i studien hanterade ”hotet” på olika sätt vilket var förbundet med hur de såg på 
åldrandet i sig: ”[…] det vill säga om de ser åldrandet som en naturlig, oåterkallelig och 
oundviklig process som man antingen kan acceptera, eller inte acceptera, eller om man ser det 
som en process som man ska försöka motstå”.116 Egna eller bekantas krämpor kan som tidigare 
nämnt utgöra påminnelser om tillvarons bräcklighet. Medvetenheten om detta till trots är det 
inget som informanterna tycks fundera över i det egna aktiva vardagslivet: 

Man oroar sig kanske inte så mycket så länge man är frisk men.. man vet ju det är idag; hur det 
är imorgon det vet man ju inte. Men det är ju så för alla människor egentligen; det kan ju hända 
vem som helst, olyckor och elände. (Kerstin) 

Kroppen blir ju sliten. Det är väl det sämsta. Men det accepterar man också det, man vet ju att 
det är ju en begränsad tid… man kan ju inte ramla av pinn precis när man är i full… det blir ju 
senare... (Oskar) 

Som Kerstin mycket riktigt påpekar är livets oförutsägbarhet och bräcklighet villkor som vi alla 
delar. Att motsätta sig naturliga och oundvikliga inslag i livet vore lönlöst; istället försöker hon ta 
vara på nuet. Oskar skjuter på sätt och vis möjliga konsekvenser av åldrandet framför sig men 
värdesätter samtidigt nuets förhållanden. Att kroppen slits är knappast önskvärt men han ger 
likväl uttryck för en acceptans. Även om det är svårt ibland, när lusten och viljan sätter in, 
accepterar också Kerstin vissa åldersrelaterade besvär: 
 
[…] till exempel brukar jag baka bröd själv, sådant tycker jag är roligt, och då när jag styr igång med en massa då blir 
jag väldigt trött. Och då tänker jag: ’nej! Jag orkar ju ingenting!’ Men det är inget som jag går och deppar för utan.. det 
är såhär och.. ja, man ser mycket runt omkring sig i den här åldern som gör att man får ett annat perspektiv på saker 
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och ting. Det är många som är sjuka, många som har det eländigt på många sätt, och... då uppskattar man sitt liv som 
det är.   
 
Vad Kerstin i min tolkning gör är att hantera situationen genom att inta ett nytt perspektiv. Hon 
väger sin egen situation mot dem som har det värre och fokuserar därmed på vad hon faktiskt 
kan istället för vad hon inte kan. Genom att relatera på detta vis kan hon känna tacksamhet över 
tillvaron sådan den är idag, innehållande både positiva och negativa omständigheter. Ågren gjorde 
följande upptäckt när hon bad sina informanter blicka framåt: ”Det var uppenbart att många 
tänkte sig att ’konservera nuet’ inför framtiden, dvs. de ville att framtiden skulle se ut som deras 
nuvarande liv gjorde oavsett vilka svårigheter man hade”.117 Jag tolkar detta i ljuset av att 
informanterna i min och Ågrens studie värderar sin hälsostatus med sin ålder som referensram. 
För de flesta av informanterna blir bedömningen utifrån de premisserna att de är vid relativt god 
hälsa.  

Anpassning av ambitionsnivå 
Utifrån samtalen med informanterna angående pensionärsliv och åldrande visar det sig, enligt min 
tolkning, att det med förändrade förutsättningar följer en slags naturlig anpassning av egna krav 
och ambitioner. Kerstin är exempelvis glad över de resor som hon och maken har gjort 
tillsammans men konstaterar samtidigt att längre resor inte är något hon vill göra i nuläget:  

Vi känner ju nu att, båda två då, att vi vill inte göra långa resor med flyg och.. flyga länge och så 
[…] som vi inte tyckte var någonting när vi var yngre men nu är det jobbigt 

Som jag förstår Kerstin innebär mer energikrävande aktiviteter inte längre samma njutning. 
Under de premisserna saknar hon inte liknande äventyr. Även Oskar tycks tala utifrån en 
ståndpunkt som han anser vara realistisk när han svarar att nej, han saknar inte sitt gamla arbete: 
”För jag har fullt klart för mig att jag kan ju inte göra det, jag kan ju inte uträtta någonting”. I 
många avseenden tycks informanterna ha anpassat sina ambitioner efter vad de anser sig 
förmögna till och, vad jag kan se, funnit en ro i det. Helene Wallskär menar att även äldre som 
inte längre är aktiva i någon större omfattning kan finna mening och innehåll i sina minnen.118 
När Oskar beskriver hur han och frun emellanåt plockar fram fotoalbumen och gör om en resa 
ifrån vardagsrumssoffan upplever jag också att paret kan njuta av dessa minnen snarare än att 
känna bitterhet över att de långtgående resornas tid är förbi. Och när vissa dörrar stängs öppnas 
inte sällan andra. Ester talar engagerat om alla platser som finns att besöka och upptäcka i 
närområdet: ”Ställen som fast man har bott så många år så har man aldrig varit där!”. I andra 
sammanhang är deltagande i gamla aktiviteter fortfarande möjligt fast på ett nytt sätt. Oskar 
berättar om en dansbana i närheten av bostaden och kommenterar: ”Jag kan inte dansa längre, så 
att... men man kan ju gå ner och träffas och så”. I andra fall går anpassningen inte obemärkt förbi 
utan kräver en form av inlärning. Sjukgymnasten har exempelvis beordrat Kerstin att hon ska lära 
sig att vara lat, vilket inte är så lätt alla gånger enligt henne själv eftersom hon alltid har varit en 
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energifull och drivande person. Svårigheten att lära sig ett nytt beteende tolkar jag i ljuset av tesen 
att identitet och personlighet inte förändras nämnvärt trots att yttre villkor gjort det.  
 
Ågren fann i sin studie om anpassningsstrategier att många av hennes informanter sänkte sina 
förväntningar på livet. På så vis upplevde de sig ha ett ovanligt innehållsrikt liv för sin ålder. Hon 
skriver: ”Det vanligaste […] var dock att man sänkte sina personliga ambitioner till en nivå, som 
man kände att man kunde leva upp till. Denna insiktsfullhet beträffande den egna förmågan 
medförde också att man kunde uppleva livstillfredsställelse”.119 Jag vill inte påstå att de 
informanter som jag har talat med har sänkt sina förväntningar på tillvaron i någon större 
utsträckning. Förmodligen är de vid bättre hälsa än Ågrens informanter, vilka befinner sig i 85-
årsåldern, och kan därför fortsätta leva ett förhållandevis aktivt liv. Ett bättre lämpat uttryck kan 
vara att de har anpassat sina anspråk till en nivå som de anser rimlig. Vid genomläsandet av 
intervjuerna har jag ofta slagits av att samtliga informanter uttrycker en nöjdhet över tillvaron i 
sin helhet. Detta tolkar jag som att informanterna har funnit en passande ambitionsnivå.  

Avslutande diskussion 
Inledningsvis uppmärksammades och ifrågasattes den seglivade eländesbilden av ålderdomen. I 
viss mån börjar denna schablonbild luckras upp och nyanseras. Trossholmen höjer dock ett 
varnande finger för att den eländestyngda bilden av äldre riskerar att få en motpol i 
föreställningen om den aktiva och sorglösa pensionären som reser runt i världen och njuter av 
livet. En sådan föreställning är enligt Trossholmens missvisande i lika hög grad. En ambition i 
min studie har varit att, utifrån utsagor av pensionärer som levt ett medelklassliv, skildra ”den 
vanliga pensionären”. Hon som står mitt emellan dessa polariserade schablonbilder. Hon som 
lever ett liv präglat av såväl positiva som negativa aspekter. Friheten och glädjen i att äntligen få 
styra sin tid själv och berika livet efter eget intresse är exempel på pensionärslivets fördelar. 
Förekomst av sjukdom, oro eller sociala förluster är samtidigt verklighet för många äldre. Att ha 
hälsan framstår genomgående som en grundläggande förutsättning för ett gott liv som pensionär. 
Åldrandet i sig tycks inte vara problematiskt så länge hälsan finns. En slutsats som kan dras är att 
upplevd ålder tycks vara närmare förbundet med välmående och livssituation än biologisk ålder. 
Trossholmen påpekar också att pensionärer som är sjuka eller ensamma tenderar att i högre 
utsträckning förknippas med ålderdom än friska och aktiva äldre.120 Det tycks således finnas ett 
samband mellan socialt och biologiskt åldrande som stämmer väl överens med Berger och 
Luckmanns tes om verkligheten som en social konstruktion. Att betrakta den negativa bilden av 
åldrandet som en sådan social konstruktion skulle i Trossholmens mening vara ett sätt att 
motverka ålderism.121  
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Önskan att ha hälsa på alla områden förblir dock, för de allra flesta, just en önskan. Att 
begynnande funktionsnedsättningar av varierande grad smyger sig på med åldern är snarare regel 
än undantag. Av betydelse för den upplevda hälsan på äldre dagar blir därmed förmågan att 
hantera och bemästra sin situation som äldre. I arbetet har kroppslig begränsning ställts emot 
pensionärstillvarons frihet. Jönsson och Lundin vill hävda att det inte är åldrandet i sig som utgör 
ett hot för välbefinnandet utan hur vi väljer att förhålla oss till de förändringar som åldrandet 
medför.122 Det är tydligt att informanterna i föreliggande studie har utvecklat strategier och 
förhållningssätt inför de förändringar som pensioneringen och åldrandet inneburit. Jag har talat 
en hel del i termer av olika former av anpassning. Detta bör inte förväxlas med intagandet av en 
resignerad position. Inte heller bör det i första hand förstås som en eftergift. Anpassas 
ambitionsnivå efter funktionsnivå kan informanterna snarare uppleva en fortsatt livsglädje och 
tillfredsställelse. Genom att styra sitt förhållningssätt och sin inställning tycks informanterna 
därmed, i viss mån, återta kontrollen över sin tillvaro och skapa gynnsamma förutsättningar för 
ett gott pensionärsliv.   
 
Med stigande ålder är det inte ovanligt att kroppen blir något stelare. Jönsson och Lundin gör en 
intressant notering kring detta: ”Det är en stelhet, en rigiditet som sitter i kroppen men som ofta 
spiller över till våra förväntningar på hur vi tänker, vårt intellekts rörlighet och våra förmågor att 
ställa om i takt med stigande ålder”.123 Detta kunde inte vara en mer felaktig tolkning menar 
författarna och hävdar att ingen period i livet ställer lika stora krav på flexibilitet som just 
ålderdomen. Jag är benägen att hålla med. Den flexibilitet som åsyftas handlar nämligen inte om 
förmågan att slå kullerbyttor. Istället avses utvecklandet av en inre flexibilitet, möjligtvis av 
existentiell natur, som behövs för att hantera och bemästra den ständiga förändring av yttre och 
inre villkor som åldrandeprocessen medför. Kanhända är det detta som kallas livserfarenhet.  
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Avslutande diskussion 
Karta och terräng; titeln är tänkt att anspela på en uppsättning förhållanden som vi har 
uppmärksammat under arbetet med föreliggande antologi. I mångt och mycket tar antologin sin 
utgångspunkt i den symboliska interaktionismen och studierna har genomförts i enlighet med 
metoden grundad teori. Gemensamt för dessa perspektiv är i vår mening att de betonar aktören 
och strävar efter att hämta sin kunskap i den mänskliga erfarenheten. Teorins anhängare tillstår 
dock att människor inte existerar i ett vakuum utan i ett socialt sammanhang. I sin 
stämplingsteori tillskriver Goffman omgivningens uppfattning betydelse för individens egen 
självuppfattning. Den symboliska interaktionismen inrymmer å sin sida tanken att omgivningens 
förväntningar och värderingar har verkan på vilken roll vi tar oss i olika sammanhang och hur vi 
uppfattar oss själva. I enlighet med socialkonstruktivismens tes att individ och samhälle 
ömsesidigt påverkar och påverkas av varandra är vår förhoppning att metaforen om karta och 
terräng ska ge oss möjlighet att belysa komplexa verkligheter med hänsyn till faktorer på såväl 
individ- som strukturnivå. Nedan följer en tillämning av metaforen på fynd som gjorts i det 
vardagsnära och i det kulturella sammanhanget samt en reflektion kring samspelet mellan dessa 
nivåer.  

Det stora i det lilla 
Utifrån studiernas resultat vill vi påstå att förändringar i form av sjukdom, förlust av arbete 
varaktiga eller begynnande funktionsnedsättningar tenderar att i viss mån ändra den välkända 
terräng som ditintills utgjort informanternas tillvaro. Upptäckten att den karta vi bär med oss i 
bagaget inte längre förmår guida oss med samma precision som tidigare kan stundtals vara 
förbundet med känslor av oro, uppgivenhet eller förvirring men kan också generera nya insikter. 
När somliga vägar inte längre är framkomliga blir det nödvändigt att trampa upp nya stigar. Lena 
som kommer till tals i Roths studie levde före sin utmattningsdepression ett mycket aktivt liv. 
Hon är nu på väg tillbaka till ett friskt liv men är inte kapabel att ägna sig åt aktiviteter med 
samma intensitet. Istället motionerar hon genom promenader eller yogaklasser. Detta är exempel 
på en anpassning som kan komma att ske när terrängen förändras. I andra fall kan mötet med 
förändringar snarare förklaras i termer av motstånd. Informanten Eva i Lindroths studie gör en 
helt annan bedömning än Försäkringskassan vad gäller den egna arbetsförmågan. Konsekvensen 
blev något av en strid. Eva är nu tillbaka i arbete trots att Försäkringskassan föreslog 
sjukpensionering. Gemensamt för informanterna i antologins respektive kapitel är att de i någon 
mån utvecklat strategier för att hantera förändrade livsvillkor. För många av informanterna finns 
ett glapp mellan ambition och funktion vilket lämnar individen med uppgiften att jämka samman 
karta och terräng. Inte sällan visar informanterna prov på en acceptans inför förhållanden som de 
inte kan påverka. Elmqvist fann i sin studie om pensionärers livsvillkor att många av 
informanterna anpassade sina aktiviteter och sitt umgänge efter ork och förmåga. Vissa ansåg sig 
inte längre förmögna att göra längre resor eller utföra arbetssysslor som de ägnat sig åt under 
yrkesåren. Istället utforskades närliggande platser och nya intressen odlades.  
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När terrängen är outforskad och skiftande kan det bli viktigt att ha framförhållning. Informanten 
Maria i Erikssons studie beskriver att hon som förälder till en funktionsnedsatt ungdom konstant 
behöver vara steget före. På så vis tänker hon igenom och förbereder sig och dottern inför 
framtida utmaningar. Även informanten Kerstin i Elmqvist studie finner en ro i att planera 
kommande händelser i god tid. Som äldre upplever hon sig vara mindre ”snabb i svängarna” 
varför kalendern på köksväggen blir ett sätt att hantera tillvaron. Acceptans och framförhållning 
betraktar vi som två exempel på strategier som tillämpas av studiens informanter. I de flesta fall 
lyckas informanterna anpassa sig till nya förhållanden med bibehållen identitet. I andra fall tvingar 
förändringar fram en omvärderad identitet. Tjänstemannen Annika som ansvarar för särskolan 
reflekterar över hur den ungdom som fått sin diagnos först i 16-årsåldern ska hantera sin 
tillkomna ”avvikelse” i en ålder då det är angeläget att framstå som ”normal”. 

Det lilla i det stora 
I ett makroperspektiv kan kartan i antologins titel symbolisera kulturella normer och ideal kring 
hur vi borde se ut, leva och bete oss. Tjänstemannen Annika i Erikssons studie beskriver 
samhällets normativa drag genom vad hon anser vara en allt snävare definition av vad som 
betraktas som normalt. Som Annika påpekar är verkligheten ofta en annan. Terrängen är en 
annan. Vad som anses normalt och vad som anses avvikande skiljer sig åt kulturer och tider emellan. 
I varje samhälle tycks det dock finnas en övergripande karta som vi använder oss av för att på ett 
enkelt vis orientera oss i ett virrvarr av vägar och människor. En sådan karta innehåller inte sällan 
stereotyper och schablonbilder för att underlätta navigationen. Det vi kan konstatera med utgångspunkt 
i våra studier är att verkligheten är mer mångfacetterad än så och att det finns stora variationer i hur 
människor, inom vad samhället definierar som en homogen grupp, lever sina liv och uppfattar sin 
situation. Många är föreställningarna om den typiskt långtidssjukskrivne. Lindroth fann dock 
stora variationer i hur informanterna förhöll sig till sin situation. Eriksson har talat med en 
kommunal tjänsteman som ifrågasätter det positiva i att ställa en diagnos då detta kan leda till 
stigmatisering. Goffmans begrepp om informationskontroll kan vidare appliceras på den 
informant i Roths studie som inför nya situationer överväger huruvida hon ska berätta om sin 
tidigare sjukdom. Kulturella och samhälleliga bedömningar kan på så vis få konkreta 
konsekvenser i individens vardagsliv.  

Människan däremellan 
”Det är individers och gruppers tolkningar och definitioner av sociala situationer som avgör hur 
de kommer att agera och reagera oavsett om dessa tolkningar och definitioner är korrekta i något 
slags objektiv mening” skriver Guvå och Hylander.124 Författarna hänvisar vidare till det så 
kallade Thomasteoremet: ”Om människor definierar situationer som verkliga, så blir de verkliga 
till sina konsekvenser”.125 Utifrån en sådan tanke kan schablonbilder, om de tas för sanna, få både 

                                                
124 Guvå och Hylander, s. 28. 
125Ibid. 
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oönskade och svåröverskådliga effekter. Grundas såväl politiska beslut som interaktion 
människor emellan på lösa antaganden utifrån kulturella föreställningar torde det vara lätt att 
hamna vilse. Vi hyser hopp om att de studier som presenterats har visat på individuella 
variationer inom de grupper som har skildrats. Och att antologin därmed kan bidra till att 
uppmärksamma och medvetandegöra förekomsten av förenklade och endimensionella 
kartografier. Vi är dock av uppfattningen att schablonbilder kan, och genom tiderna har, 
förändrats. Bilden av äldre som ensamma, beroende och skröpliga, eller varför inte som tanter 
och farbröder klädda i grått respektive beige, börjar så smått lämna plats åt en mer nyanserad 
bild. Det tycks således pågå ständiga förhandlingar om vilka normer och värderingar som ska vara 
gällande i samhället. Detta stämmer väl överens med Berger och Luckmanns 
socialkonstruktivistiska perspektiv: Individ och samhälle påverkar och påverkas ömsesidigt av 
varandra. En ambition med antologin har varit att se styrkan i grupper som ur ett 
samhällsperspektiv kan betraktas som svaga. Att se det stora i det lilla och det lilla i det stora. När 
vi begett oss ut i terrängen tycker vi oss också i många avseenden ha funnit människor som 
utvecklat förmåga till anpassning och bemästring om livsvillkoren så fordrar men även förmåga 
till motstånd och mothugg om identiteten så kräver.    
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