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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att vinna kunskap om vilka erfarenheter som en längre sjukskrivning 

kan bidra med och hur dessa erfarenheter kan ses som en del av lärandeprocessen. Frågeställ-

ningarna som skapades var: ”På vilket sätt upplever personer som tidigare varit sjukskrivna 

att erfarenheterna från sjukskrivningen har påverkat möjligheterna till återgång i arbete?” 

samt ”Trots olika orsaker till sjukskrivning, vilka gemensamma drag samt olikheter finns bland 

de upplevda erfarenheterna?” För att besvara frågeställningarna har fem kvalitativa intervjuer 

av tidigare sjukskrivna med olika orsaker till sjukskrivning genomförts. Intervjuerna gav ett 

resultat som sedan analyserades utifrån Illeris definition av lärande, Kolbs teori om erfaren-

hetsbaserat lärande samt Argyris teori om single- och doubleloop. Resultatet visar på gemen-

samma drag, men även på faktorer som skiljer deltagarnas berättelser åt. Den mest framträ-

dande faktorn gällande upplevelser från en sjukskrivning är vikten av sociala faktorer, som 

exempelvis stöd från familj och vänner samt arbetsgivare. Genom att känna närhet och omtanke 

från omgivningen upplevs återgången till arbetet lättare. Något som även är betydande är indi-

videns eget ansvar i sjukskrivningsprocessen. Tron på sig själv samt att ha en god självinsikt 

är något som informanterna anser underlätta vid återgången till arbetet. Upplevelsen kring sam-

talsstöd är däremot något som deltagarna har fått olika erfarenheter av då personer med fysisk 

orsak till sjukskrivning har fått mindre stöd i form av det. 

 

Nyckelord: Sjukskrivning, återgång, erfarenhet, lärandeprocess 
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Abstract 

The purpose of this study is to gain knowledge of what kind of experiences a longer sick leave 

may result in and how that can lead to learning. In order to arrive at a conclusion, two questions 

were created: "What kind of experiences have people who previously had been on sick leave 

appreciated as useful in the return to work?" and "What are the common features and differ-

ences among the perceived experiences for people who have different causes for their sick 

leave?" To answer the questions, five qualitative interviews with people who had various 

causes for sick leave were done. The interviews gave results that were analyzed based on Illeris 

definition of learning, Kolb's theory of experiential learning and Argyris theory of single- and 

double loop. The result shows that there are common characteristics, but also factors that sep-

arate the stories. The most prominent factor from the experiences of a sick leave was the im-

portance of having a supportive environment consisting of family and friends, employers, and 

health care. Return to work was considered easier with the feeling of love and understanding. 

Something that also proved to be significant was the responsibility of the individual in the sick 

leave process. To believe in yourself and have a good self-awareness is something that was 

shown to facilitate the return to work. Something that proved to distinguish the participants 

was their experiences of support in the form of counseling. The results showed that people with 

a physical cause for their sick leave had received less such support. 

 

 

Keywords: sick leave, return, experience, learning process 
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1. Inledning 
Sverige är ett av de länderna i Europa med högst sjukfrånvaro, trots god ekonomi och hög 

levnadsstandard. Sjukfrånvaro kan ses från flera olika perspektiv, men den kanske vanligaste 

aspekten är att se det ur ett ekonomiskt perspektiv (Sandvin, 2009). Enligt Försäkringskassan 

(2016) har antalet långtidssjukskrivningar ökat under de senaste åtta åren. Hösten 2015 var 

cirka 125 000 personer i Sverige sjukskrivna mer än 90 dagar till skillnad från hösten 2008 då 

cirka 98 000 personer var sjukskrivna, vilket är en ökning med cirka 27,5 %. Detta är inte bara 

negativt för de enskilda personerna som drabbas och de företag i vilka de arbetar, utan kan 

även ses som ett oroande och kostsamt samhällsproblem vilket får konsekvenser för alla. Tidi-

gare forskning tenderar främst att fokusera på olika orsaker och samband till en sjukskrivning 

samt vilka metoder som används för att återgå till arbete. Men trots att en del insatser och 

forskning görs för att förebygga sjukskrivningar kommer medarbetare ändå alltid att riskera att 

bli sjukskrivna. Forskning kan därför behöva rikta in sig mer på själva sjukskrivningsprocessen 

och det positiva som en sjukskrivning kan medföra.   

 

Trots att en sjukskrivning övergripande kan betraktas som något negativt är en sjukskrivnings-

period samtidigt en viktig väg för tillfrisknande. Sjukskrivningsperioden kan alltså betraktas 

som något positivt, en period av utveckling, lärande och förändring. Eftersom pedagogiken ser 

lärande och utveckling som en viktig del kan denna studie därför vara relevant då den betraktar 

erfarenheter från en sjukskrivning som en lärandeprocess. Det viktigaste i en sjukskrivning är 

givetvis att personen blir frisk, men i denna studie ligger fokus på vägen från sjukskrivning till 

återgång i arbete. Vi har valt att studera detta ur ett pedagogiskt perspektiv med erfarenhet och 

lärande som utgångspunkt.  

 

Även om ett förändrat tillstånd från sjuk till frisk lätt tas för att vara en linjär process är det inte 

nödvändigtvis så det går till i praktiken. Samma gäller även för lärande. Det finns flera per-

spektiv på lärande som beskriver det i termer av cykliska processer snarare än en linjär föränd-

ring. Granberg (2009) beskriver att en cyklisk process innebär att lärande ses som loopar, där 

vi lär oss av våra tidigare erfarenheter genom att reflektera och pröva oss fram i nya situationer. 

Genom att pröva nytt får vi med oss nya erfarenheter och den lärande loopen påbörjas på nytt. 

Den cykliska processen kommer att vara en viktig utgångspunkt i denna studie.  

 

För att kunna återgå till arbetet efter en tids sjukrivning har forskning visat på vikten av att inte 

enbart fokusera på medicinering, utan även ta hänsyn till de sociala aspekterna (de Vries, Ko-

eter, Nabitz, Hees & Schene, 2012). Holmgren och Dahlin Ivanoff (2004) beskriver att ett gott 

samspel mellan individ och omgivning främjar en gynnsam återgång till arbete. Även känslan 

av att känna sig uppskattad och få stöd från omgivningen är faktorer som är viktiga för åter-

gången. Under sjukskrivningen tar den sjukskrivna med sig erfarenheter kring dessa faktorer, 

vilket är en del av lärandeprocessen. Sjukskrivning för därför inte bara med sig den positiva 

upplevelsen av att återgå till arbetet, utan även det värdefulla i form av lärande under sjuk-

skrivningens gång.  

 



 7 

1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att vinna kunskap om vilka erfarenheter som en längre sjukskrivning kan 

bidra med och hur dessa erfarenheter kan ses som en del av lärandeprocessen. Utifrån detta har 

vi skapat följande frågeställningar:  

 På vilket sätt upplever personer som tidigare varit sjukskrivna att erfarenheterna från 

sjukskrivningen har påverkat möjligheterna till återgång i arbete? 

 

 Trots olika orsaker till sjukskrivning, vilka gemensamma drag samt olikheter finns 

bland de upplevda erfarenheterna?  

 

Utgångspunkten i denna studie är att studera personer med varierad orsak till sin sjukskrivning 

där de berättar om sina erfarenheter. Personerna har varit sjukskrivna på grund av cancer, fysisk 

skada, utbrändhet, depression samt alkoholism. Lärande och sjukskrivningsprocessen kommer 

att vara i fokus och det specifika sjukdomstillståndet hamnar i bakgrunden. 

 

1.2. Begreppet sjukskrivning  

Enligt Nationalencyklopedin (2016) beskrivs sjukskrivning som ”åtgärden att en person för 

viss angiven tidsperiod anges vara helt eller delvis oförmögen att arbeta på grund av sjukdom 

eller skada”. I denna studie har vi valt att utgå från sjukskrivningar som varat i minst tre må-

nader där en person varit frånvarande från jobbet på grund av antingen en sjukdom eller skada.  
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2. Tidigare forskning 
Då sjukskrivningar är ett vanligt fenomen på dagens arbetsmarknad har även mycket forskning 

gjorts inom området. Stora delar av forskningen har berört olika orsaker till sjukskrivning, vilka 

rehabiliteringsmetoder som används samt hur det är att leva under sjukskrivningen. Forskning 

har lagt fokus på att hitta olika samband mellan faktorer som kan vara orsak till en sjukskriv-

ning. Det kan exempelvis handla om att rökning ökar risken för cancer eller att stress leder till 

utbrändhet. Utöver att titta på samband eller orsaker till en sjukskrivning finns även en stor del 

forskning på vilka rehabiliteringsmetoder som används i samhället. En betydande del av forsk-

ningen är en slags inventering över dessa metoder, däremot finns det mindre forskning kring 

upplevelsen gällande de använda metoderna. Det finns forskning som berör den sjukskrivnas 

upplevelse under själva sjukskrivningen, främst gällande personer med cancer. Däremot har 

betydligt mindre forskning lagt fokus på själva återgången till arbetet efter en sjukskrivning. 

Forskningen har sällan haft en pedagogisk synvinkel där hela lärandeprocessen finns med. Vi 

hoppas därför att vår studie som fokuserar på erfarenheter och lärande från sjukskrivningar ska 

kunna bidra med mer kunskap från ett pedagogiskt perspektiv.  

 

2.1. Sökprocess 

För att kunna finna relevant forskning inom ämnet sjukskrivning och återgång till arbetet an-

vändes databaserna Google Scholar, Libris samt ERIC. Vi sökte både efter nationell och inter-

nationell forskning och använde oss därför av både svenska och engelska sökord. Sökorden 

som användes var sick leave, returning to work, cancer, learning, lärande, sjukskrivning, ar-

bete, återgång. För att få mer relevanta träffar användes sökkombinationer som sick leave + 

returning to work, learning + cancer, parameters returning from sick leave, sick leave + le-

arning, sjukskrivning + arbete, sjukskrivning + upplevelser, sjukskrivning + lärande och sjuk-

skrivning + återgång till arbete.  

Av den forskning som berörde sjukskrivningar var det få artiklar som berörde just lärandepro-

cessen för återgång i arbete. I det här avsnittet kommer vi att presentera den mest relevanta 

forskningen som berör förutsättningar för att kunna återgå till arbetet. Forskningen rör faktorer 

som påverkar återgången till arbetet samt visar på vikten av ett gott samspel mellan individ och 

omgivning.  

 

2.2. Påverkande faktorer vid återgång till arbetet  

Något som forskning av de Vries et al. (2012) påvisat är att det finns arbets-, person- och häl-

sorelaterade aspekter för att kunna återgå till arbetet när en individ har varit sjukskriven på 

grund av depression. Forskningen visar på att anpassning av arbetet genom att exempelvis ta 

bort stressaframkallande arbetsuppgifter, justera ansvarsgraden i arbetet och omfördela arbets-

bördan är viktiga faktorer. Även arbetsgivarens och kollegornas stöd och förståelse menar 

forskningen är viktigt för att kunna återgå till arbetet. Men det är inte bara arbetsplatsen som 

är viktig för återgången, utan även balansen mellan hem och arbetet. Hos den sjukskrivna är 

en positiv självuppfattning och en positiv energi bra för att underlätta återgång till arbetet. Att 
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även känna att man själv har en kompetens i hur egenvård kan fungera för sig själv är positivt. 

Utöver arbetsplatsen och de personrelaterade faktorerna är även en stödjande sjukvård bety-

delsefull. De Vries et al. beskriver i sin forskning att sjukvården inte enbart bör fokusera på 

medicinering, utan även på att de mer sociala aspekterna är värdefulla. 

Personer som blivit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, exempelvis utbrändhet eller de-

pression, kan uppleva hinder för att återgå till arbetet. Forskningen påvisar att det kan vara 

svårt för en tidigare sjukskriven att anpassa sig till sin nya toleransnivå för vad man orkar med 

i återgången till arbetet. Vid en sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa minskar ofta arbets-

förmågan och det är därför viktigt att anpassa sig till det vid återgång till arbetet. Något som i 

forskningen har visat sig vara vanligt förekommande är svårigheten i att sätta gränser för att 

inte överskrida den nya arbetskapaciteten och toleransnivån. För att kunna tackla uppkomna 

begränsningar i arbetsförmågan efter en sjukskrivning tar de sjukskrivna med sig olika lärdo-

mar från sina erfarenheter. Att förändra sitt tankesätt kring en krävande situation, att reagera 

mer öppet kring en sådan situation, att hantera sina känslor och hitta sätt att koppla av på var 

viktiga lärdomar (Noordik, Nieuwenhuijsen, Varekamp & van der Klink, 2011). 

Selander, Marnetoft, Bergroth och Ekholm (2002) beskriver en god rehabilitering som en av-

görande faktor i återgången till arbete efter en sjukskrivning på grund av rygg- eller nackbe-

svär. För att snabbare kunna komma ut i arbete igen menar de att det är positivt om rehabilite-

ringen sätts in i ett tidigt skede och är av varierad art. En lyckad rehabilitering kan minska 

smärtan vilket underlättar återgången. Selander et al. menar även att anställningstid, vilken 

status du har i arbetet samt arbetsmiljön kan påverka. Ju längre du har arbetat och ju högre 

status du har, desto större chans är det att vilja återgå till arbetet. 

 

2.2.1. Samspel mellan individ och omgivning  

När en person blir sjukskriven på grund av arbetsrelaterad stress finns det viktiga faktorer både 

i miljön och hos personen själv som påverkar återgången till arbetet. Holmgren et al. (2004) 

visar på vikten av samspelet mellan dessa faktorer för att kunna optimera rehabiliteringspro-

cessen. En viktig del för att kunna återgå till arbetet är att hitta ett engagemang i aktiviteter 

utanför arbetet som känns meningsfulla. På så sätt skapas känslan av kontroll genom att själv 

kunna vara med och påverka. Andra viktiga delar är att få ordning på de dagliga rutinerna, så 

som sömn och kost. Att själv kunna sätta upp mål och hitta strategier för att nå dit kan vara 

vinnande, istället för att vänta på att någon i omgivningen ska göra detta åt dig. Forskningen 

av Holmgren et al. (2004) visar på att förmågan att kunna påverka sin egen situation och se 

konsekvenserna för sina val är viktigt. Men för att optimera återgången till arbetet är även 

kontakten med arbetsgivaren och kollegorna betydelsefull. Genom att få uppskattning och 

känna sig stöttad av omgivningen kan det leda till att den sjukskrivna återfår tron till sig själv 

och att självkänslan för att kunna gå tillbaka till arbetet ökar. I Sturessons (2015) forskning 

framkommer det att i samspelet med arbetsplatsen har både chefen och kollegorna en viktig 

roll för en positiv rehabilitering. Kollegorna kan underlätta för den sjukskrivna genom att visa 

förståelse. Från chefens sida är det viktigt med en bra kontakt och att chefen visar intresse samt 

erbjuder hjälp till den sjukskrivna. Även för patienter på sjukhus finns det flera komponenter 

som är kopplade till personen själv som har stor betydelse för återgången till arbetet. Sturesson 
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menar även att en positiv inställning, egen vilja och att ta eget ansvar är några komponenter 

som upplevts som positiva för rehabiliteringen under sjukskrivningen. Motsatt kan istället 

stress och egen oro ses som exempel på negativa faktorer. 

Mårtensson (2011) har i sin forskning sett att faktorer som att känna sig sedd, bekräftad samt 

få en känsla av att man är en viktig del i ett större sammanhang kan påverka en sjukskriven 

person att kunna fatta välgrundade beslut i sin rehabilitering. Faktorer som att ha en stöttande 

omgivning, att få ansvar samt att kunna ställa krav är delar som anses viktiga i beslutsfattandet. 

Något som även framkommit i Mårtenssons forskning är betydelsen av att ha en tilltro till sin 

egen förmåga samt att ha en god självkännedom. På samma sätt som Holmgren et al. (2004) 

beskriver att känslan av kontroll och delaktighet är viktig för att sjukskrivna på grund av ar-

betsrelaterad stress ska kunna komma tillbaka till arbetet, beskriver Mårtensson att kvinnor 

som är sjukskrivna upplever att samma faktorer är viktiga för att kunna fatta välgrundade be-

slut. Dessa beslut kan sedan påverka rehabiliteringen och återgången till arbetet. Att ha kontroll 

över en situation påverkar upplevelsen av det personliga värdet vilket ger styrka att kunna fatta 

beslut.  

Forskningen beskriver att det inte bara är en individ själv som ansvarar över sin sjukskrivning, 

utan även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården samt arbetsgivaren.  

Samspelet mellan individen och dessa aktörer menar Müssener (2012) därför är viktigt. En 

upplevelse av gott bemötande kan öka motivationen för att komma tillbaka till arbetet. Det kan 

exempelvis innebära att den sjukskrivnas styrkor lyfts, att möjligheter ses, känslan av att bli 

lyssnad på och bli respekterad. Att lyfta fram den sjukskrivnas förmågor och styrkor har visat 

sig leda till ett bättre självförtroende, vilket påverkar en snabbare återgång i arbete. 

 

2.3. Sammanfattning av tidigare forskning 

En av de mest utmärkande faktorerna som har visat sig viktiga i återgången till arbetet är sam-

spelet mellan den sjukskrivna och dess omgivning. Oavsett orsak till sjukskrivning har omgiv-

ningens betydelse visat sig som en betydelsefull faktor för att underlätta återgången. Att känna 

stöd från både arbetsgivare och kollegor är något som även det har framgått vara viktigt i många 

studier. Individen själv kan påverka sin återgång genom att skapa sig en positiv självuppfatt-

ning. Detta kan bland annat göras genom att känna att man själv kan påverka sin situation. För 

att lättare kunna återgå till arbetet är det bra att sätta upp en plan för hur arbetet skall fortgå 

genom bland annat att minska stressframkallande uppgifter och arbetsbörda.  

Det som främst visat sig skilja mellan studierna är att en sjukskrivning på grund av fysisk skada 

lägger större vikt vid en varierad rehabilitering än om sjukskrivningen uppkommit på grund av 

psykisk ohälsa. En mindre del av forskningen har fokuserat på människors upplevelser från ett 

kvalitativt perspektiv. En stor del av forskningen berör således inte individens egen upplevelse 

av hela processen från att bli sjukskriven till att vara tillbaka i arbetet.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
För att skapa en förståelse för hur sjukskrivningar kan ses som en lärandeprocess är det empi-

riska materialet från intervjuerna inte tillräcklig. Materialet behöver sättas in i ett sammanhang 

för att kunna göra det begripligt. Med hjälp av teorier och begreppsbeskrivningar kan det un-

dersökta fenomenet beskrivas, förklaras och förstås (Ahrne & Svensson, 2015). Under detta 

avsnitt kommer vi därför att presentera de teoretiska utgångspunkterna för studien. Vi kommer 

använda oss av teorier som rör lärande och som ser lärande som en cyklisk process. Vi har 

utgått från Kolb och Argyris teorier som vi tolkat och sammanfattat i en avslutande del.  

 

3.1. Lärande som process eller resultat 

Lärande kan ses utifrån olika perspektiv där vägen till lärande kan se olika ut. Lärande kan 

antingen betraktas som ett resultat eller en process. Att se på lärande som ett resultat innebär 

att man tittar på skillnaden från tidigare kunskaper till de nya kunskaperna. Man tittar då endast 

på förändringen som skett och inte på själva processen dit. Detta kan liknas vid hur Ellström 

(1992) definierar lärande. Han menar att lärande betraktas som en relativt varaktig förändring, 

vilket är ett resultat av att individen samspelar med sin omgivning. 

 

Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av 

individens samspel med sin omgivning (s. 67).  

 

Det finns andra perspektiv att se på lärande. Om lärande istället ses som en process ligger fokus 

på hela vägen fram till förändringen. Vilka faktorer som har lett fram till själva lärandet är då 

i fokus. Dessa lärandeprocesser utgår från de psykiska förändringarna som sker hos en individ. 

En definition om hur lärande kan ses som en process är hur Illeris (2007) beskriver det:  

 

Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetför-

ändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande (s. 13). 

 

Illeris (2007) menar att lärandeprocessen handlar om en slags kapacitetförändring vilket kan 

ses som utveckling av människans förmåga att handla i en situation. Han beskriver även att 

samspelet mellan individ och omgivning är en förutsättning för lärande. Människan kan ta del 

av andras erfarenheter och kunskaper för att själv kunna utvecklas och lära sig. I denna studie 

ansluter vi oss till Illeris perspektiv att se på lärande som en process.  

 

3.2. Lärande som cyklisk process  

Ett sätt att se lärande som en process är att förklara det genom cykler eller loopar. När det ses 

som en cyklisk process innebär det att människan lär sig av sina tidigare erfarenheter och re-

flektioner kring dem. Troligtvis var det Ashby och Bateson som först utvecklade loopbegreppet 

där de förklarade feedback som en form av looptänkande (Granberg, 2009). Att använda sig av 

denna typ av tänkande vid feedback kan liknas vid att ett reflekterande sker över  

något som har hänt och att man då lär sig att tänka på ett nytt sätt. Med detta som utgångspunkt 

kan de olika lärandeteorierna som här kommer att presenteras förstås. Gemensamt för Kolbs 
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och Argyris teorier är att de beskriver en lärandeprocess som ett cykliskt förlopp. I det cykliska 

förloppet omvandlas erfarenhet och utvecklas till lärande. Då Kolb inte gör någon större skill-

nad på hur en reflektion sker tycker vi att Argyris teori kompletterar denna, då han lägger fokus 

på olika sätt att reflektera på. Vad som skiljer teorierna åt och hur de kompletterar varandra 

kommer att beskrivas närmare i respektive del.  

 

3.2.1. Kolbs lärcykel 

Kolb (1984) har skrivit fram en teori om lärande som en cyklisk process där processen utgår 

från en upplevelse som leder fram till en ny erfarenhet. En lärandeloop innehåller två olika 

dimensioner, där den ena syftar till att utveckla kunskap och den andra till att omvandla kun-

skap. Kunskap kan utvecklas genom antingen något som är konkret eller något som är abstrakt. 

Det konkreta innebär att människan upplever något genom direkta sinnesintryck eller en 

känsla. Detta kan exempelvis vara att du ser en olycka och då utvecklar kunskapen om att det 

är viktigt att ta det lugnt på just den platsen. Det abstrakta innebär något som människan inte 

kan se, utan snarare att en förståelse skapas genom tankar. Här kan man istället tänka sig att 

någon beskriver samma olycka och att en bild skapas av det som hänt. På så sätt kan kunskapen 

om att vara försiktig på just den platsen utvecklas trots att händelsen endast beskrivits i ord. 

När kunskap istället omvandlas kan det ske på två olika sätt, att aktivt pröva sig fram eller att 

reflektera över situationen. Att pröva sig fram innebär att testa olika lösningar i en situation 

och genom erfarenheterna omvandla detta till kunskap. Även vid reflektion kan kunskap om-

vandlas eftersom du då uppmärksammar det som skett. Denna loop tydliggörs enligt figur 1. 

 

 

 

 

 
Figur 1. Lärandeprocessen, med Granberg (2009) som grund. 
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3.2.2. Argyris teori om single- och doublelooplärande 

Även Argyris (1990) har utvecklat en teori om looplärande, där de viktigaste termerna är 

single- och doubleloop. När en individ löser problem som uppstår utan att fundera över grunden 

till problemet kan det liknas vid vad Argyris beskriver som singleloop, det vill säga endast en 

korrigeringsprocess sker. Doubleloop handlar istället om att finna orsaker till problemsituat-

ionen som uppstått. Att fundera över sina handlingar samt se dem ur nya perspektiv är grunden 

i doublelooplärande. Erfarenheter utifrån doubleloop gör att rutiner och insikter förändras. Den 

utlösande idén till single- och doubleloop uppkom i Argyris studie av en organisation när led-

ningen identifierade olika företagsproblem. Ledningen reflekterade över problemen och löste 

dessa, men gick aldrig till botten med varför problemen uppstått. Ett problem var att arbetsrol-

lerna i organisationen ansågs ineffektiva vilket skapade förvirring. Lösningen var då att göra 

tydligare arbetsbeskrivningar och genom detta förbättrades situationen. Sättet att lösa proble-

met på betecknades enligt Argyris som singleloop. Lösningen höll inte längden och för att hitta 

en mer långsiktig lösning gick ledningen senare till botten med problemet. I organisationen såg 

ledningen att problemet inte uppstått på grund av otydliga arbetsbeskrivningar, utan handlade 

mer om hur relationen mellan personal och chefer varit. Regler och policys skrevs därför om 

för hur samarbetet skulle fungera och på så sätt upplevdes inte heller arbetsrollerna som för-

virrande. När grunden hittats till problemet kring arbetsrollerna föddes idén om det långsiktiga 

doublelooplärandet. 

Teorin om single- och doubleloop kan även vara användbart vid en sjukskrivning. Om vi tar 

utbrändhet som exempel kanske en anställd först inte ser vad orsaken är till stress och dåligt 

välmående, utan löser situationen genom att jobba över. På så sätt har den anställda lärt sig att 

hantera situationen genom singleloop. Vid ett doublelooplärande skulle en tänkbar lösning 

kunna vara att tillsammans med chefen reflektera över varför situationen ser ut som den gör. 

Ett förändrat arbetssätt kan då vara lösningen, då det tidigare arbetssättet kan ha varit utlösande 

till att uppgifterna inte hunnits med och en stressad situation uppstått.   

 

3.3. Kunskapsutbyte  

Kolb (1984) delar upp kunskapsbegreppet i två delar, personlig kunskap och social kunskap. 

Personlig kunskap utgår från den egna konkreta erfarenheten och bärs upp av varje individ. All 

erfarenhet som en individ tar del av kan alltså bli till kunskaper som endast individen själv 

innehar. Först när individen delar med sig av sina kunskaper utvecklas den personliga kun-

skapen till social kunskap. Människan tar del av omgivningens erfarenheter och kunskaper för 

att utveckla sitt eget lärande. Den sociala kunskapen hjälper till för att kunna utbyta erfaren-

heter och tankar med varandra. Utifrån antagandet att människan kan ta del av andras kun-

skaper kan man se att det finns en koppling mellan individen och samspelet med omgivningen 

när ett lärande sker. Det är därför viktigt att även ta del av andras erfarenheter för att utveckla 

sitt lärande.  
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3.4. Teorin som analysverktyg 

Utgångspunkten i denna studie är att lärande ses som en process där vägen fram till föränd-

ringen är central. Betydelsefulla kunskaper kan gå förlorande om endast resultatet ligger som 

utgångspunkt (Illeris, 2007). Processen som leder fram till ett lärande ses som cyklisk, vilket 

kan liknas vid ett förlopp av loopar. Ett lärande kan uppstå både genom ett tankesätt grundat 

på single- och doubleloop. I vissa situationer skulle det räcka med att lösa ett problem utifrån 

singleloop. Detta kan vara tillfällen där det krävs snabba beslut och singleloop kräver då mindre 

tid och resurser. Däremot kan det vid andra tillfällen vara mer lämpligt att använda sig av 

doubleloop då grunden till ett problem kan hittas och förändras. När en reflektion sker och 

grunden till problemet hittas blir det en mer långsiktig lösning (Argyris, 1990).  

 

En cyklisk lärandeprocess kan innebära att kunskap både kan utvecklas och omvandlas. I nya 

situationer kan människan utveckla helt nya kunskaper som denne inte har kommit i kontakt 

med tidigare. I en arbetssituation kan det exempelvis vara att lära sig ett nytt system som tidi-

gare aldrig har använts. Vissa kunskaper som människan har erfarenhet av kan istället omvand-

las. Detta kan liknas vid att systemet uppgraderas till en ny version och befintlig kunskap i 

systemet omvandlas. På så sätt kan befintlig kunskap bli ett sätt att utveckla lärandet. Den 

cykliska processen sker genom erfarenheter, reflektion, förståelse och aktivt prövande. Alla 

dessa delar i den cykliska processen ligger som grund för lärande där det från en konkret eller 

abstrakt erfarenhet kan utvecklas nya erfarenheter (Kolb, 1984). Utifrån alla steg i loopen bil-

das nya erfarenheter och loopen kan då påbörjas på nytt. Genom att reflektera över de nya 

erfarenheterna kan det liknas vid doubleloop, vilket förtydligas enligt figuren nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Den cykliska lärandeprocessen  

 

 

Människan lär sig inte bara självständigt, utan även med hjälp av sin omgivning. Lärande kan 

ske genom ett vardagligt samspel med omgivningen, där inget aktivt kunskapsutbyte sker (Il-

leris, 2007). Däremot kan det i vissa situationer ske ett mer aktivt kunskapsutbyte där konkreta 

kunskaper delas. Det finns kunskaper som är personliga, det vill säga att de bärs upp av indi-

viden själv. Genom samspelet med omgivningen kan den personliga kunskapen delas och kan 
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Reflektion
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därmed bli till social kunskap (Kolb, 1984). Att ta del av andras kunskaper samt delge sina 

egna kan göra att ett högre lärande uppnås. Omgivningen kan därför förstås som en viktig del 

i lärandeprocessen.   

 

Med detta som utgångspunkt kommer vi att analysera studiens empiriska material och skapa 

en förståelse för hur en sjukskrivning kan medföra erfarenheter som leder till en återgång i 

arbete.  
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4. Metod 
Under detta avsnitt kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga i arbetet med vår studie. 

Här kommer vi på ett så tydligt sätt som möjligt beskriva alla val vi har gjort och varför vi har 

valt just dessa. Vi kommer att redogöra för allt ifrån urval till färdigt resultat.  

 

4.1. Urval 

I denna studie ville vi få kontakt med personer som haft olika orsaker till sin sjukskrivning. 13 

företag i Uppsala och Västerås kontaktades genom att skicka ett missivbrev via mail. 

Missivbrevet innehöll information om studiens syfte och om de etiska forskningskraven samt 

kontaktuppgifter till forskarna. Endast var två av de företag som kontaktades kunde hjälpa oss 

att finna respondenter. De personerna som valde att ställa upp i studien fick ta del av missivbre-

vet som tidigare skickats till företagen. Vi kompletterade tillvägagångssättet med att finna re-

spondenter genom att vända oss till befintliga kontakter för att finna ytterligare respondenter. 

Vi använde oss av familj och vänner samt kontaktnät på Facebook för att på så sätt hitta fler 

deltagare. Dessa personer fick ta del av missivbrevet innan beslut om deltagande. Urvalsmet-

oden som vi har använt oss av är ett strategiskt urval eftersom vi letat efter deltagare som kan 

besvara våra frågeställningar (Alvehus, 2013). Vi hittade fem personer där orsaken till sjuk-

skrivningen var depression, fysisk skada, utbrändhet, cancer och alkoholism.  

 

4.2. Semistrukturerad kvalitativ intervju 

För att kunna få goda insikter i en persons tidigare erfarenheter samt en inblick i deras tankar 

och känslor kan en kvalitativ intervju vara en lämplig metod. En kvalitativ intervju har bland 

annat som syfte att kunna ge bättre kunskap om en persons livssituation och den sociala verk-

ligheten som en person upplever (Dalen, 2015). Eftersom vi i denna studie vill få en djupare 

bild av respondenternas erfarenheter som de fått med sig från en sjukskrivning ansågs en kva-

litativ intervju vara en lämplig metod.  

Innan genomförandet av intervjuerna tog vi fram en intervjuguide i form av en semistrukture-

rad intervju (se bilaga 2). Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju för att be-

hålla strukturen i våra intervjuer, samtidigt som respondenterna gavs utrymme till att berätta 

mer fritt (jfr Alvehus, 2013). För att kunna följa den semistrukturerade intervjun öppnade vi 

upp till ett ämne genom att ställa öppna frågor som respondenterna sedan fick berätta kring. 

Intervjuguiden delades därför upp i tre övergripande teman, där varje tema inleddes med en 

bredare fråga. Denna fråga följdes sedan av öppna frågor för att hjälpa respondenten att hålla 

sig till temat (Alvehus, 2013). De övergripande temana berör tiden innan sjukskrivningen, 

vägen från sjukskrivning tillbaka till arbete samt reflektioner från sjukskrivningen. För att 

komma fram till intervjufrågorna har vi utgått från studiens frågeställningar samt haft de teo-

retiska utgångspunkterna som stöd för att kunna få fram erfarenheter och den cykliska proces-

sen fram till lärande. Genom att ställa frågor där respondenterna får tänka tillbaka och reflek-

tera över tiden innan sjukskrivningen jämfört med idag hoppas vi på att vinna kunskaper om 

vilka erfarenheter som de fått med sig.  
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4.3. Provintervju 

Efter att ett första utkast av en intervjuguide gjorts prövades denna genom att genomföra en 

provintervju med en person som tidigare varit sjukskriven. Enligt Lantz (2013) är en provin-

tervju bra för att få en bild av om intervjuguiden stämmer överens med studiens frågeställningar 

och besvarar frågor inom alla områden som var tänkt att undersöka. Provintervjun genomfördes 

hemma hos en av forskarna till studien. För att kunna analysera intervjun i efterhand spelades 

den därför in med hjälp av en mobiltelefon. Detta gjorde att vi efter intervjun kunde fundera 

över om våra intervjufrågor kändes relevanta för studien. Här upplevde vi exempelvis att några 

frågor kändes upprepande och valde därför bort dessa. Vissa av frågorna kändes även för de-

taljrika och ej relevanta då de inte var till hjälp för att besvara studiens frågeställningar. Vi 

valde exempelvis bort frågor som vi inte ansåg berörde erfarenheter från sjukskrivningen. De 

flesta frågorna behölls men omformulerades så de fångade hela lärandeprocessen och inte end-

ast dåtid eller nutid. Vissa frågor behövde även göras mindre ledande för att behålla den semi-

strukturerade intervjun. Ändringarna som gjordes ledde till att intervjufrågorna knöt an till stu-

diens syfte och frågeställningar på ett bättre sätt. Materialet från provintervjun har inte använts 

i resultat- och analysdelen i denna studie, utan har används i syfte att utveckla intervjuguiden.  

 

4.4. Genomförande av intervjuer 

För att kunna genomföra de fem intervjuerna kontaktades deltagarna i god tid för att de själva 

skulle få komma med förslag på tid och plats som passade för intervjun. Intervjuerna genom-

fördes både på fik och hemma hos forskarna till studien. Av praktiska skäl genomfördes inter-

vjuerna enskilt tillsammans med endast en av forskarna. Denna uppdelning valdes på grund av 

att deltagarna befann sig både i Västerås och Uppsala. Även om deltagarna hade tagit del av 

missivbrevet innan intervjutillfället valde vi även att gå igenom det muntligt på plats. Vi an-

vände oss av ett samtyckeskrav för att säkerställa att de tagit del av informationen samt godkänt 

deltagandet. Under intervjuerna användes intervjuguiden som ett stöd, men då intervjuerna var 

semistrukturerade valde vi även att ställa följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden. Ge-

nom att ställa öppna frågor fick vi fram mycket information som kändes relevant för studien. 

Då öppna frågor i mindre grad påverkar respondenten till ett särskilt svar såg intervjuerna olika 

ut. Intervjuerna pågick allt ifrån 20 minuter till en timme. Alla intervjuerna spelades in med 

hjälp av en mobiltelefon för att senare kunna transkribera och tematisera. Genom att vi spelade 

in intervjuerna och inte behövde anteckna kunde vi lägga mer fokus på ett aktivt lyssnande, 

speglingar och sammanfattningar under intervjuerna. Vi använde speglingar som en form av 

återkoppling på vad respondenten hade sagt, både gällande fakta och känsla. Även samman-

fattningar användes för att visa på att det som sagts hade uppfattats rätt. Genomgående under 

intervjun försökte vi att visa på ett aktivt lyssnande genom exempelvis nickningar (Rautalinko, 

2013). Inget oförutsett hände under intervjuerna utan deltagarna besvarade våra frågor och höll 

sig till ämnet.   

 



 18 

4.4.1. Matris som hjälpmedel 

För att täcka alla delar av lärandeprocessen samt att knyta an till teorin valde vi att använda oss 

av en matris att ha till stöd under intervjuerna. Matrisens kolumner täcker sjukskrivningens 

hela period, från början till slut. Detta för att vi inte enbart ville titta på exempelvis början av 

sjukskriven utan fokusera på hela lärandeprocessen. Raderna i matrisen består av fyra begrepp 

som har utgångspunkt i Kolbs lärandecykel (1984). Begreppet känsla innebär ett sinnesintryck 

i samband med en upplevelse. Vid upplevelsen sker sedan en reflektion av det som hänt och 

personen kan sätta ord på det, vilket benämns som begreppsbildning. Sista steget i lärandecy-

keln är att pröva den nya erfarenheten vilket i sin tur kan leda till att cykeln börjar om. För att 

kunna få en helhetsbild av sjukskrivningen har vi under intervjuerna valt att använda oss av 

denna matris vilket har gjort det lättare att inte missa viktiga delar. Matrisen användes för att 

bli påmind om att ställa följdfrågor som täcker hela sjukskrivningsprocessen. Anteckningar i 

matrisen gjordes inte, delvis för att inte störa under intervjun och för att syftet endast var att få 

en överblick över områden vi ville täcka in. Matrisen underlättade på så vis att vi kände oss 

trygga med att inte missa viktiga delar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Databearbetning och analysmetod 

Vi började med att transkribera materialet från intervjuerna för att inte gå miste om viktig in-

formation. När något ordagrant ändras från en form till en annan kallas det för transkribering 

(Kvale & Brinkmann, 2014). För att göra detta lyssnade vi på de inspelade intervjuerna i munt-

lig form och skrev sedan skriftligt ned innehållet från början till slut. Intervjuerna transkribe-

rades av forskaren som inte utfört intervjun för att vi lättare skulle kunna sätta oss in i samtliga 

deltagares berättelser.   

I denna studie har vi använt oss av en tematisk analys. Att strukturera materialet från intervjuer 

under olika teman är grunden för en tematisk analys. Detta görs för att kunna se materialets 

innebörd och variation samt för att få en överblick. Materialet delas upp och ordnas för att det 
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ska kunna bli greppbart (Ahrne & Svensson, 2015). För att göra vårt intervjumaterial greppbart 

och strukturerat började vi koda deltagarnas berättelser. Detta för att underlätta när vi senare 

ville hitta gemensamheter i berättelserna. Genom att koda brett minskar risken att tappa viktig 

information, vilket vi därför valde att göra (Braun & Clarke, 2006). Efter kodningen kunde vi 

hitta likheter i berättelserna, vilket då utgjorde våra huvudteman. För att ytterligare förtydliga 

valde vi även att använda oss av underteman. Dessa teman är alltså grunden för hur resultatet 

presenteras.  

Nedan visas ett urval av hur kodningen och tematiseringen sett ut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kom fram till studiens tre huvudteman genom att titta på delar som varit utmärkande hos 

flera av deltagarna. Vi fokuserade även på delar som varit utmärkande för endast ett fåtal, då 

det är viktigt att ta vara på all information som knyter an till studiens syfte och frågeställningar. 

De slutgiltiga huvudtemana blev omgivningens betydelse, att lära känna sig själv och reflekt-

ioner efter sjukskrivningen samt tillhörande underteman. För att presentera resultatet har vi 

utgått från dessa teman och valt ut citat under varje undertema. Detta har sedan tolkats och 

analyserats med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter. På så sätt har vi har kunnat skapa oss 

en uppfattning om det deltagarna har upplevt och berättat om under intervjuerna. Genom ana-

lysen har vi kunnat förstå sjukskrivningsprocessen utifrån ett lärandeperspektiv. 

 

CITAT KODNING TEMA

”Det har varit en viktig del att 
andra har lyssnat och brytt sig 

och sett mig.”
Förståelse Omgivningens betydelse

”Kuratorn, med hennes samtal 
och med hennes kunskaper, hon 

har tagit fram saker ur mig 
som, eller hon har lagt fram 

saker på bordet så att jag har 
förstått.”

Självinsikt Att lära känna sig själv

”Men så är jag lite mer nu, jag 
behöver inte vara så duktig, jag 

behöver inte putsa fönsterna 
om jag inte vill"

Minskade krav
Reflektion efter 
sjukskrivningen
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4.6. Tillförlitlighet 

I denna studie kommer vi att utgå från begreppet tillförlitlighet, som är avsett för att bedöma 

kvalitén i kvalitativa studier. Begreppet brukar delas upp i fyra olika delkriterier som ligger till 

grund för bedömningen. Dessa kriterier benämns som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet talar om hur pass trovärdig en be-

skrivning av den sociala verkligheten är och hur beskrivningen accepteras av omgivningen 

(Bryman, 2011). För att öka trovärdigheten i denna studie har vi valt att ha en bredd av infor-

manter där alla har olika bakgrunder. På så sätt hoppas vi kunna bygga upp tillförlitligheten till 

att resultaten stämmer. En av deltagarna har även fått läsa igenom det färdiga resultatet för att 

kunna bekräfta att vi förstått vårt insamlade material på ett korrekt sätt.  

Då kvalitativ forskning främst går in på djupet i en specifik situation kan det var svårt att be-

döma ett resultat som direkt överförbart till en annan situation (Bryman, 2011). Staffan Larsson 

(2009) lyfter även problematiken med överförbarhet, eller generaliseringar som han kallar det, 

i en kvalitativ studie. Han menar att en kvalitativ studie kan fylla en viktig funktion utan att 

nödvändigtvis behöva kunna generaliseras. Det kan exempelvis vara om studien bidrar med en 

unik del till helheten. Här skulle vår studie kunna vara ett bidrag till hur en sjukskrivning kan 

ses utifrån en lärandeprocess, som tidigare forskning inte berört i särskilt stor grad. Då studien 

haft en variation av informanter kan det även tänkas att resultatet skulle kunna gå att generali-

sera till sjukskrivningsfall med andra orsaker till själva sjukskrivningen än de vi har undersökt. 

Det är dock svårt att se till alla omständigheter och faktorer som kan påverka deltagarnas be-

rättelser, därav kan det vara svårt att generalisera. För att eftersträva generaliserbarheten har vi 

försökt ge en så tydlig beskrivning som möjligt av detaljerna i genomförandet av denna studie, 

för att utomstående själva ska kunna avgöra om resultatet kan gå att generalisera till en annan 

situation.  

Begreppet pålitlighet bedömer hur väl man har gått till väga i en studie. Pålitligheten bedöms 

utifrån hur fullständigt och tillgängligt alla delar i forskningsprojektet har redogjorts för (Bry-

man, 2011). Vi har därför så tydligt som möjligt försökt beskriva exempelvis problemområde, 

urvalsmetod, intervjuguide, analysbeslut etc. Det har vi gjort genom att använda oss av tydliga 

rubriker och sedan beskrivit alla delar i processen steg för steg.  

Det sista delkriteriet innebär att forskaren ska kunna styrka och konfirmera att forskningen 

skett så objektivt som möjligt. Detta för att kunna säkerhetsställa att personliga värderingar 

eller teoretisk inriktning ej medvetet ska ha påverkat resultatet (Bryman, 2011). Då vi tidigare 

endast haft en liten inblick i sjukskrivningar har vi på ett öppet sätt kunna ta del av informat-

ionen som studiens deltagare har anförtrott oss med. Detta kan vi se hör ihop med pålitligheten 

eftersom objektiviteten kan styrkas genom att vi förklarat hur och varför vi gått tillväga på det 

sättet vi gjort i studien. Genom att vara tydliga genom hela studien hoppas vi därför kunna öka 

tillförlitligheten.  

 

4.7. Etiska överväganden  

Denna studie följer Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk-och 

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet har tagit fram fyra allmänna forskningsetiska 
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principer som en forskare bör utgå från i sin studie och dessa är informationskravet, samtyck-

estravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, Dessa principer har som syfte att väg-

leda forskaren i sitt forskningsarbete, vilket skall bidra till studiens kvalitet och skydda delta-

garna. 

 

4.7.1. Informationskravet 

Informationskravet är det första krav i de allmänna forskningsetiska principerna, vilket innebär 

att forskaren bör informera deltagarna om studiens syfte och vad deltagandet innebär. Forska-

ren bör även ge information om att deltagandet är frivilligt och att man när som helst under 

studiens gång kan avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Ett missivbrev mailades ut 

till företag där vi sedan fann några av deltagarna till studien. I brevet framgick studiens syfte, 

att deltagandet är frivilligt samt att man när som helst under studiens gång kan välja att hoppa 

av. Fakta som framkommer under intervjun kommer enbart att användas till den aktuella stu-

dien vilket även det var något som informerades om i missivbrevet. Deltagarna fick detta be-

rättat för sig innan påbörjad intervju och informationen fanns även att ta del av skriftligt. 

 

4.7.2. Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren skall inhämta samtycke från samtliga deltagare i 

studien. Deltagaren har själv makten att bestämma över sitt bidragande i studien. Att avbryta 

deltagandet är frivilligt och detta skall respekteras av forskaren. Man bör sträva efter att det 

inte skall finnas något beroendeförhållande mellan forskare och deltagare. Detta för att minska 

risken för att deltagaren skall uppleva sig tvingad att delta på grund av deras starka relation 

(Vetenskapsrådet, 2002). Genom missivbrevet fick deltagaren information om innebörden av 

detta krav. Innan påbörjad intervju fick deltagaren och intervjuaren skriva på ett samtyckeskrav 

på att deltagaren tagit del av informationen kring studien. Genom detta valde personen att delta 

i studien (se bilaga 1). Samtyckeskravet innefattar även ett godkännande till att spela in inter-

vjun. 

 

4.7.3. Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarens uppgifter i studien skall bearbetas konfiden-

tiellt samt att dess personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Uppgifter som inhämtats från deltagarna skall behandlas med försiktighet samt skall 

avidentifieras för att information inte skall kunna härledas till deltagaren. Det handlar även om 

en överenskommelse om tystnadsplikt mellan parterna (Vetenskapsrådet, 2002). För att ta hän-

syn till detta krav valdes deltagarnas namn att exkluderas i studien, likaså företagsnamn. Vi har 

även tagit hänsyn till tystnadsplikten genom att inte ge ut några uppgifter som kan kopplas till 

personerna som deltagit i studien. 
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4.7.4. Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet är det sista krav i de allmänna forskningsetiska principerna vilket handlar om 

att informationen som insamlats från deltagarna i studien endast får användas för forsknings-

ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). All fakta som insamlats från deltagarna har endast används 

för studiens bruk.  

 

4.8. Reflektion över metoden 

Då denna studie är av kvalitativ art har det påverkat valen vi gjort under arbetets gång. Anled-

ningen till val av metod är att vi haft som syfte att sätta oss in i deltagarnas berättelser och 

upplevelser, vilket hade varit svårare i en kvantitativ studie. Nackdelen med en kvalitativ studie 

är att endast fåtal personers perspektiv lyfts fram, men fördelen är däremot att en djupare för-

ståelse kan fås. Vår kvalitativa studie kan vara svår att generalisera till resten av populationen 

med tanke på det låga deltagandet och de personliga berättelserna. Enligt Larsson (2009) be-

höver en kvalitativ studie däremot inte alltid vara nödvändig att kunna generalisera, utan kan 

fylla en viktig funktion ändå. Trots det låga deltagarantalet tänker vi oss att denna studie ändå 

kan vara en viktig del inom forskningsfältet då det finns få studier som tar upp individens 

upplevelser från en sjukskrivningsperiod.  

Risken med att vi valde att använda oss av ett strategiskt urval är att resultatet kan bli missvi-

sande då endast en viss grupp blir representerad. På grund av tystnadsplikten som företag har 

tänker vi oss att det försvårade processen i att hitta respondenter till studien. Där av har vi 

endast ett urval på fem personer, men då vi har en variation av deltagare känns urvalet ändå 

tillräckligt.  

Då vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju, vilket innebär att alla deltagare 

inte får samma frågor, kan detta ha påverkat deltagarnas berättelser och därmed resultatet. För-

delen med att vi använde oss av den semistrukturerade intervjun var dock att vi inte gick miste 

om viktig information från respondenterna. Då intervjuerna skedde på olika platser och i olika 

miljöer tänker vi oss även att det kan ha påverkat respondenternas berättelser. Det hade varit 

att föredra att ha hålla alla intervjuer på en och samma plats, men detta var inte genomförbart 

då de bodde i olika städer. Deltagarna fick istället välja plats för intervjun med förhoppningen 

om att de skulle känna sig mer trygga i situationen. Vi tänker oss att det kan vara svårt att öppna 

upp sig i en intervjusituation och att vår roll som intervjuare kan påverka. För att få deltagarna 

att känna sig trygga förberedde vi oss noggrant genom att bland annat vara tydliga med att 

informera om konfidentialitet samt vara pålästa på intervjuguiden. Fördelen med att deltagarna 

endast träffade en av forskarna var att utsattheten då minskade. Vi tänker oss att det är lättare 

som deltagare att öppna upp sig inför en person till skillnad från om vi hade varit två som 

intervjuade. Nackdelen med uppdelningen var att det blev svårare att sätta sig in i det insamlade 

materialet. 

Då vi har lite erfarenhet av att intervjua och analysera intervjumaterial är vi medvetna om att 

det kan ha påverkat kvaliteten i denna studie. För att kunna utföra ett så bra arbete som möjligt 

har vi tagit del av metodböcker inför intervjuerna och analysen. Att som forskare gå in med en 

objektiv inställning har vi förstått är viktigt men svårt. Vi har i denna studie försökt att gå in 
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med så få förutfattade meningar som möjligt för att öppna upp till alla tänkbara resultat. Ef-

tersom vi själva inte har erfarenheter av att vara sjukskrivna tänker vi oss att det har varit lättare 

att gå in med objektiv inställning.  

5. Resultat och analys 
Resultatet har vi fått fram genom att intervjua totalt fem personer som har varit sjukskrivna i 

minst tre månader men som nu är åter i arbete igen. Vi har använt oss av en tematisk analys-

metod för att kunna besvara våra frågeställningar. Syftet och frågeställningarna om viktiga 

erfarenheter för att kunna återgå i arbetet samt gemensamma drag och olikheter har kunnat 

besvaras genom att ta fram tre olika teman. Dessa teman har vi sett varit tydliga och återkom-

mande i deltagarnas berättelser och därför har dessa valts ut för denna studie. Studiens teman 

är omgivningens betydelse, att lära känna sig själv och reflektioner efter sjukskrivningen. Inom 

varje tema har även ett antal underteman tagits fram för att göra resultatet och analysen mer 

tydlig och överskådlig. Nedan presenteras våra teman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Beskrivning av intervjudeltagarna 

Gemensamt för de fem intervjudeltagarna är att alla har varit sjukskrivna i minst tre månader, 

men har haft olika orsaker till sin sjukskrivning. Deltagarna har varit sjukskrivna på grund av 

cancer, utbrändhet, depression, fysisk skada och alkoholism. Idag är alla i arbete igen, men 

vägen dit har sett olika ut för deltagarna. Deltagarna har bestått av både kvinnor och män i 

varierad ålder.  

För att värna om konfidentialitet har vi valt att namnge deltagarna med fiktiva namn: Karina, 

Elsa, Anna, Pernilla och Pontus. Nedan beskrivs deltagarnas orsaker till sin sjukskrivning.   

OMGIVNINGENS
BETYDELSE

Förståelse

Närhet

Omtanke

Ensamhet

ATT LÄRA KÄNNA 
SIG SJÄLV

Identitets-
skapande

Självkänsla

Självinsikt

Förnekelse

Självupp-
skattning

REFLEKTIONER 
EFTER 

SJUKKRIVNINGEN

Vila

Minskade 
krav

Ovisshet
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 Karina – utbrändhet 

 Elsa – depression 

 Anna – fysisk skada 

 Pernilla – cancer 

 Pontus – alkoholism  

 

5.2. Omgivningens betydelse för återgång till arbete  

Vid analysen av insamlad data från intervjuerna sågs ett tydligt tema gällande erfarenheter av 

omgivningens betydelse under sjukskrivningen. Det sociala stödet kunde vi se att deltagarna 

hade fått på olika sätt från omgivningen. Vi valde därför att skapa underteman och dessa berör 

förståelse, närhet, omtanke och ensamhet.  

 

5.2.1. Förståelse – att bli lyssnad till som sjuk  

Under en sjukskrivning är det betydelsefullt att känna en förståelse från sin omgivning. Detta 

kan exempelvis visa sig genom att en vän lyssnar och bryr sig. Karina beskriver att ett gott 

stöttande från omgivningen för henne ledde till en förbättrad självkänsla. Att lyssna och att 

visa omtänksamhet berättar Karina är viktiga faktorer i återgången till arbete.  

Det har varit en viktig del att andra har lyssnat och brytt sig och sett mig. Jag menar jag 

var ju inte speciellt rolig den tiden mot alla men de ställde upp. De har varit enastående. 

Det har hjälpt mig att få mig tillbaka på benen så jag kunde söka mig vidare ut. De här 

bitarna har gjort så att jag har fått en bättre självkänsla. (Karina)  

Det goda bemötande som Karina fått under sjukskrivningen förstår vi utifrån Kolbs (1984) teori 

om erfarenhetsbaserat lärande. När Karina reflekterar över erfarenheten av bemötandet inser 

hon att hennes omgivning har brytt sig, vilket påverkat henne positivt i återgången i arbetet. 

När hon aktivt prövar sin känsla över att bli bra bemött får hon en ny erfarenhet av att bemö-

tandet hjälp henne att få förbättrat självförtroende. Elsa däremot upplevde press från sina kol-

legor under sjukskrivningen, vilket påverkade henne negativt i återgången. Pressen från kolle-

gorna att komma tillbaka till arbetet fick en motsatt effekt för återgången. En önskan hade varit 

att kollegorna hade varit mer förstående i Elsas situation. 

Ba ”Ah, men vi skulle behöva ha dig på jobbet”. För det var en tjej som jag träffade på 

stan som sa ”Å gud, hoppas du kommer tillbaka snart för det är kaos hos oss”. Och då var 

det så här ”jag ska aldrig mer gå tillbaka dit” liksom. (Elsa)  

Om kollegorna istället hade motiverat henne att komma tillbaka till arbetet på ett annat sätt 

hade det kunnat leda till att Elsa sett fram emot att komma tillbaka till arbetet. Citatet förstås 

utifrån Kolbs (1984) teori om erfarenhetsbaserat lärande. Erfarenheten som Elsa beskriver där 

hon känner pressen från kollegorna till att komma tillbaka till arbetet reflekterar hon över. Hon 

upplever att de vill ha tillbaka henne i arbete med anledning av att det är mycket på jobbet. 

Elsa får en känsla av att de saknar empati för henne, något som påverka hennes egen förståelse 

av situationen. Genom att aktivt pröva sin känsla påverkade det hennes återgång i arbete. 
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5.2.2. Upplevelsen av närhet när omgivningen finns där  

Omgivningen kan under en sjukskrivningsperiod underlätta för den sjukskrivna genom att fin-

nas där och få personen att känna närhet. Pernilla förstår att det som anhörig kan vara svårt att 

stötta på rätt sätt, men trycker på vikten av att åtminstone finnas där för den sjukskrivna och 

att låta denne visa sig svag om det behövs. Det är en erfarenhet Pernilla tagit med sig, eftersom 

hon själv uppskattade närheten från omgivningen under sin tid som sjuk. Hon menar att om-

givningens närhet är betydelsefull under sjukskrivningen. Att känna att någon finns där för en 

hela tiden och att få stöttning när så behövs beskriver hon har gjort henne starkare. 

Det går inte att göra allting rätt, men ändå, även fast den som är sjuk tycker det är jobbigt, 

skäms, skriver inte, backar, låser in sig – försök ändå vara där. Försök ändå finnas där 

för personen. Är den ledsen så var där, låt den vara ledsen. (Pernilla)  

Jag hade en jätte-jättebra vän, vi har alltid varit vänner. Men från att jag blev sjukskriven 

så var hon verkligen där varje dag. Alltså hon följde med på varenda cellbehandling, på 

varenda sjukhusbesök. Hon tog ledigt från jobbet, alltså hon var verkligen där för mig 

hela tiden. Och hon gjorde nog mig starkare under den tiden. (Pernilla)  

Något som Pernilla också upplevde som positivt under hennes sjukskrivning var läkarbesöken 

där hon fick möjlighet att träffa andra människor som var i liknande situation som henne. Större 

delen av sjukskrivningen hade Pernilla stängt in sig ensam hemma, men vid läkarbesöken fick 

hon möjlighet att socialisera sig vilket gav henne erfarenheter om att hon inte var ensam i sin 

situation. 

Där gick jag ut också, där träffade jag folk. Där pratade jag med folk. Så det var liksom 

sjukhuset som var mitt liv. Hemma och sjukhuset var mitt liv just då. (Pernilla)  

Dessa citat förstås utifrån Illeris (2007) definition av lärande där en individ lär sig genom sam-

spel med andra människor. Genom Pernillas socialisering med omgivningen utvecklas ett lä-

rande då de utbyter erfarenheter med varandra. Detta är något som breddar hennes lärande. 

Pernillas erfarenheter från sjukskrivningen skiljde sig till viss del från de andra deltagarnas 

upplevelser, då hon är kristen och fann den största hjälpen genom sin tro. Genom kyrkan kände 

Pernilla hopp och närhet samt kunde på så vis känna sig starkare som person.  

Och sen är jag väldigt troende. Jag är väldigt kristen, så kyrkan var min… Gå dit och be. 

Att ha ett hopp och tro. Så min tro var väldigt, alltså vart väldigt viktig för mig då. Alltså 

jag är uppväxt i kyrkan, men jag har aldrig varit där liksom att behövt gå till kyrkan och 

läst bibeln. Men under den tiden så var det nog det som fick mig att bli stark och se… 

alltså läsa bibeln och sätta mig in på det liksom. Och känna, det hjälpte mig väldigt mycket. 

Både psykiskt och… att vara stark. (Pernilla)  

Utifrån Kolbs teori om lärande förstår vi Pernillas stöd från kyrkan som en konkret erfaren-

het. Utifrån det hon upplevt reflekterar hon och bildar sig en förståelse om att det finns hopp i 

hennes situation. Genom att hon fortsätter att aktivt ta stöd i sin tro utvecklas erfarenheten om 

att hon känner sig stark. På så sätt kan vi förstå att Pernillas handlingar har utvecklat ett nytt 

lärande.  



 26 

 

5.2.3. Visa omtanke genom en aktiv handling 

Omtanke kan visas genom aktiva handlingar för att underlätta för den sjukskrivna. Det kan röra 

sig om allt ifrån omtanke i form av en gåva eller ett telefonsamtal. Flera av deltagarna beskriver 

vikten av att ha sina barn som stöd under sjukskrivningsperioden. Pontus berättar att det var 

något som han inte krävde från barnen, men som betydde väldigt mycket för honom. Det fick 

honom att känna sig älskad. Citatet nedan visar på hur stödet från Pontus son var betydelsefullt 

för honom för att kunna ta steget till att bli nykter alkoholist.  

Jag vart grymt besviken och jag köpte mig en sån kraftig fylla så att på lördagskvällen så 

blåste jag 6.7. och då ringer jag min son, det här var klockan 12 på lördagskvällen. Då sa 

jag åt min son att nu jäklar kommer du hem till mig på morgonen och jag menar på mor-

gonen och inte vid ett, två på söndagen och låser in all sprit för jag kan inte sluta dricka. 

Sagt och gjort så han kom runt halv tio på söndagen. (Pontus)  

Även att Pontus dotter ringde honom och frågade hur han mådde under sjukskrivningens gång 

gav honom viljan att fortsätta kämpa för att kunna komma tillbaka till arbetet.  

Min dotter har ju alltid varit en självständig tjej så henne får jag då söka kontakt med. Det 

vart ju mer och mer som att hon tog initiativ och ringde och såna saker. Hon har ju aldrig 

varit bra på det förut förutom till sina kompisar då. Det upplevde jag hur skönt som helst, 

så ballt, så jävla ballt. Och idag så har vi ju en god relation, vi hörs ju åtminstone en tre 

fyra gånger per vecka vilket vi inte gjorde förut. Den relationen har ju blivit mycket mycket 

bättre under sjukskrivningens gång. (Pontus)  

Att få stöd från familj och vänner under sjukskrivningen förstås utifrån Kolbs (1984) erfaren-

hetsbaserade lärande. Pontus är med om en konkret situation där han får stöttning av sina barn. 

Detta följs av en reflektion vilket resulterar i att Pontus känner sig ”mer frisk” än tidigare, som 

då påskyndar återgången i arbete.  

Pernilla har haft en positiv kontakt med sin arbetsgivare under sjukskrivningen genom att han 

har funnits där och brytt sig. Arbetsgivarens omtanke är något som har skapat en trygghet i 

hennes återgång till arbetet. Omtanken visades bland annat genom telefonsamtal och att han 

även hälsade på henne under sjukskrivningen. Då Pernilla behandlades för bröstcancer tappade 

hon håret och för att stötta henne i det köpte hennes chef en peruk till henne, vilket betydde 

mycket. Hon menar att det är viktigt att som arbetsgivare visa omtanke och exempelvis fråga 

hur det är. 

Det var liksom, jag tänker fortfarande ”hur ska jag tacka honom?” Jag vet inte hur jag 

ska tacka honom för han var så snäll under hela min sjukskrivningsperiod. Så det är väl 

verkligen ett fint hjärta har han. Han var verkligen jättesnäll. (Pernilla)  

Och jag tycker det är väldigt viktigt att ”hur mår du?” för då känns det tryggare att komma 

tillbaka till jobbet. Då känns det lättare att komma tillbaka till jobbet också tror jag. (Per-

nilla)  
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Att känna stöd från sin chef under sjukskrivningen är något som de flesta av deltagarna beskri-

ver som viktigt. Däremot är detta något som flera av deltagarna saknat. Men Pontus har, precis 

som Pernilla, upplevt ett stort stöd från sin chef.  

Arbetsgivaren hjälpte mig med första månaden på behandlingshemmet, den är då på fem 

veckor, grundbehandlingen. Var skitbra, sen så min chef han brinner för det här. Så att 

han tycker att det här är skitroligt om det lyckas. Jag bad om en månad till så företaget 

bjöd på de två första månaderna. De är ju bara skyldiga att erbjuda grundbehandlingen. 

Det kändes ju jävla bra. (Pontus)  

Att ha en god relation till sin arbetsgivare under sjukskrivningen kan även det förstås utifrån 

Kolbs (1984) teori om erfarenhetsbaserat lärande. Det goda bemötandet från arbetsgivaren un-

der sjukskrivningen är en konkret händelse som både Pernilla och Pontus varit med om. Genom 

reflektion över bemötandet känner de sig omtyckta och saknade vilket leder till en positiv 

känsla av att komma tillbaka till arbetet. Denna känsla prövas sedan i återgången till arbetet. 

Elsa däremot upplevde att hennes chef mest fokuserade på när hon skulle komma tillbaka till 

arbetet snarare än att fråga hur hon mådde. Detta är något som hon gärna hade sett varit an-

norlunda. 

Men jag tror som arbetsgivare alltså att det är så enkelt som att skicka en blomsterbukett 

och skriva ”vi tänker på dig”. Inte så här ”å vi undrar när du ska komma tillbaka?”. För 

såna frågar får man inte ställa till någon som är i den sitsen. (Elsa)  

Vidare beskriver Elsa att små saker som att skicka vykort kan ge den sjukskrivna viljan att 

komma tillbaka till arbetet. Detta visar på en omtanke från arbetsgivaren vilket i sin tur kan 

påverka den sjukskrivna positivt. Istället kände Elsa sig oönskad tillbaka. 

Så jag tror att hela den här proceduren med arbetsgivaren, att de måste vara lite engage-

rade helt enkelt. Sen förstår jag att det är jättesvårt att vara det om man inte är det som 

person. Men då kanske det borde finnas några riktlinjer, att gör så här och så här så får 

man i alla fall en känsla av att… Ja, men kanske en vecka innan. I alla fall ett vykort ”väl-

kommen tillbaka, vi ser fram emot att träffa dig”. Alltså det är en liten grej, men då skulle 

man verkligen känna att å vad välkommen jag är. Nu var det så här… När jag kom så var 

inte min chef där, för han hade tagit fel på dag. Och ja, det var jättemycket sånt där så man 

kände ”hmm…” (Elsa)  

Att känna en saknad av ett gott bemötande och en god relation till sin arbetsgivare kan även 

det ses utifrån Kolbs (1984) teori om lärande. Att Elsa upplever det dåliga bemötandet från sin 

arbetsgivare kan liknas vid en konkret erfarenhet som upplevs negativ. Elsa reflekterar över 

bemötandet och får en känsla av att inte känna sig saknad och omtyckt. Genom att Elsa prövar 

att återgå till arbetet trots det negativa bemötandet har hon fått en ny erfarenhet. Det är inte 

endast arbetsgivaren som har en viktig roll i sjukskrivningsprocessen, utan även kollegorna är 

betydelsefulla. Detta är något som flera av deltagare beskriver i sina berättelser.   

Jag hade två kollegor som stöttade mig under sjukskrivningen, de är de två närmaste jag 

har. De ringde och frågade hur det va. Det är den kontakten som vi normalt har ändå, så 

det är ingen utav mina arbetskamrater jag har som privat utan det är jobbrelaterat. Men 

att de hörde av sig det var ju skitskönt. De kändes som de stöttade mig där. (Pontus)  
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Mina kollegor skrev ”jag ser att du står med på schemat, vad kul det ska bli att börja jobba 

med dig”. Så det gjorde mig väldigt peppad, liksom ”vad kul att komma tillbaka”. Så det 

kände jag väl att det var väldigt, väldigt kul. (Pernilla) 

Dessa citat visar på hur viktigt det är att känna stöd från sina kollegor under sjukskrivningen 

och att det är viktigt att man inte slutar höra av sig. Det behövs inte mer än exempelvis ett 

telefonsamtal för att känna stöd. Både Pontus och Pernillas stöd från kollegorna förstås utifrån 

Kolbs (1984) teori. God stöttning och omtanke från kollegorna leder till en positiv erfarenhet. 

När de sedan reflekterar över stödet de fått skapas en förståelse av att kollegorna bryr sig. I 

återgången till arbetet prövar Pontus och Pernilla känslan de fått genom sina erfarenheter och 

reflektioner. För Pernilla blev även kyrkan en plats där hon kunde öppna upp sig och få ut sina 

känslor. Hon beskriver kyrkan som en motsvarighet till en psykolog, men att det för henne 

fungerade mycket bättre att gå till kyrkan. Det var en plats för henne där hon kände stöd och 

att omgivningen brydde sig om henne. 

För jag kunde ändå släppa ut mina känslor i kyrkan. Det var där jag… Jag försökte att 

prata med nån psykolog eller nånting, men det gick inte. Det var så här helt att det går 

inte. (…) Men i kyrkan kunde jag verkligen gråta, jag kunde liksom släppa ut allting jag 

kände. Och där kände jag mycket stöd av folk, som bad för mig och tänkte på mig. (Per-

nilla)  

Att finna stöd i sin tro, som Pernilla upplever, ses utifrån hur Illeris (2007) beskriver vikten av 

samspel med omgivningen för att kunna utveckla ett lärande. Att Pernilla samspelar med sina 

vänner i kyrkan och tillåts att vara ledsen över sin situation visar på att kyrkan är en plats för 

omtanke. Hon får erfarenheter om att andra tror på henne och bryr sig genom att be, vilket får 

hennes lärande om sig själv att breddas.  

 

5.2.4. Känslan av ensamhet 

Utifrån deltagarnas berättelser har upplevd ensamhet visat sig vara vanligt förekommande un-

der en sjukskrivning. Känslan av ensamhet och att inte känna stöd från omgivningen kan på-

verka återgången i arbetet negativt. Under en sjukskrivning så har det visat sig att arbetsgivaren 

har en betydande roll för återgången. En av deltagarna beskriver vikten av att ha en chef som 

bryr sig trots att den sjukskrivna inte är på arbetsplatsen. Att som sjukskriven ha en dialog med 

chefen och få information om vart man kan vända sig för att få hjälp är något som kan vara 

värdefullt under en sjukskrivning. Flera av deltagarna beskriver dock en saknad av denna in-

formation vilket då lett till en ensamhet. Karina beskriver hur hon hade velat att hjälpen skulle 

ha sett ut. 

Nej visst om man säger att jag skulle bli sjukskriven igen så skulle jag gärna ta emot den 

hjälpen från min chef för att kunna komma tillbaka i arbete igen, för man är så ensam när 

man står där. (Karina)  

Genom reflektion över den dåliga relationen med sin arbetsgivare har Karina insett att om hon 

hamnar i samma situation igen kommer vill hon ha det annorlunda. Detta förstås utifrån vad 

Argyris (1990) beskriver som doubleloop. Genom reflektion under slutet av sjukskrivningen 

har hon insett att en bättre lösning hade varit att ha en god relation med arbetsgivaren. Genom 
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detta tankesätt kan Karina ta med sig erfarenheter in i framtiden. En annan deltagare, Anna, 

beskriver att hon fick stöd från sina kollegor till en början men att det avtog ju längre det 

närmade sig sjukskrivningens slut. Detta gjorde att hon kände sig ensam mot slutet av sjuk-

skrivningen.  

Så det var inte som att ”aja, nu är hon sjukskriven” utan alla var stöttande. För då kände 

jag många som jobbade där. Så hon hörde ju av sig och många andra hörde också av sig 

och hoppades att allt skulle gå bra. Men sen runt slutet, då hörde jag ingenting från nån 

liksom. Det var mest som att man var sjukskriven från en förkylning … Så det var lite trå-

kigt. (Anna) 

Anna vet inte orsaken till varför kontakten och stödet avtog, men tycker att det kändes tråkigt. 

Det hade varit uppskattat om kollegorna hade fortsatt behålla kontakten under hela sjukskriv-

ningen. Vidare beskriver Anna att hennes kollegor hade svårt att hantera hennes sjukskrivning 

i slutet av perioden. 

Alltså det kändes lite som att man blev bortputtad när man blev sjuk. Och i slutet tog ju typ 

ingen en seriöst. För om man sa så att ”jag är hemma med nackskada” så kunde ens kol-

lega säga ”men du måste jobba”. Jag sitter med en whiplash, men de bryr sig inte. (Anna)  

Annas situation som sjukskriven tolkas utifrån Kolbs (1984) teori om erfarenhetsbaserat lä-

rande. Hon är med om en konkret erfarenhet där hon inte känner stöttning från sina kollegor, 

vilket leder till en känsla av ensamhet. Den dåliga stöttningen av kollegorna reflekterar Anna 

över och förstår det som att de inte bryr sig. Hon prövar tanken om detta vilket leder till en ny 

erfarenhet av att sjukskrivningen skapar en ensamhet.  

 

5.3. Att lära känna sig själv 

Något som deltagarna har berättat om är att sjukskrivningen har lett till utveckling i form av 

att de har lärt känna sig själva. Det andra huvudtemat berör därför det området. Deltagarna 

beskriver hur de tagit med sig erfarenheter som bland annat fått de att förstå sig själva bättre 

och att även prioritera annorlunda. Deltagarnas berättelser har delats upp i fem olika underte-

man och dessa berör identitetsskapande, självkänsla, självinsikt, förnekelse och självupp-

skattning.  

 

5.3.1. Identitetsskapande utifrån omgivningens reaktioner  

Som sjukskriven innebär det ofta att få kommenterar och reaktioner från omgivningen, vilket 

är något vi har sett påverkat deltagarna. Beroende på hur bemötandet har sett ut har deltagarna 

fått med sig olika erfarenheter som har påverkat sättet de ser på sig själva och därmed hur de 

har tillskrivits en identitet. Pernilla är en av två deltagare som beskriver hur bemötande har 

påverkat henne negativt under sjukskrivningen. Hon berättar om en situation i början av sjuk-

skrivningen där hennes mamma fick henne att känna att hon på grund av sin sjukdom gjort sin 

mamma ledsen. 
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Mammas reaktion var ganska jobbig, för jag behövde att hon skulle vara stark men hon 

bröt ihop första dagen. Så det vart lite så här, det vart så mycket jag fick ta från henne. 

Jag vill inte göra någon person ledsen, man tänker så här att det är mitt fel att hon är så 

där ledsen. Och det tar mycket och så. (Pernilla)  

Genom att Pernillas mamma blir ledsen förstärker det känslan av att Pernilla är sjuk, vilket 

förminskar henne som person. Detta är något som påverkar Pernillas identitet. Även Karina 

har upplevt liknande bemötandet som har haft en negativ inverkan.  

Som jag sa tidigare så tror jag att man vill hjälpa och vissa vänner vill hjälpa men kan 

stjälpa, genom att ”men lilla gumman”. Det bygger inte upp en person som är sjuk. (Ka-

rina)  

 

Dessa situationer förstås utifrån Kolbs (1984) erfarenhetsbaserade lärande där kunskap både 

kan utvecklas och omvandlas utifrån en cyklisk process. En konkret erfarenhet är vad Pernilla 

upplever när hennes mamma gråter och vad Karina upplever när hennes vän förminskar henne 

som person. Detta är något som de reflekterar över och utifrån reflektionen sker en förståelse 

där de blir osäkra på sin identitet. När de fått förståelse för sin situation sker ett aktivt prövande 

i form av att testa tanken att de är svaga som personer. Utifrån lärandeprocessen kan både 

Pernilla och Karina ta med sig den nya erfarenheten om sig själv och på så sätt utvecklat sin 

identitet. En annan deltagare beskriver även hon hur hennes vänner bemötte henne. Att under 

en sjukskrivning inte bli särbehandlad utan bli behandlat som vanligt beskriver hon som viktigt.  

Ja, i början var vi rätt mycket på sjukhuset. De satt där varje dag. De var positiva, det var 

aldrig något så här att man fick se dem ledsna. Det var alltid positivt. Sen när jag kom hem 

så umgicks de med mig jättemycket. Som vanliga vänner. De fokuserade inte så mycket på 

själva olyckan, utan det var så att om jag var ledsen så kunde jag ringa. Annars var det 

som att allt var helt normalt, så det var skönt. (Anna)  

Även det kan förstås utifrån Kolbs (1984) erfarenhetsbaserade lärande. Skillnaden är att bemö-

tandet för Anna blir till en positiv erfarenhet som kan tänkas stärka henne för att kunna utveckla 

sin identitet där hon känner sig ”normal”. Elsa beskriver hjälpen hon fick från psykologen som 

något stärkande. Hon menar att det är viktigt att få höra att hennes mående beror på sjukdomen 

och att det inte beror på henne själv. 

Men med den hjälpen jag fick av psykologer, de kunde liksom förklara för mig att ”det är 

ju inte så att du är dum i huvudet, utan du är sjuk”. ”Aaaha, okej” liksom. Så det var massa 

pusselbitar som behövde landa på plats där. (Elsa)  

Det Elsa berättar utifrån sina erfarenheter av psykologsamtal förstås utifrån vad Kolb (1984) 

beskriver som personlig och social kunskap. Psykologen besitter kunskap om Elsas sjukdoms-

tillstånd, vilket är kunskaper som Elsa inte har. I hennes tankar har hon sett sig själv som ”dum 

i huvudet” och inte som att hon var sjuk. När psykologen då delger sina kunskaper om att Elsas 

situation beror på ett sjukdomstillstånd kan hon ta del av dessa kunskaper och på så sätt ut-

veckla ny kunskap om sig själv. Psykologens personliga kunskaper har då blivit social kunskap 

när den har delgetts till Elsa. Vidare beskriver Elsa hur psykologen fick henne att komma till 

insikt med att hon inte behöver fortsätta vara den som alltid har koll på saker och gör det hon 
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förväntas göra. Genom samtal med psykolog insåg hon att hon kan förändra detta och vara på 

sättet hon vill vara. 

Men eftersom jag satt och var så här pepp varje gång jag var hos min första psykolog så 

pratade vi om det här med att vara kvinna i min ålder och… (…) Men vi pratade mycket 

om den här förändringen. Att det är liksom inte farligt med förändringar. Bara för att jag 

har varit ”duktig flicka” fram till nu, så behöver inte jag vara det resten av livet. (Elsa) 

Detta fick Elsa att tänka annorlunda om sig själv vilket utvecklades hennes identitet. Tidigare 

hade hon alltid varit den som sågs som ”duktig flicka” av både sig själv och andra, men menar 

nu att det har förändrats. När Elsa berättar detta tänker hon tillbaka på sin sjukskrivningsperiod, 

vilket kan förstås utifrån Argyris (1990) teori som doubleloop. Under samtalen reflekterar Elsa 

över problemet om att hon alltid vara duktig, vilket har varit grunden i hennes tidigare identitet. 

Utifrån reflektionerna tar Elsa med sig nya erfarenheter vilket har ändrat synen på sig själv.  

 

5.3.2. En förbättrad självkänsla 

Flera av deltagarna beskriver erfarenheter och situationer från sin sjukskrivning som kan ha 

påverkat deras självkänsla. Att som sjukskriven hålla hoppet uppe och tro på sig själv verkar 

inte alltid vara det lättaste. Något som Elsa beskriver har varit viktigt under hennes sjukskriv-

ningsperiod var att hennes vänner tog initiativ när hon själv inte orkade. Att känna sig orkeslös 

under sjukskrivningen kan lätt visa sig i saknad av initiativ. Det är då betydelsefullt när en vän 

hör av sig och säger ”idag ska vi göra det här” till skillnad från att lägga över ansvaret på den 

sjukskrivna själv.  

Jag höll mig ju väldigt mycket undan inledningsvis. Men det är litegrann som när man 

förlorar en anhörig och har sorg. Det fanns människor som verkligen steppade upp och 

som jag verkligen inte trodde skulle bry sig. Såna som jag kanske benämnde som bekanta, 

som liksom så här hörde av sig. De frågade hur det var, de insåg också det här att det går 

inte att säga ”hör av dig så tar vi en fika” för då hör jag inte av mig. Utan de ringde liksom 

och sa ”vi tar en fika. Jag kommer och hämtar dig” eller ”vi ses på stan”, så jag var 

tvungen att ta mig ut. (Elsa)  

Att Elsa i början av sjukskrivningen till stor del höll sig undan är ett tecken på dålig självkänsla. 

Genom att hennes bekanta tog initiativ och såg till att hon kom ut ökade hennes självkänsla. 

Detta förstår vi utifrån lärandeprocessen som är inspirerad utifrån Kolb (1984). Elsa upplever 

att hennes bekanta tar initiativ till att göra saker, vilket kan liknas vid en konkret erfarenhet. 

Genom reflektion skapas sedan en förståelse om att hon har ork till att göra dessa saker. Att hon 

prövade att socialisera sig ledde till att tillbakadragandet minskade i slutet av sjukskrivningen, 

vilket visar på att Elsa fått med sig nya erfarenheter genom sin sjukskrivning. Även Pernilla 

berättar om sina erfarenheter där hon fått stöttning av sin vän. Pernilla gick igenom en operation 

då hon drabbats av bröstcancer, något som ledde till att hon blev ledsen över sitt utseende. 

Och samma med min kompis, hon fanns där för mig. Vilken sekund som helst så kunde jag 

vända mig till henne. Bara öppna mig helt, hur jag kände och hur det var. Jag vet att jag 

opererade mina bröst och de vart annorlunda. Ena bröstet vart lite högre än det andra, 
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bröstvårtorna sitter lite ojämnt. Och jag var så ledsen över det. Min kompis ba ”men alla 

är inte perfekta, Pernilla. Jag har inte opererat mig, men mina är annorlunda”. Så visade 

hon sina bröst och en var liksom som mina var. Hon ba ”jag är född så här”. Så håller 

man sig till en person som det känns rätt med hela tiden, följ den. (Pernilla)  

Även Pernilla har haft dålig självkänsla då hon inte trivdes med sitt utseende. Hennes vän stöt-

tade henne genom att visa att även hon såg ut som Pernilla. Det var något Pernilla upplevde 

som betydelsefullt och stärkande. Denna situation förstår vi utifrån Illeris (2007) sätt att defini-

era lärande. Samspelet med omgivningen är viktigt för utveckling och lärande, vilket vi kan se 

i Pernillas berättelse. Genom att hon samspelar med sin vän och därmed inte behöver känna sig 

lika ensam i sin situation förstår vi ha utvecklat hennes självkänsla.  

En reflektion som har visat sig uppkomma efter sjukskrivningen för flera av deltagarna är för-

mågan att kunna säga nej och sätta gränser. Detta är något som de inte har kunnat tidigare då 

de har haft höga krav på sig själva. Med hjälp av bland annat rehabilitering och omgivningens 

stöttning har deltagarna börjat stå upp för sig själva.  

Men det här att man lär känna sig själv, man får lov att lära känna sig själv. För att om 

man inte gör det så kommer man inte vidare, så man måste lära sig vad man signalerar 

själv på något vis. Om jag gör så här så kommer det leda till det här, och det är så skönt 

för nu vet man ju liksom vad man måste välja bort. (Elsa)  

Elsa beskriver att hon lärt känna sig själv, något som var viktigt för henne för att kunna komma 

vidare och återgå till arbetet. Hennes sätt att reflektera tolkar vi utifrån Argyris (1990) teori om 

doubleloop. Istället för att endast lösa problemet för stunden beskriver Elsa hur hon reflekterar 

och ser konsekvenser av sitt handlande. Hennes val blir därför mer långsiktigt då hon löser 

situationen från grunden. En annan av deltagarna, Pontus, har erfarenhet av att få hjälp av en 

terapeut under sin sjukskrivning. Pontus beskriver att han med hjälp av terapeuten har lärt sig 

ändra sitt tankemönster. 

Däremot kanske om man nu spinner vidare på det här som min terapeut har sagt. Att man 

har öppnat alla dörrar. För jag har fortfarande inte stängt några dörrar. Men jag har lärt 

mig att leva med det. Och jag är inte rädd för att ta i de här jobbiga bitarna som man hade 

förut. Och dyker det upp problem så är jag inte rädd för det heller. (Pontus)  

Vidare fortsätter Pontus berätta om erfarenheterna han tagit med sig från sin terapeut och att 

han under sin sjukskrivning har lärt sig att våga ställa krav. Han har inte längre svårt att säga 

ifrån när något inte fungerar.  

Och blir det för mycket, sätt dig ner, säg ifrån. Som jag tänkte göra nu på firman för nu 

har de rört till det lite för mig. Nu tror de ju att jag är frisk ju. Nu kommer de från alla 

håll och kanter och rycker i mig istället för att ha en struktur. Det är nämligen rätt viktigt, 

för alla människor att man har en liten struktur. Det är A och O. Tyvärr så börjar de att 

rycka i mig lite för mycket. Nu har jag självkänslan att säga ifrån idag, innan jag kliver 

på. (Pontus)  



 33 

Att Pontus har utvecklat sitt tankesätt och idag har självkänslan till att sätta gränser och ta tag 

i problem som uppstår förstår vi utifrån Kolbs (1984) teori om den personliga och sociala kun-

skapen. Människan kan utveckla nya kunskaper genom att ta del av omgivningens kunskap, 

vilket har skett i Pontus fall. Pontus beskriver att han tar med sig kunskaper från vad hans 

terapeut har sagt och har på så sätt utvecklat nya kunskaper i form av att sätta gränser och säga 

ifrån när det behövs.  

 

5.3.3. Att komma till självinsikt 

Att få hjälp på olika sätt under sjukskrivningsperioden beskriver flera deltagare har lett till en 

förbättrad självinsikt. Karina beskriver exempelvis att det var samtal med kurator som gav 

henne en bättre insikt. Hon beskriver det som att kuratorn synliggjort delar inom henne, som 

hon tidigare inte reflekterat över. Genom detta har hon fått en ökad förståelse av sin situation.  

Kuratorn, med hennes samtal och med hennes kunskaper, hon har tagit fram saker ur mig 

som, eller hon har lagt fram saker på bordet så att jag har förstått. (Karina)  

Att Karina fått nya insikter under sjukskrivningen förstår vi utifrån Kolbs (1984) teori om det 

erfarenhetsbaserade lärandet. Karina är först med om en erfarenhet, samtalet med kuratorn där 

de pratar om hur situationen ser ut. Därefter tolkar vi det som att hon har reflekterat över sam-

talet och på så sätt utvecklat en förståelse. Karina beskriver aldrig om hon aktivt har prövat sin 

nya förståelse, men vi kan se att hon går igenom de första tre stegen i lärandeprocessen. Även 

Pontus började kunna sätta ord på tidigare händelser genom att börja gå i behandling i grupp. 

Där fick de tillsammans i gruppen delge varandras erfarenheter.  

I behandling får du en uppgift. Jag vill att du beskriver din första fylla till exempel. Sen 

ska jag sätta ord på det. Så det är lite mer om konkreta grejer liksom. Så fungerar öppen-

vården och det var klockrent för mig för då fick jag ju ytterligare två månader på mig att 

bli stabil och känna efter. (Pontus)  

Att Pontus lärt sig att sätta ord på sina känslor kan även det tolkas och förstås utifrån Kolbs 

(1984) teori. Pontus har tidigare i livet varit med om sin första fylla som blivit en konkret erfa-

renhet. När han sedan ska sätta ord på händelsen sker det först en reflektion över den första 

fyllan. Utifrån reflektionen underlättar det för Pontus att sätta ord på det som hänt. Hur Pontus 

sedan aktivt prövar detta framgår inte av hans berättelse, men han menar att han med hjälp av 

behandlingen kommit till självinsikt. Detta citat kan även ses utifrån vad Kolb beskriver som 

personlig och social kunskap. Personlig kunskap kan liknas vid kunskapen som Pontus besitter 

om sin första fylla. När han sedan berättar om händelsen för gruppen samt tar del av andras 

erfarenheter blir den personliga kunskapen social. På så sätt kan Pontus utvecklas och få en 

bättre självinsikt med hjälp av sin omgivning.  

Flera deltagare beskriver hur de mot slutet av och efter sjukskrivningen började reflektera över 

vad de varit med om. De var ifrågasättande och kunde på så sätt börja tänka kring orsakerna 

till sin sjukskrivning.  

Jag kom inte riktigt ihåg hur hon la upp det... men alltså kuratorn ifrågasatte vad jag trodde 

och varför jag trodde att jag hamnade här, varför jag trodde att jag reagerade som jag 
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gjorde, varför jag hamnade där. Vi gick till botten med problemet och det gjorde att jag 

kunde se på saken med mer klara ögon, de gjorde att jag fick en bättre självkänsla och 

trodde på mig själv. (Karina)  

Det var sen, sen när allting var klart och jag kom tillbaka till verkligheten – då slog det 

mig. Då slog det mig ganska mycket att ”oj jag har varit sjuk. Varför gick jag igenom det? 

Vad är meningen med livet? Liksom varför kom jag?” Såna där grejer kunde det komma 

mycket. (Pernilla)  

Att gå till botten med ett problem och försöka lösa det från grunden kan förstås utifrån Argyris 

(1990) teori om doubleloop. I Karinas fall rörde problemet orsaken till sjukskrivningen. När 

Karina började reflektera över orsaken kom hon till insikt med sin situation. Detta ledde senare 

till en förbättrad självkänsla vilket vi har förstått hjälpt henne att komma tillbaka till arbetet 

efter sjukskrivningen. Pernilla började först efter sjukskrivningen reflektera över vad som hänt 

och varför situationen blivit som den blivit. Det tyder på vad Argyris beskriver som doubleloop. 

Eftersom hon inte berättar vad hon fått med sig utifrån sina reflektioner är det svårt att säga vad 

det lett till för lösningar.  

Elsa och Karina har gemensamt att de båda varit sjukskrivna på grund av psykiska orsaker, 

depression och utbrändhet. De båda kan efter sin sjukskrivning reflektera över att de tidigare 

inte har lyssnat på kroppens signaler, vilket de gör idag. Detta för att minska risken att hamna 

i samma situation igen.  

Men det ska man inte glömma bort, varningarna kommer, man känner fort nu när man har 

varit sjuk att det plingar till, hallå, man känner igen signalerna från när man var sjuk och 

stannar då upp och tänker att ”ne nu blev det för mycket”. I början fick jag lite dålig 

balans som ett tecken på att det var för mycket men det var länge sedan nu. Men jag kan 

känna illamåendet i kroppen liksom när det blir för mycket. Då lyssnar jag på kroppen 

och lugnar ner mig, tänker mig för, tar det lugnt och vilar. Stressar ner helt enkelt. (Ka-

rina) 

Men jag tror mig om att jag har lärt mig nånting, så jag kan liksom se tecken den här 

gången och inte bara så här ”fy”. Jag sprang liksom inte in i väggen, jag sprang med 

huvudet före rätt igenom väggen och liksom så här flera kilometer till. (Elsa)  

Dessa citat kan även de förstås med hjälp av Argyris (1990) teori om single- och doubleloop. 

Karinas och Elsas situation innan sjukskrivningen kan liknas vid vad Argyris benämner single-

loop, vilket innebär att ett problem löses för stunden. De löste problemet genom att ändra små 

saker som att minska på roliga delar i vardagen och jobbade desto mer för att hinna med. De 

insåg att situationen inte var hållbar och reflekterade då över detta samt funderade på mer lång-

siktiga lösningar på problemet. Detta ledde bland annat till att de försökte leva ett lugnare och 

mindre stressigt liv, vilket kan liknas vid vad Argyris benämner doubleloop. Att de lärt sig 

lyssna på kroppens signaler har lett till en bättre självinsikt.  

En lärdom eller erfarenhet behöver däremot inte alltid vara positiv, vilket är något som Anna 

har fått uppleva på olika sätt under sin sjukskrivning. Anna, som varit sjukskriven på grund av 

en fysisk skada, blev i början av sjukskrivningen erbjuden att prata med en psykolog. Erbju-
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dandet tackade hon nej till eftersom hon upplevde att hon inte behövde det stödet just då. Se-

nare under sjukskrivningen märkte hon däremot att det inte bara var en fysisk skada, utan att 

det även påverkade henne psykiskt. Hennes beslut om att tacka nej fick därför en negativ effekt.  

De frågade mig om jag ville prata med en psykolog efter olyckan, men då sa jag nej för jag 

tyckte inte att det var jobbigt. Men det blev ju jobbigare och jobbigare ju längre man var 

sjukskriven, för det tar ju på psyket att stanna hemma så länge. (Anna)  

Även Elsa har fått negativa erfarenheter under sin sjukskrivning. I hennes fall var det medici-

neringen som gjorde att hon dagligen blev påmind om sin sjukdom på ett negativt sätt.   

Och det är ju så att man ska gå och hämta sin medicin och det är inte roligt, för man blir 

så påmind om att jag måste äta det här. Och jag kanske måste äta det hela livet, det är 

möjligt liksom. (Elsa)  

Så som Elsa berättar om medicineringen kan vi förstå utifrån den cykliska lärandeprocessen 

som Kolb (1984) beskriver. Vi förstår det som att när Elsa äter sin medicin får hon ett sinnes-

intryck och börjar reflektera över orsaken till varför hon äter medicinen. Hon blir då medveten 

om anledningen till varför hon tar medicinen och kan begripa det genom sina tankar. Hon prö-

var sedan känslan av hur det skulle kännas att äta medicinen resten av livet och tar på så sätt 

med sig negativa erfarenheter utifrån denna situation. Genom medicineringen utvecklar Elsa 

sin självinsikt om att hon är drabbad av en sjukdom.  

Något som inte var återkommande för alla intervjudeltagarna, men som har påverkat Elsas 

självinsikt starkt under rehabiliteringen, var en mindfulnesskurs som hon gick. Mindfulness 

innebär att man är närvarande i nuet och känner efter hur man mår här och nu. Denna mindful-

nesskurs fick Elsa att komma till insikt att det hade skett en förbättring sedan sjukskrivningens 

början.   

Och det var ju verkligen, alltså vi mediterade, körde med kroppsscanning och pratade om 

vad mindfulness var och att man skulle liksom vara mer närvarande i nuet och det här. Och 

då märkte jag ju verkligen skillnad, för då hade det gått nästan ett år då sen jag blev sjuk-

skriven. Hade jag försökt satt mig ner i början och mediterat då hade jag liksom bara 

ramlat ihop i en hög och sovit. (Elsa)  

Mindfulnesskursen fick inte bara Elsa att känna att en förbättring hade skett under sjukskriv-

ningens gång, utan det var även kursen som gjorde att hon kunde förändra sitt tankesätt. 

Och sen så mindfulnesskursen. Att jag fick lära mig det här och att jag faktiskt kunde styra 

lite själv. Men det som jag framför allt, och det vara bara en sån här grej som hon sa på 

mindfullnesskursen i förbifarten ”en tanke är bara en tanke. Den blir ingenting förrän du 

agerar på den” eller någonting ”du kan tänka precis vad som helst. Du kan tänka hur 

vidriga saker som helst, men det händer inte för det är bara en tanke”. Och då blev man 

ju lite så här ”men gud, jag kan ju faktiskt styra mitt tänk” Och jag kan välja att börja 

fokusera på saker som är bra… (Elsa)  
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Vidare berättar hon att hon har utvecklats och att det förändrade tankesättet har sin grund i 

mindfulnesskursen. 

Och det där har jag blivit mycket, mycket bättre på. Och det är ju det här med mindfulness, 

man ska liksom se där man är och så. (Elsa)  

I Elsas fall tolkar vi erfarenheterna från mindfulnesskursen utifrån Kolbs (1984) teori. Att Elsa 

gick på denna kurs blev för henne en ny erfarenhet. Utifrån den erfarenheten började hon sedan 

att reflektera över sitt tankesätt och att leva i nuet. Detta sätter Elsa ord på ”jag kan ju faktiskt 

styra mitt tänk” och prövar sedan aktivt sitt nya tankesätt genom att leva mer i nuet. Detta 

exempel kan alltså förstås som att Elsa utifrån mindfulnesskursen har kunnat ta med sig nya 

erfarenheter efter att ha reflekterat, satt ord på sina erfarenheter och även aktivt prövat det hon 

kommit fram till. Hela den processen kan sättas in i Kolbs sätt att se på nya erfarenheter och 

lärande. 

 

5.3.4. Förnekelse av sin situation 

Några av deltagarna berättar om att de innan och under sjukskrivningen förnekade sitt sjuk-

domstillstånd. Karina beskriver att det var läkaren som fick henne att sjukskriva sig när hon 

själv inte insåg att det var det som krävdes. Detta gjorde att hon kunde ta det lugnt, vilket ökade 

chanserna till att bli frisk.  

Jag sa ”nej jag behöver inte vara sjukskriven. Inte alls, jag behöver bara ta lite prover, jag 

känner mig inte riktigt bra…” Då så lutade han mig. Vi satt ju och pratade, ja jag började 

ju störtgrina, jag bröt ju ihop där. Då sa han såhär till mig att ”vi sjukskriver dig en vecka, 

sen kan du börja jobba heltid…” Då förstod ju han att när han sjukskrev mig en vecka så 

skulle jag ju ramla ihop. Då kom ju det här tuffa när jag tog det lugnt. Han var tvungen att 

få något som skulle få mig att sluta springa in i väggen hela tiden, kuta på. Så han var 

smart. (Karina)  

Utifrån Illeris (2007) kan vi förstå hur omgivningen har påverkat Karina under sin sjukskriv-

ning. I hennes fall sker ett samspel med omgivningen, vilket vi enligt Illeris teori förstår som 

positivt för hennes lärande och därmed även för återgången till arbetet. Innan samspelet med 

omgivningen förnekade Karina att hon var sjuk. När hon sedan fick kontakt med läkaren ut-

vecklades ett lärande. Pernilla testade att gå till en psykolog under sin sjukskrivning, men upp-

levde inte att det gav henne något då hon under samtalen förnekade att hon mådde dåligt. Hon 

kan inte säga varför det var så, men upplevde att det var svårt att öppna sig och visa sina känslor 

under samtalen med psykolog.  

Ja, läkarna gav mig det då så jag skulle få testa. Men det var så här att ”nej men allt är 

bra. Allting är perfekt.” Jag kunde aldrig släppa ut några känslor då. (Pernilla)  

Att Pernilla förnekar sitt sjukdomstillstånd förstår vi utifrån Argyris (1990) teori om singleloop. Hon 

reflekterar inte över sin situation utan löser problemet genom att inte det på allvar och fortsätter leva 

livet som vanligt. Detta visar på att det inte skett ett doublelooplärande, eftersom lösningen inte är 

långsiktig.   
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5.3.5. Självuppskattning – att sätta sig själv i fokus   

Att kunna ställa krav kan innebära att prioritera sig själv framför andra och på så sätt visa sig 

själv uppskattning. Efter sjukskrivningen beskriver flera av deltagarna att de har insett betydel-

sen av att se till sina egna behov och värdera sig själv högre. Istället för att alltid finnas där för 

omgivningen upptäckte de att det är de själva som är huvudpersonerna i sina liv.  

Men jag fick in de här rutinerna, jag var bunden av rutiner. Att tänka på mig själv, att få 

ordning på saker och så där. (Elsa)  

För jag var en väldigt stressad person. Och jag skulle finnas där för alla och jag skulle 

springa där för alla. Jag la aldrig tid för mig själv. Och då efter sjukskrivningen vart jag 

mer egoistisk, jag tänker mer på mig själv. Jag tänker på att äta rätt och tänker ”det var 

jag som var sjuk, det var jag som gick igenom det.” Jag måste tänka vad som är rätt för 

mig. (Pernilla)  

Jag värderar mig själv mer än vad jag har gjort tidigare, jag tar mig själv först. Det är 

samma sak där, du sätter på dig masken först själv innan du räddar barnet. Gör du tvärt 

om då kanske du dör själv och dödar barnet också. Man vet ju inte. Men däremot har jag 

vunnit tillbaka mina barn och de är ju kärleksfulla och sådär, jag behöver ju inte bekymra 

mig. Jag har ju ett större engagemang idag. Min dotters student nu har jag engagerat mig 

mycket i till skillnad från min sons student där jag bara var full. Jag har mer energi idag. 

Framför allt är jag gladare, känner en äkta glädje. Förut kunde jag måla på mig en glädje 

men det var ju för att jag hade alkohol i blodet. Nu är den äkta. (Pontus)  

Elsa, Pernilla och Pontus har lärt sig att sätta gränser och känna efter vad som är viktigt för 

dem själva. Att de inte tidigare har gjort det kan tolkas utifrån Argyris (1990) teori där vi i detta 

fall kan se att deltagarna har reflekterat över sin situation förrän de blev sjukskrivna. Gemen-

samt för samtliga är att de beskriver att de tidigare varit dåliga på uppskatta sig själva. När de 

sedan blev sjukskrivna och började reflektera kan vi se likheter med hur doubleloop fungerar. 

Genom reflektioner och att gå till grunden med problematiken kan de hitta nya sätt att tänka 

och leva på. Doubleloop beskrivs ofta som en mer långsiktig lösning på ett problem, vilket vi 

förstår då de lyfter detta som positiva erfarenheter från sjukskrivningen.  

 

5.4. Reflektioner efter en sjukskrivning 

Mycket av det som deltagarna har upplevt under sjukskrivningen var saker som de inte såg där 

och då, utan något som de reflekterat över i efterhand. När de var mitt uppe i själva sjukskriv-

ningen var tankarna på mycket annat att det inte fanns utrymme för reflektion. Erfarenheterna 

från sjukskrivningen är något som deltagarna beskriver att de kan se tillbaka på och i efterhand 

tagit lärdom av. Dessa reflektioner beskriver deltagarna ha lett till olika kunskaper som de fått 

med sig efter sjukskrivningen. Huvudtemat har delats in i tre underteman som varit utmärkande 

från deltagarnas berättelser. Undertemana berör vila, minskade krav och ovisshet.  
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5.4.1. Vikten av att vila 

Vila är något som visat sig vara viktigt i samband med sjukskrivning och ses som en bidragande 

faktor vid återgången. Under vila får kroppen möjlighet till återhämtning. Pernilla beskriver att 

hon kände sig orkeslös under sjukskrivningen och att det därför var skönt att vara hemma och 

vila för att kunna återhämta sig. 

Så liksom det var jag och min bubbla hemma bara. Och då var det skönt ändå att vara 

sjukskriven, för jag hade ingen ork till nånting den tiden. Varken psykiskt eller fysiskt, 

kroppen orkade inte. (Pernilla)  

Karina beskriver att hon haft svårt med sömnen, men att det förbättrades under sjukskrivning-

ens gång, vilket påverkade hennes välmående.  

Det här med sömnen har varit en stor bidragande faktor. Jag har ju alltid sovit mer eller 

mindre dåligt men då sov jag kanske max 2-3 timmar på en natt och det var ju ingen kva-

litet. (Karina)  

Pernilla och Karinas situation kan förstås utifrån Kolbs (1984) teori om erfarenhetsbaserat lä-

rande. De har fått med sig erfarenheten om att sova dåligt, vilket gjort de orklösa. De reflekterar 

över detta och får då en förståelse för att det är viktigt att vila. Genom att aktivt pröva sig fram 

och vila mer får de nya erfarenheter om att sömnen gör gott för återhämtningen. Elsa upplever 

att det är lättare att utgå från andras perspektiv än att utgå från sitt eget. Hon förstår hur viktigt 

det är att vila, men har haft svårt att applicera det på sig själv. 

Och hade det varit någon annan, hade det varit en kompis, hade jag sagt att ”du måste 

sjukskriva dig och ta och vila dig.” Men när det gällde mig själv var det så här ”nej nej, 

men ett par veckors sova. (Elsa)  

Utifrån Argyris (1990) teori om single- och doubleloop kan vi förstå hur Elsa tänker när det 

gäller vila. Att Elsa berättar för sin vän att vila är betydelsefullt för återhämtningen visar på att 

hon har reflekterat över situationen. Detta kan liknas vid vad Argyris benämner som double-

loop. Det som däremot talar emot ett doublelooplärande är att hon själv inte löser hennes genom 

vila, vilket visar på att hon inte har reflekterat fullt ut. Detta kan därför ses som singleloop i 

hennes egen situation.  

 

5.4.2. Att sänka sina krav på sig själv 

Ett genomgående tema för deltagarna med psykisk orsak till sin sjukskrivning har varit att de 

tidigare haft höga krav på sig själva. I efterhand har de reflekterat över att kraven var något 

som påverkade deras välmående och återgång till arbetet. Idag har de sänkt sina krav på sig 

själva för att kunna må bättre. Elsa menar att hon lärde sig att lyssna på vad hon själv ville göra 

och att det är okej att säga nej. Detta visar på att de höga kraven hon tidigare haft på sig själv 

har minskat. Genom att lyssna på sig själv kan Elsa nu säga ifrån.  

Men just det här att faktiskt våga och ba ”nej, men jag har ingen lust”. Och sen finns det 

saker man måste göra fast man inte har lust. Men det finns så jäkla mycket som man inte 

måste göra. (Elsa)  
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Vidare fortsätter Elsa:  

Och nu dessutom när jag har lärt mig att jag behöver inte vara så jäkla schysst mot alla 

människor, för de är inte alltid så jäkla schyssta tillbaka. Och då vart det också så där 

att… nu kan jag säga ”nej, det funkar inte. Jag mår inge bra. Jag vill vara hemma ikväll” 

eller ”jag har helt enkelt ingen lust. Vi kan väl ta det någon annan gång?” (Elsa)  

Även Karina reflekterar på liknande sätt som Elsa. Hon har lärt sig att sänka sina krav på sig 

själv, vilket har påverkat henne positivt. Att prioritera annorlunda och inte klandra sig själv om 

det inte blir som planerat är även det en positiv förändring som Karina förklarar. 

Men så är jag lite mer nu, jag behöver inte vara så duktig, jag behöver inte putsa fönsterna 

om jag inte vill, det gör väl inget om dem är lite smutsiga en dag till eller två. Men jag 

tänkte inte så då. Jag har inte lika höga krav på mig nu. (Karina)  

Att minska kraven på sig själv, som Elsa och Karina berättat om, förstår vi utifrån Argyris 

(1990) teori om doubleloop. Eftersom båda blev sjukskrivna på grund av psykiska orsaker har 

de berättat att höga krav på sig själva har påverkat dem negativt. Genom att reflektera över vad 

deras dåliga mående har sin orsak i har de sett att kraven de ställt varit allt för höga. Detta har 

lett till insikten om att ställa rimliga krav skulle vara en långsiktig lösning. 

 

5.4.3. Ovisshet i form av saknad av information 

Flera av deltagarna beskriver hur ovissheten under sjukskrivningen har påverkat dem negativt. 

Att inte veta vad man har rätt till samt vart man skall vända sig när det gäller rehabiliteringen 

är något som har visat sig vara påfrestande. Saknad av information från arbetsgivaren är något 

Anna beskriver hur det påverkat henne i sin berättelse.  

Alltså jag kan ju inte så mycket om sånt där, så jag vet ju inte så mycket hur det ska vara. 

Men arbetsplatsen i början var ju bra, det var jag rätt nöjd med. Men med rehabiliteringen 

tycker jag att man borde ha fått mer information, om man vill ha stöttning eller jobbträning 

och sånt. För jag vet ju inte något om det, för jag har knappt hört någonting. (Anna)  

Om kunskapen om rehabiliteringen saknas kan en sjukskrivningssituation kännas svår. Citatet 

ovan visar på att det hade underlättat om chefen hade informerat Anna bättre om rehabilite-

ringen. För samtliga deltagarna har rehabiliteringen även krävt läkarbesök och/eller medicine-

ring för att kunna återgå till arbetet. Här har deltagarnas erfarenheter som de fått med sig inte 

alltid varit positiva. Anna beskriver även ett missnöje om att inte bli tillräckligt informerad från 

sjukvården. Här kan vi se att hon saknar det stödet och informationen som kan vara viktig att 

ha med sig. 

Omgivningen kan väl kanske informera om hur man ska göra. Jag vet inte vem det är som 

ska göra det, men läkare antar jag kan informera om hur man kan göra för att komma 

tillbaka. Det kan göras mycket smidigare än vad de gjorde. Det är väl typ det. (Anna)  



 40 

Att Anna saknat information och stöd både från arbetsgivaren och sjukvården kan analyseras 

utifrån vad Argyris (1990) benämner som doubleloop. Under sjukskrivningen har hon inte fun-

derat och reflekterat över bristen på information, utan det är något som hon kommit fram till 

först efter sjukskrivningen. Anna reflekterar då över hur hennes sjukskrivning sett ut och går 

till botten med varför det sett ut som det har gjort. Genom reflektion kommer hon fram till att 

information har saknats och att en långsiktig lösning skulle vara att både arbetsgivare och sjuk-

vården skulle bli bättre på att informera. Detta visar på att hon använt sig av doubleloop ef-

tersom hon funderat över problemet långsiktigt. Om Anna skulle hamna i samma situation igen 

har hon fått med sig lärdomar om hur en rehabilitering bör skötas.  

 

5.5. Sammanfattning av resultat 

För att skapa en överblick av studiens resultat kommer vi under detta avsnitt att göra en kortare 

sammanfattning. Vi kommer att presentera detta utifrån studiens två frågeställningar. 

 

5.5.1. Upplevelser och erfarenheter från sjukskrivningen 

Studiens första frågeställning är: På vilket sätt upplever personer som tidigare varit sjukskrivna 

att erfarenheterna från sjukskrivningen har påverkat möjligheterna till återgång i arbete? Ut-

ifrån deltagarnas berättelser har vi sett att något som varit gemensamt är erfarenheterna kring 

omgivningens stöd för att kunna återgå till arbetet. Deltagarna beskriver att omgivningen har 

haft en stor betydelse och tar upp vikten av att känna förståelse, närhet och omtanke för att 

undvika att känna sig ensam i sin sjukskrivning. Något annat som har varit framträdande är 

erfarenheter som skapat en bättre insikt och en tro på sig själv. Detta har varit viktiga delar för 

att kunna återgå till arbetet. Deltagarna beskriver olika erfarenheter och lärdomar som de re-

flekterat över först efter sjukskrivningen. Exempelvis att våga ställa krav samt vikten av att få 

information var något de i efterhand förstod att det hade kunnat hjälpa i vägen tillbaka till 

arbetet.  

 

5.5.2. Likheter trots olika orsaker till sjukskrivning  

Studiens andra frågeställning är: Trots olika orsaker till sjukskrivning, vilka gemensamma drag 

samt olikheter finns bland de upplevda erfarenheterna? Utifrån studiens resultat ser vi att det 

inte framkommer några större skillnader hos deltagarna oavsett vilken orsak det varit till sjuk-

skrivningen. Det som har varit mest framkommande i deltagarnas berättelser har varit att samt-

liga beskriver vikten av stöd från omgivningen. Stödet från både familj och vänner, arbetsgi-

vare samt kollegor har visat sig vara betydelsefullt under sjukskrivningen. En skillnad som 

däremot har framkommit är att deltagarna som varit sjukskrivna på grund av psykiska faktorer 

har betonat vikten av vila i större grad än de andra deltagarna. Under sjukskrivningen har samt-

liga deltagare påverkats psykiskt trots olika orsaker till sjukskrivningen. Skillnaden är däremot 

att deltagare med fysiska orsaker till sin sjukskrivning har upplevt att de har fått mindre reha-

biliteringsstöd i form av samtal. Vi kan därför se att det är viktigt att bli erbjuden samtalsstöd 

oavsett fysisk eller psykisk sjukskrivning.  
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5.6. Slutsats av analysen 

Utifrån resultatet och analysen har vi sett gemensamma upplevelser hos deltagarna som påver-

kat sjukskrivningsprocessen. Genom att se på sjukskrivingar utifrån en cyklisk process och att 

lärande kan ske på olika sätt har vi tagit fram fyra olika nivåer för erfarenheter under en sjuk-

skrivning. Dessa nivåer kan ses som loopar, där looparna utvecklas under sjukskrivningens 

gång. Nedan kommer vi att förklara hur vi ser på de olika nivåerna i sjukskrivningsprocessen 

samt ge exempel utifrån Karinas berättelse från sin sjukskrivning. 

1. Upplevd ensamhet 

2. Kliva ur ensamheten 

3. Att få något tillbaka från omgivningen  

4. Att komma till självinsikt  

 

Flera av deltagarna har inledningsvis av sjukskrivningen upplevt en ny typ av lärande i form 

av att en sjukskrivning kan leda till ensamhet. Detta kan liknas vid hur vi benämner nivå ett, 

upplevd ensamhet. Karina beskriver en saknad av stöd från sin arbetsgivare genom att hon 

bland annat inte fått information kring rehabilitering. Hon upplevde då en ensamhet. Nivå två 

handlar om att kliva ur denna ensamhet, vilket görs genom att anhöriga, arbetsgivare och sjuk-

vården lyssnar och finns där. När Karinas anhöriga började lyssna på henne och bry sig om 

hennes situation bröts ensamheten. Genom att inte längre vara ensam upplevde hon sig starkare 

som person. Ytterligare ett steg är när omgivningen inte bara finns där, utan även ger något 

tillbaka till den sjukskrivna i form av olika sorters stöd. Stödet kan både leda till positiva och 

negativa erfarenheter för den sjukskrivna. Karina upplevde positivt stöd från sin läkare då hon 

fick råd och tröst när hon var ledsen. Denna händelse kan jämföras med den negativa upple-

velsen hon hade när en vän förminskade henne genom att säga ”lilla gumman”. Att få tillbaka 

något från omgivningen kan liknas vid nivå tre. När den sjukskrivna med stöd av professionell 

hjälp får prata om ensamhetsupplevelsen och sjukskrivningen är den sista nivån nådd. Först då 

kommer den sjukskrivna till självinsikt och har uppnått ett doublelooplärande. I Karinas fall 

fick hon hjälp av en kurator som genom samtal fick henne att förstå sin situation och vad som 

lett till sjukskrivningen. Under samtalen gick de till botten med problemet, vilket ledde till en 

självinsikt för Karina.  
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6. Diskussion 
Syftet med denna studie var att vinna kunskap om vilka erfarenheter som en längre sjukskriv-

ning kan bidra med och hur dessa erfarenheter kan ses som en del av lärandeprocessen. För att 

kunna undersöka syftet har vi valt att bryta ned det till två frågeställningar. För att kunna be-

svara studiens frågeställningar valde vi att utgå från tre olika teorier som berör erfarenheter och 

lärandeprocessen. Deltagarna i studien berättar om att sjukskrivningen har gett de erfarenheter 

som har fått de att utvecklas, vilket gjorde att teorierna kändes relevanta under analysarbetet. 

Vi kommer här att diskutera resultatet i vår studie i relation till den tidigare forskningen som 

presenterats samt resonera kring förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

 

6.1. Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Som resultatet av studien visat är omgivningen viktig för återgången till arbetet. Det har visat 

sig att stöttning i olika former och av olika aktörer har varit betydande faktorer. Detta är något 

som vi även har sett i tidigare forskning, bland annat av Holmgren et al. (2004). De menar att 

uppskattning och att känna stöd från omgivningen kan leda till att den sjukskrivna återfår tron 

till sig själv och att självkänslan för att kunna gå tillbaka till arbetet ökar. Att stödet från om-

givningen har visat sig underlätta för återgången till arbetet tror vi kan ha sin grund i att män-

niskan inte vill känna sig ensam. Det kan vara svårt att som ensam ta egna initiativ och hitta på 

saker under sin tid som sjukskriven. Genom att då få stöd av familj och vänner för att kunna 

aktivera sig är något som deltagarna i studien beskrivit i sina berättelser. Att ta egna initiativ 

är något som visat sig varit svårt, speciellt när det gäller de som varit sjukskrivna på grund av 

psykiska orsaker. Att då få hjälp av anhöriga att aktivera sig har skapat en bättre känsla av 

kontroll. Liksom vår studie visar Holmgren et al. på faktorn att aktivera sig för att uppleva 

kontroll i vardagen även utanför arbetet. Men de beskriver mer detta utifrån ett perspektiv då 

den sjukskrivna redan är tillbaka i arbete och att ansvaret för aktiviteten då ligger på personen 

själv.  

Ett gott bemötande från arbetsgivare och kollegor har visat sig vara en betydelsefull faktor för 

återgången till arbetet (Vries et al., 2012). Detta är något som visat sig både i tidigare forskning 

och i denna studies resultat. Att få stöd och känna saknad från arbetsgivare och kollegor ses 

som en motivationsfaktor. Vi tänker oss att detta kan bero på att man som medarbetare vill 

känna sig som en viktig del i ett större sammanhang, det vill säga att arbetet som utförs är 

meningsfullt. Även Mårtensson (2011) har i sin forskning, om sjukskrivna kvinnor, visat på 

vikten av att ha en stöttande omgivning. Hon lyfter fram aspekter som att kunna påverka och 

ställa krav i beslutsfattandet om sin rehabilitering samt att delges ansvar. Vidare menar hon att 

kvinnor som är sjukskrivna behöver denna kontroll för att kunna påverka känslan av det per-

sonliga värdet och genom detta få styrka till att fatta välgrundade beslut. Vi har i vi vår studie 

sett en saknad av kontroll i situationen som sjukskriven, främst gällande information om reha-

bilitering. Flera deltagare upplevde att information från både arbetsgivare och sjukvården hade 

kunnat se bättre ut, vilket då hade skapat en känsla av kontroll. Resultatet visar på att den fanns 

en brist på samspel mellan dessa aktörer. Müssener (2012) beskriver att samspelet mellan in-
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dividen och aktörer som arbetsförmedling, hälso- och sjukvård samt arbetsgivaren är betydel-

sefulla för att den sjukskrivna skall kunna återgå till arbetet. Ett gott bemötande från dessa 

aktörer ökar motivationen till att kunna komma tillbaka till arbetet.  

Att genomgå en sjukskrivning gör att nya erfarenheter skapas och kan användas i andra situat-

ioner. Studiens deltagare beskriver att erfarenheterna från sjukskrivningen bland annat har fått 

de att lära känna och förstå sig själva bättre. Genom både positiva och negativa upplevelser har 

vi utifrån studien sett att deltagarna har skapat sig olika identiteter under sjukskrivningens 

gång. Karina är en av deltagarna som beskriver ett förminskande bemötande hon upplevt som 

har bekräftat att hon är sjuk. Att få den bekräftelsen bygger inte upp en sjuk person, utan leder 

snarare till negativa effekter för återgången till arbete. Hon blir sedd som sjuk, vilket påverkar 

hur hon ser på sig själv och sin identitet. Men resultatet har också visat på positiva upplevelser 

där flera av deltagarna beskriver att de har fått en förbättrad självkänsla. Detta är även något 

som tidigare forskning av Mårtensson (2011) menar är positivt för återgången till arbetet. I den 

studien har resultatet visat på att det under en sjukskrivning är viktigt att tro på sig själv för att 

lättare kunna återgå till arbetet. Genom att ha en god självkännedom underlättar det att veta 

vad som är viktigt och bra för sig själv. Även forskning av de Vries et al. (2012) visar att en 

positiv självuppfattning och en positiv energi underlättar återgången till arbetet för någon som 

varit sjukskriven.  

Något som framkommit i studiens resultat är att flera av deltagarna har förnekat sitt sjukdoms-

tillstånd. Deltagarna insåg inte hur dåligt de mådde och erkände därför inte det för varken sig 

själva eller omgivningen. Att förneka sitt sjukdomstillstånd var inget vi sett i resultaten från 

den tidigare forskningen. Detta är något vi tänker kan ha att göra med att forskningen i mindre 

grad har utgått från att se sjukskrivningen utifrån hela lärandeprocessen. Att vi lärt oss att 

många som är sjuka faktiskt förnekar sitt sjukdomstillstånd tror vi är viktigt att känna till. Ge-

nom att veta om det skulle sjuka tidigare kunna fångas upp, vilket kan vara början till att hitta 

rätt slags rehabilitering och på så sätt bli frisk och kunna återgå till arbetet. Vi ser det därför av 

största vikt att titta även på sådana reflektioner från personer som varit sjukskrivna. Under 

sjukskrivningens gång, när deltagarna insett att de är sjuka och börjat sin rehabilitering, beskri-

ver flera att de har förändrat sitt tankesätt. Något som var framträdande i resultatet är att olika 

erfarenheter från en sjukskrivning har gjort att prioriteringar och värderingar har förändrats. 

Här har vi sett att självuppskattning, i form av att exempelvis sätta gränser, lyssna på sin kropp 

och se till sina egna behov, är något som fått en större betydelse. Deltagarna har inte uttryckli-

gen beskrivit detta som svårt, men att det har tagit tid innan de kommit till den insikten. Resul-

tatet ser vi har en likhet med en studie som gjorts på personer som blivit sjukskrivna på grund 

av psykisk ohälsa. Där har det visat sig vara vanligt förekommande att det upplevs som svårt 

att sätta gränser för vad som klaras av vid återgången till arbetet (Noordik et al., 2011). Att 

sätta gränser är något som Pontus beskriver att han har lärt sig under sin tid som sjukskriven, 

vilket han hade svårt för innan sjukskrivningen. Detta kan likställas vid vad Noordik et al. 

beskriver i sin studie. Att kunna sätta gränser är viktigt för att inte överskrida sin nya tolerans-

nivå i arbetet. Detta är, till skillnad från tidigare forskning, inte bara en erfarenhet som personer 

med psykisk orsak till sjukskrivning upplevt, utan något som även andra deltagare känner igen 

sig i.   
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Utifrån studiens resultat kan vi se att det finns flera olika faktorer som är viktiga för att kunna 

återgå till arbetet. Att inte enbart fokusera på medicinering utan att även se till aspekter som 

omgivning, rehabilitering samt individens egen påverkan har visat sig vara erfarenheter som 

deltagarna lyft fram som viktiga i studien. Alla dessa faktorer tänker vi oss kan ha en betydande 

roll och underlätta för en sjukskrivens återgång till arbetet. Att tänka utanför medicinering och 

se vikten av de sociala aspekterna är även något som de Vries et al. (2012) har beskrivit i sin 

studie.  

Med utgångspunkt från avsnittet 5.6. Slutsats av analysen kan vi se lärandeprocessen från att 

uppleva ensamhet till att komma till självinsikt. Men för att säga något om en bättre återgång 

till arbetet finns utvecklingsmöjligheter. Utifrån denna studies resultat kan vi se att det finns 

en saknad av diskussion mellan omgivningen och den sjukskrivna gällande dess relation till 

varandra. Vi har även i tidigare forskning sett att denna fråga inte tas upp. Genom att lyfta sina 

upplevelser och känslor kring sina relationer skulle återgången till arbetet kunna underlättas. 

Om exempelvis arbetsgivaren informerar den sjukskrivna om vilka rehabiliteringsmetoder som 

finns samt att den sjukskrivna berättar om vilket stöd den skulle uppskatta att få kan ett bättre 

samarbete skapas. Samma gäller för relationer med övriga omgivningen, som exempelvis sjuk-

vården eller en vän. Vi tänker oss att Företagshälsovården skulle kunna jobba för en förbättrad 

relation mellan dessa aktörer. Den sjukskrivna skulle där kunna få stöd för att våga lyfta en 

diskussion med sin omgivning. På så sätt skulle den sjukskrivna kunna få bättre hjälp och där-

med även lättare kunna återgå till arbetet. Det handlar således om ett slags metasamtal, samtal 

om den relation som finns. 

 

6.2. Förslag till fortsatt forskning inom området 

Studiens syfte ”att vinna kunskap om vilka erfarenheter som en längre sjukskrivning kan bidra 

med och hur dessa erfarenheter kan ses som en del av lärandeprocessen.” besvarades genom 

utgångspunkten att lärande ses som en cyklisk process. Vi ville titta på personers erfarenheter 

och upplevelser från en sjukskrivning och hur detta kan förstås ur ett lärandeperspektiv. Då vi 

anser att vårt ämne är värdefullt och viktigt att lyfta tänker vi oss att det skulle vara intressant 

att göra en större fördjupad studie inom området med flera delstudier. Liksom vår studie skulle 

varje delstudie då bestå av deltagare med samma orsak till sin sjukskrivning, men med ett större 

antal deltagare. Detta för att skapa sig en mer fördjupad bild av erfarenheter från en sjukskriv-

ning och lättare kunna göra jämförelser. Då vi i denna studie har haft ett lägre antal deltagare 

har det varit svårt att göra denna jämförelse. Att kunna jämföra olika sjukskrivningar kan vara 

av intresse för att kunna ge rätt rehabilitering i olika sjukskrivningsfall. Genom att få rätt reha-

bilitering skulle det kunna underlätta återgången i arbetet.  

Istället för att jämföra personer med olika orsaker till sjukskrivning skulle ett alternativ vara 

att göra en kvalitativ studie om sjukskrivna oavsett orsak. Fokus skulle då ligga på vinster och 

brister med sjukskrivningar och rehabilitering. Studien skulle kunna utgå både från den sjuk-

skrivna själv, men även utifrån arbetsgivare samt sjukvården. Då flera olika aktörer är invol-

verade i en sjukskrivning kan det vara intressant att se det från olika perspektiv för att kunna 

göra förbättringsåtgärder.  
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Ytterligare en alternativ studie är att göra en kvantitativ studie gällande rehabilitering under en 

sjukskrivning. Liksom vår studie skulle utgångspunkten kunna vara att undersöka personer 

med olika orsaker till sin sjukskrivning. Men istället för att utgå från de upplevda erfarenhet-

erna som i en kvalitativ studie kan de faktiska rehabiliteringsinsatserna finnas som utgångs-

punkt. På så sätt skulle det vara lättare att se vilka olika typer av rehabiliteringsmetoder som 

deltagarna fått samt hur vanligt förekommande dessa är. Genom att göra en kvantitativ studie 

kan ett större antal deltagare nås och därmed skulle resultatet eventuellt kunna generaliseras 

till en större population.  

 

6.3. Konklusion 

Denna studie har utgått från erfarenheter från sjukskrivningar där vi har sett det utifrån ett 

lärandeperspektiv. Gemensamma drag i resultatet har visat sig vara vikten av att ha en stöttande 

omgivning för att lättare kunna återgå till arbetet efter en sjukskrivning. Stöd i form av att 

känna närhet och omtanke från omgivningen har varit viktiga faktorer under sjukskrivnings-

processen. Även att känna förståelse och på så sätt slippa uppleva ensamhet har varit betydel-

sefullt. Något annat som visat sig vara av betydande art har varit individens egen roll i proces-

sen. Att tro på sig själv och få en bättre insikt i sin situation har visat sig vara faktorer som 

påverkar återgången i arbetet positivt. Mycket av det deltagarna berättat om har de främst re-

flekterat över i efterhand, som vikten av vila samt att sätta rimliga krav. Studien har visat på 

att det finns mycket gemensamt i deltagarnas upplevelser, men även delar som skiljer sig åt. 

Något som visat sig skilja sig åt har bland annat varit upplevelser kring samtalsstöd då personer 

med fysisk orsak till sin sjukskrivning har fått mindre stöd i form av det.   

Att lära sig om erfarenheter från sjukskrivningar kan förhoppningsvis leda till att antal sjuk-

skrivningsdagar minskar. Eftersom en sjukskrivning kostar både tid och pengar för ett företag 

kan det vara viktigt ur arbetsgivarens perspektiv att lära sig mer om vilka faktorer som kan 

underlätta återgången till arbetet. Även ur ett samhällsperspektiv är ämnet aktuellt då resurser 

går förlorade vid en sjukskrivning. Med utgångspunkt från den sjukskrivna själv kan det vara 

viktigt att dela med sig av sina erfarenheter för att kunna hjälpa andra som hamnar i samma 

situation. Erfarenheterna kan även underlätta om individen skulle hamna i samma situation 

igen. Då individen själv tillsammans med flera olika aktörer blir involverade vid en sjukskriv-

ning upplever vi att denna studie kan vara relevant ur flera perspektiv.  

Denna studie bidrar med forskning till det pedagogiska fältet då den ger ytterligare kunskaper 

om erfarenheter och upplevelser från en sjukskrivning. Då detta ses utifrån en lärandeprocess 

och inte enbart utifrån resultatet av en sjukskrivning tillhör studien pedagogiken. Studiens re-

sultat bekräftar det tidigare studier har kommit fram till främst avseende omgivningens bety-

delse under sjukskrivningen, men även vikten av att få information och känna sig delaktig i 

rehabiliteringen. Från studiens resultat kan vi dra slutsatsen att det finns flera viktiga aspekter 

att ta hänsyn till för att underlätta en sjukskrivning. För att skapa gynnsamma förutsättningar 

för att kunna återgå till arbetet är det viktigt med kombinationen av en omgivningens stöd, en 

god rehabilitering samt individens egen insats.   
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 - Samtyckesformulär  

 

Uppsala universitet, Emma Bresell och Elin Steinvall 

 

Till berörda deltagare 

 

Medgivande för deltagande i en studie om erfarenheter från tidigare sjukskrivning 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka vilka erfarenheter en längre sjukskrivning 

kan bidra med i återgången ut i arbetslivet.  

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer med tidigare sjukskrivna som kommer att ge-

nomföras och därefter analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudin-

spelning används kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin 

helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga in-

tervjuer.  

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på se-

minarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda perso-

ner att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och 

andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt 

och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204).  

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet 

i undersökningen.  

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under in-

tervjun avbryta sin medverkan. 

 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

 

Datum  __________________________________________ 

 

Underskrift  _____________________________________________ 
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8.2. Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Tiden innan sjukskrivning 

Hur såg ditt liv ut innan sjukskrivningen? 

Vad var anledningen till att du blev sjukskriven? 

 

Från sjukskrivning till arbete 

Berätta gärna om din tid som sjukskriven (början, mitten och slut) 

Hur såg rehabiliteringen ut under sjukskrivningen? Hur påverkade den dig? 

Hur såg bemötandet ut från din umgängeskrets under sjukskrivningen? Hur påverkade det dig? 

Hur såg stödet ut från din arbetsgivare och kollegor under tiden som sjukskriven?  Hur upp-

levde du det? 

Om du tittar tillbaka på de här aspekterna (rehabilitering, omgivning, arbetsgivare). Hur hade 

det kunna sett annorlunda ut tror du? 

 

Reflektioner från sjukskrivningen 

Om du tänker tillbaka på vägen från sjukskrivning till arbete, vad kan du då se ha varit bidra-

gande faktorer till återgången? 

På vilket sätt skiljer sig dina tankar idag till skillnad från tiden innan sjukskrivningen? Vad kan 

det ha berott på?  

På vilket sätt skiljer sig ditt liv idag jämfört med hur ditt liv såg ut innan sjukskrivningen? Vad 

kan de ha berott på? 

Utifrån dina erfarenheter, vad tycker du att man som arbetsgivare, kollega eller vän kan tänka 

på vid en sjukskrivning? 

Vad hade du kunnat göra annorlunda under vägen från sjukskrivning till arbete? 

 

 

 


