
 

 

Lunds universitet 

Sociologiska institutionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara långtidssjukskriven 
 

- ur ett livsformsteoretiskt perspektiv 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline von Malortie 

Uppsats Soc 466, 61-80 p  

Vårterminen 2006 

Handledare: Britt-Marie Johansson 

 



Titel: Att vara långtidssjukskriven – ur ett livsformsteoretiskt perspektiv   

Uppsats Soc 466, 61- 80 p 

Handledare: Britt-Marie Johansson 

Sociologiska institutionen, vårterminen 2006. 

 

ABSTRACT  

 

Långtidssjukskrivningar har blivit allt mer av ett gissel för samhället. Det går inte en dag utan att 

långtidssjukskrivning diskuteras i media eller av politiker. Det har därför blivit ett allt mer intressant 

område för forskningen att bita i. Denna uppsats vill bidra till att ytterligare analysera fenomenet 

långtidssjukskrivning. Eftersom en större del av de långtidssjukskrivna är medelålders kvinnor inom 

offentlig sektor har det fallit sig naturligt att fokusera på deras situation i denna studie. 

Syftet med denna uppsats är att analysera kvinnors långtidssjukskrivning. Mer specifikt försöker 

uppsatsen belysa varför kvinnorna blivit långtidssjukskrivna, hur denna i sin tur påverkar deras 

livssituation och hur deras eventuella väg tillbaka till arbetslivet ser ut. Som teoretisk utgångspunkt har 

jag valt att fokusera på tidsgeografin och livsformsteorin, vilka har varit en passande referensram för att 

analysera långtidssjukskrivning. För att kunna ta mig an denna uppgift har det känts naturligt att 

använda mig av en kvalitativ metod genom att djupintervjua sju kvinnor. Respondenterna hittades 

genom att jag själv annonserade efter villiga personer som var intresserade av att bli intervjuade.   

 

Resultatet från undersökningen är mångskiftande och kan både användas för att stödja vissa tidigare 

studieresultat och visa på nya infallsvinklar. Vad avser vägen in i sjukskrivningen så kan man generellt 

sett säga att många av respondenterna tycks vara låsta i sina invanda ”spår” och rutiner, vilket har en 

klar koppling inom tidsgeografin och livsformsteorin. De direkta orsakerna var ofta arbetslivsrelaterade 

i form av omorganisationer, nedskärningar på arbetsplatsen och starka hierarkier med få möjligheter att 

påverka vardagen. Många kvinnor redogör också för behovet av kontinuitet inom sjukvården och 

kontakten med Försäkringskassan när det väl kommit så långt att de måste sjukskriva sig. Brister inom 

detta område tycks göra sjukskrivning och eventuell rehabilitering svårare. För många av de 

långtidssjukskrivna respondenterna medför sjukskrivningen en avgörande förändring på det individuella 

och sociala planet. Isolering, ensamhet och en känsla av meningslöshet kantar sjukskrivningen och gör 

en eventuell återanpassning i framtiden svårare. De flesta respondenterna såg pessimistiskt på tillvaron 

och framtiden. De respondenter som var mest positiva var de som hade ett brett social nätverk och stöd 

ifrån familjen, vilket gav dem möjlighet att ändra ”spår” och rutiner. Av de sju kvinnorna hade endast 

en kommit tillbaka till en fast (deltids) tjänst igen. 

 

Nyckelord: långtidssjukskrivning, kvinnor, medelåldern, offentlig sektor, tidsgeografi, livsformsteori.  
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1. Inledning 

 

Inom samhällsdebatten har sjukskrivningar och i synnerhet långtidssjukskrivningar, och 

förtidspensioneringar länge varit ett hett och omdiskuterat ämne. Med långtidssjukskrivning menas att 

man varit frånvarande från sitt arbete mer än sex månader (http://www.fk.se/privatpers/). 

Sjukskrivningarna är ett så stort och kostsamt samhällsproblem idag och många områden är 

involverade i problematiken. När jag började sätta mig in i debatten fick jag uppfattningen att man 

snarare tenderar att ställa kostnaderna i fokus än på själva orsakerna bakom de höga 

sjukskrivningstalen. Framför allt är det kvinnorna som är den mest utsatta gruppen och jag blev 

intresserad varför det förhåller sig på det viset och vad det kan bero på. Vad är det som gör att just 

kvinnorna blir sjuka? Är det möjligtvis arbetslivet eller familjesituationen som gör att man inte orkar 

med längre? Kvinnor i medelåldern är alltså överrepresenterade bland långtidssjukskrivna och 

kvinnorna är dubbelt så mycket långtidssjukskrivna som män. Den största enskilda gruppen 

långtidssjukskrivna är anställda inom vård och omsorg. Så många som 25 % av alla 

långtidssjukskrivna kvinnor arbetar i den sektorn (http://www.kommunal.se).    

 

Vissa hävdar att det är en jämställdhetsfråga (SvD, 2002-08-26) för att den höga långtidssjukfrånvaron 

kan handla om hur kvinnor och män förhåller sig till varandra i vardagen, hur man fördelar ansvar och 

uppgifter, makt och inflytande hemma och på arbetet. Jämställdhetsutvecklingen är ett ansvar som 

delas av många i samhället. Att få ner långtidssjukfrånvaron innebär också en vilja och förmåga att 

förändra hela samhället – t.ex. i hemmet, inom sjukvården, på arbetsmarknaden. Men det finns andra 

som hävdar att den dramatiska ökningen av långtidssjukskrivningar i Sverige beror på att den psykiska 

ohälsan ökat (SDS, 2004-06-18). Det kan också finnas andra orsaker, en del menar att det kan vara en 

klassfråga (SDS, 2005-03-08) genom att faktorer som utbildning och ekonomi kan ha ett samband med 

hälsa och välmående. 

 

Man kan se att det skett en förändring på arbetsmarknaden i dag genom att det är allt färre anställda 

som öppet vågar framföra sin kritik över ev. missförhållanden på sin arbetsplats utan som i stället 

väljer att lösa situationen tillfälligt genom att sjukskriva sig (Arbetslivsinstitutet, Statens 

Folkhälsoinstitut, Institutet för psykosocial medicin och Försäkringskassan, 2005). Det finns även 

bevis för att arbetsmiljön blivit alltmer försämrad psykossocialt sett, bl.a. i form av stress, samtidigt 

kan man se att möjligheten till självbestämmande i arbetslivet minskat (ibid). Speciellt inom den 

offentliga sektorn kan det finnas brister i organisationen som gör att sjukskrivningarna just bland 

kvinnor skjuter i höjden. Den höga sjukfrånvaron kan bero på att strukturer inom organisationen 

tillåter frånvaro i högre utsträckning än främjande för mer gynnsamma lösningar (ibid).  
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Det har förvisso skrivits mycket om ämnet långtidssjukskrivning, men jag blev intresserad av att göra 

en egen undersökning med en ny och möjlig infallsvinkel där jag försöker använda mig av 

tidsgeografin – vilken jag senare kommer att presentera – som utgångspunkt för min analys. Min egen 

förförståelse av långtidssjukskrivning grundar sig egentligen till största del på vad jag hört och läst i 

media och Internet där man, som jag nämnt ovan, framför allt fokuserat kring arbetsmiljön och 

kvinnorollen eftersom kvinnorna är den mest utsatta gruppen. Men frågan är om det speglar hela 

bilden och jag har därför applicerat tidsgeografin för att kunna tränga djupare in i problematiken.    

        

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att genom ett antal intervjuer med långtidssjukskrivna kvinnor belysa varför 

kvinnorna blivit långtidssjukskrivna och hur detta i sin tur påverkar deras livssituation och ev. väg 

tillbaka till arbetslivet. De frågeställningar som jag vill ställa är följande:  

 

- varför blev respondenterna långtidssjukskrivna? 

- på vilket sätt påverkas respondenterna av att bli långtidssjukskrivna socialt sett och ur ett 

individperspektiv? 

- vilken roll spelar bemötandet i kontakten med myndigheter? 

- vilken betydelse har kvinnorollen? 

- hur ser respondenterna på framtiden?  

 

Som jag kommer att motivera senare kan det vara lämpligt att analysera dessa frågeställningar ur ett 

tidsgeografiskt perspektiv. 

 

1.2 Disposition 

 

I detta första kapitel introduceras problematiken och uppsatsens syfte specificeras. I det följande 

kapitlet diskuteras de metodologiska valen och avvägningarna som jag gjort. I kapitel tre diskuteras 

kort tidigare forskning och utredningar inom långtidssjukskrivning. I det fjärde kapitlet presenteras den 

teoretiska referensramen som bygger på tidsgeografin (Hägerstrand, 1991) och livsformsteorin 

(Friberg, 1990). I det femte kapitlet redovisas och analyseras resultaten. Det avslutande kapitlet 

sammanfattar uppsatsen och dess slutsatser. 
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2. Metod 

2.1 Metodval 

 

När man valt att utföra en studie måste man ställa sig frågan om man antingen ska använda sig av 

kvantitativ eller kvalitativ metod och det kan vara relevant att frågeställningarna får avgöra 

metodvalet. Kortfattat kan man säga att kvantitativ data kan besvara frågan hur många, och kan även 

ge mer precisa svar med en generaliserbarhet medan kvalitativ data kan ge svar på frågan varför och 

kännetecknas också av att vara mer sensibel och exemplifierande (Svenning, 1996). Eftersom min 

avsikt varit att studien, som grundar sig på ett förhållandevis litet material men som speglar ett 

komplext tema endast kan behandlas utifrån ett induktivt förhållningssätt d.v.s. genom generaliseringar 

utifrån empirin och dess teoretiska förankring, i detta fall tidsgeografin (Hägerstrand 1991), anser jag 

därför att kvalitativ analys lämpar sig bäst. Syftet har inte varit att fokusera på kvantitet i 

användningen av statistiska metoder utan intresset har i stället kretsat kring innebörden av att vara 

sjukskriven, ökade insikter om själva företeelsen och en ökad förståelse kring ämnet 

långtidssjukskrivning. Eftersom jag har goda erfarenheter av tidigare studier som jag baserat på 

intervjuer fann jag det naturligt att också fortsätta att använda mig av intervjuer i denna uppsats.  

 

I diskussionen kring valet av metod följer också diskrepansen mellan studiens mätbarhet, (validitet) 

och resultatens tillförlitlighet, (reliabilitet). Grundläggande förutsättningar för en kvantitativ 

undersökning och likaså en kvalitativ är att kopplingen mellan det teoretiska och det empiriska planet 

är tydlig och att det existerar en förankring i en vidare mening (Svenning, 1996). Därför måste man 

samtidigt vara mycket försiktig när väl generaliseringar görs utifrån ett begränsat antal 

intervjupersoner. Bra generaliseringar kan dock bara göras på ett bra sätt om man redogör för 

begreppen och hur de appliceras, (ibid). Validiteten av undersökningen skulle i och för sig kunna 

ifrågasättas eftersom det givetvis är vanskligt att generalisera pga. ett litet underlag, d.v.s. få 

intervjupersoner. Detta är dock ofta fallet med kvalitativa undersökningar. En kvalitativ undersökning 

är mer exemplifierande än generaliserande eftersom resonemangen om tillförlitlighet inte alls gäller i 

samma utsträckning för kvalitativa undersökningar som för kvantitativa. Hade jag däremot gjort en 

annan kvalitativ undersökning med liknande urval är jag övertygad om att jag hade uppnått ungefär 

samma resultat och liknande svar, d.v.s. reliabiliteten torde bedömas som god.  

 

I samband med forskningsprocessen ställs förförståelsen också i fokus. Redan från första början har 

forskaren en mängd utvecklade tolkningar av verkligheten med sig i bagaget. Han har alltså en 

uppfattning om det han ämnar studera redan innan han påbörjar sin egentliga studie (Merriam, 1994).  

Det vanligaste sättet att avgöra vilken slags intervjumetod som ska användas är genom att  
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utkristallisera vilken slags struktur den ska ha. Man måste ta ställning om intervjuerna å ena sidan ska 

ha en fast struktur eller om de å andra sidan ska vara öppna och samtalsliknande (Andersson, 1994). 

Jag anser att semi- strukturerade intervjuer var mest fördelaktiga eftersom strukturerade intervjuer 

hade inneburit mindre flexibilitet. Att utföra semistrukturerade intervjuer innebär att man har ett större 

spelrum, man har större möjligheter att utveckla resonemang, bygga vidare på ämnen, föra ett naturligt 

samtal och fånga in åsikter. Det är viktigt att komma ihåg - om intervjun inte består av i förväg skrivna 

frågor ställs det samtidigt högre krav på intervjuaren och hans intervjuerfarenhet och intervjuförmåga, 

(Andersson, 1994). ”Det är viktigt att man ser intervjun som den interaktionsprocess den är och 

förstår hur denna process påverkas av en lång rad förhållanden som är specifika i en speciell 

intervjusituation och som gör det svårt att tala om en generell intervjusituation eller ett intervjuarideal 

som passar i alla sammanhang” (Andersson, 1994, s.171).         

 

Tillvägagångssättet och insamlingen av intervjupersoner var till en början besvärlig. Jag tog kontakt 

med Kommunalarbetarförbundet vid universitetssjukhuset i Lund men rådande sekretess förhindrade 

mig att ta del av långtidssjukskrivna medlemmar. Men genom inrådan av en person på förbundet 

tipsade han mig om att annonsera i dagspressen och detta gav omedelbart resultat. Jag annonserade i 

Sydsvenska Dagbladet och i Metro Skåne.     

 

Jag valde att inte göra strukturerade intervjuer och inte heller enkäter (det fanns inte tillräckligt med 

underlag) eftersom det då inte är längre möjligt att göra en mer omfattande intervju och tränga djupare 

in i problematiken. I utformningen av intervjuguiden har jag utgått ifrån olika ämnesområden som har 

en nära koppling till att vara långtidssjukskriven. Ämnena har jag också försökt anknyta till i 

beskrivningen av tidsgeografins sk. trajektorier eller individbanor som jag senare kommer att 

återkomma till.      

 

2.2 Urval 

 

De urvalskriterier som jag utgått från i studien har varit medelålders kvinnor inom den offentliga 

sektorn eftersom de tillhör den i särklass största gruppen långtidssjukskrivna. Jag fick ett snabbt men 

dock inget större gensvar på mina annonser i tidningarna men genom att jag angav tydliga 

urvalskriterier; kvinnor i medelåldern med arbetsbakgrund i den offentliga sektorn var det möjligt att 

få tag på dem som jag verkligen sökte. Av de sju intervjupersonerna är fyra undersköterskor, en är 

terapeut, en är socialsekreterare och en är utbildad mentalskötare. Av dessa har tre fått diagnosen 

utmattningsdepression, två är sjukskrivna p.g.a. en belastningsskada och de resterande två 

respondenterna har fått diagnosen fibromyalgi. En närmare beskrivning av intervjupersonerna ges i  
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bilaga ett. Alltså innebar detta inget bortfall och samtliga sju som svarade var mycket positivt inställda 

till att medverka i studien. Samtidigt kan man inte låta bli att fråga sig vilka det är som har svarat och 

hur pass representativa de är för gruppen långtidssjuka. Urvalet är inte helt representativt eftersom det 

inte är helt orimligt att tro att de som svarat på annonserna är de som fortfarande är aktiva och som har 

ork att berätta och kanske är kritiska medan det kan vara svårare att nå ut till dem som förhindras av att 

de är sjukare och därav mer passiva. 

 

2.3 Intervjuer 

 

Efter att intervjupersonerna ringt eller skickat mejl till mig frågade jag om vi skulle träffas eller om de 

hellre ville bli intervjuade per telefon. Av de sju respondenterna intervjuade jag fem per telefon och 

två av dem träffade jag personligen: en av dem bestämde jag träff med i en lokal pizzeria och den 

andra respondenten gjorde jag hembesök hos. Eftersom jag hade en mikrofon som var direkt kopplad 

till telefonen behövde jag inte anteckna samtidigt som jag intervjuade och jag kunde i stället 

obehindrat koncentrera mig på intervjun och kunde på ett helt annat sätt vara aktiv i 

intervjusituationen. Jag hade därmed också möjligheten att kunna lyssna på mina frågor efterhand i 

min strävan att förbättra tillvägagångssättet.   

 

Jag kan inte säga att det var någon större skillnad på att intervjua via telefon eller träffat dem 

personligen förutom att jag, självklart, fick ett rikare intryck av att intervjua personerna som jag 

träffade personligen eftersom man kunde ta del av kroppsspråk osv. vilket givetvis inte går via telefon. 

Det verkade också som om de som ville bli intervjuade via telefon var mer rädda om sin identitet och 

integritet. Genom att prata med dem i telefon fick jag intryck av att de vågade prata mer om sin 

situation än vad de annars hade gjort. Dock ser jag ingen generell skillnad i material mellan de som jag 

intervjuat per telefon och de som jag intervjuat personligen. Hade jag telefonintervjuat de som jag 

träffade personligen istället hade resultaten nog blivit än mer omfattande. De som jag träffade 

personligen var de som verkade vara mest utåtriktade.   

 

Enligt Merriam (1994), är det viktigt att vara så neutral som möjligt i intervjusituationen och att vara 

icke-bedömande, oberoende av hur mycket respondentens svar än bryter mot intervjuarens egna 

normer och värderingar. En bra intervjuare ska också försöka ta hänsyn till att lyssna på ett 

reflekterande sätt. Självklart var det mycket känslomässigt att intervjua personerna om deras 

personliga levnadsöden men jag försökte fokusera på mina frågor och inte låta känslorna fara iväg. Jag 

hade dock inga problem att ställa de frågor som jag ville och hade förberett mig på.       
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2.4 Etiska överväganden 

 

I min uppsats har jag tagit hänsyn till respondenternas personliga integritet och på deras egen begäran 

har jag garanterat deras anonymitet. När jag intervjuade dem via telefon var de väl medvetna om att 

det de sa skulle spelas in på band – vilket alla accepterade. Självklart gällde samma sak för dem som 

jag träffade och intervjuade personligen.       

 

3. Tidigare forskning och utredningar kring långtidssjukskrivning    

 

Sociologen Margareta Svenning (1993) har utfört en studie där hon djupintervjuat och följt upp ett 

femtiotal arbetstagare från fem olika projektföretag där samtliga drabbats av arbetslivsrelaterade 

problem och som dominerades av kvinnor med belastningsskador. Studieresultaten visar att i slutet på 

1980-talet när studien utfördes, var belastningsskadorna de som ökade mest. Under 2000-talet har man 

upptäckt att det tillkommit andra arbetslivsrelaterade problem som t.ex. stressrelaterade sjukdomar 

som står för den största ökningen (SDS, 2004-06-18). Detta innebär emellertid inte att Svennings 

(1993) studie inte är relevant eller ointressant utan att den snarare att kan påvisa en utveckling av 

orsakerna bakom långtidssjukskrivningarna. Svenning (1993) konstaterar att arbetsskadorna inte 

nödvändigtvis behöver höra samman med fysiskt tunga lyft utan att de istället kan relateras till låsta 

arbetsställningar och ensidiga arbetsställningar och ensidiga arbetsrörelser. Men de kan alltså 

uppkomma trots att arbetsuppgifterna i sig inte varit fysiskt tunga. Andra problem som Svenning 

(1993) pekar på är arbetsorganisationer som är starkt styrda och hierarkiskt uppbyggda vilket kan 

verka dämpande på kreativitet, arbetslust och välbefinnande. Denna typ av arbetsorganisation är vanlig 

på arbetsplatser som domineras av kvinnliga arbetstagare inom den offentliga sektorn. Som 

arbetsgivare borde man vara mer medveten om vikten att tillgodose individens möjligheter till 

självbestämmande i och över sitt arbete eftersom det har en stor betydelse för hennes psykiska hälsa 

och välbefinnande i övrigt menar Svenning (1993). Fokus bör emellertid inte enbart läggas på 

arbetslivet.  

 

Enligt Svenning (1993) spelar förhållandet mellan individens arbete och fritid en nog så viktig roll för 

arbetstagarens hälsotillstånd. Fritidsaktiviteter i någon form får inte underskattas om man ska fungera 

bra och trivas på sitt arbete. Problemet kvarstår dock eftersom människor med ensidiga och 

osjälvständiga arbeten har i regel inte heller ork att kompensera detta på sin fritid utan blir passiva 

även där. Man kan, vidare, inte bortse från att även kvinnors hemarbete, vård och omsorg samt 

övergripande ansvar för hem och familj också kan bidra till en ökad sjukfrånvaro. Trots att vi lever i 

världens mest jämställda land är det fortfarande kvinnan som förväntas bära huvudansvaret för barn  
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och hem. Svenning (1993) anser att man fokuserat alldeles för mycket på stressen i relation till just 

arbetslivet och för lite på att kvinnorna fortfarande i mer eller mindre utsträckning har två jobb, ett 

förvärvsarbete och ett hemarbete, dvs. deras ”dubbla arbeten”. För de flesta dubbelarbetande kvinnor 

ligger ju en stor del av stressen i att de slits mellan det betalda och det obetalda arbetet.  

 

Ett av de mest negativa resultaten som Svennings (1993) studie presenterar handlar om 

återrehabiliteringen till arbetslivet. Arbetssituationen har inte förbättrades nämnvärt för de 

långtidssjukskrivna eftersom det gjordes få arbetsmiljöförbättringar. Ofta fick de återgå till samma 

eller liknande arbetsuppgifter innan de deltog i rehabiliterande åtgärder. Den avgjort största 

svårigheten på individnivå, när det handlar om återrehabilitering, är ändå den bristande motivationen, 

alltså att få individen att känna sig tillräckligt motiverad att vilja kämpa för att komma tillbaka till 

arbetslivet igen. Tiden är betydelsefull här i sammanhanget eftersom ju längre tiden går desto sämre 

blir förutsättningarna för att komma tillbaka till arbetslivet igen.  

 

Att vara långtidssjukskriven innebär att livssituationen förändras på ett radikalt sätt. Man går miste om 

den dagliga sociala kontakten med arbetsplatsen och för många har det sociala livet en stark 

anknytning till arbetet och därför ger arbetet individen ett människovärde. Att bli sjukskriven och bli 

fråntagen den naturliga kopplingen till arbetslivet kan för många innebära att man tappar fotfästet i 

tillvaron och att man förlorar sin identitet. Arbetet och arbetskamraterna är i många fall den enda 

kanalen ut i samhället. För vissa kan det emellertid bli en början på något positivt och känna det som 

en befrielse att inte behöva arbeta längre och att äntligen kunna slippa sin oro och ångest över att inte 

orka med de krav och förväntningar som arbetet ställer. Att bli förtidspensionär kan betyda en ny fas i 

livet och början på något nytt och kan betyda att man kan göra vad man vill och vad man kan och i sin 

egen takt. (Svenning, 1993). 

 

Sammanfattningsvis konstaterar Svenning (1993) att för att en individ ska lyckas få en lyckad 

rehabilitering måste lika stor vikt läggas vid att förändra arbetsmiljön som att rehabilitera den enskilde. 

Att framför allt rehabilitera den enskilde individen och återinsätta henne på liknande arbetsuppgifter 

som innan kan inte vara en bra idé, varken för individen, företaget, eller samhället i stort. 

 

Svennings (1993) slutsatser har vidareutvecklats av Treekrem (2000). Hans studie visar att man som 

långvarigt sjukskriven oftast kan rehabiliteras tillbaka till normalt liv och återgång till arbete. Men för 

att lyckas komma så långt krävs psykologiskt stöd och ett välfungerande socialt nätverk för att undvika 

isolering och ensamhet. Det är även mycket viktigt att stödinsatserna alltid utgår utifrån ett 

individperspektiv och att förutsättningarna är sådana att handläggarna får bättre utbildning och  
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kunskap och att de drabbade får tillräckligt med tid att tala ut om sina problem, att de känner att någon 

bryr sig och att de blir bemötta som värdefulla människor - först då kan kanske livslusten och det 

förlorade människovärdet kan återfås. 

 

En undersökning som utförts vid Karolinska institutet i samarbete med Försäkringsbolaget AFA 

(2005) analyserades specifikt riskfaktorerna vid långtidssjukskrivning bland kvinnor. I studien utgick 

man helt från kvinnornas egna perspektiv. Studien grundas dels på intervjuer och dels på enkäter av 

både sjukskrivna och inte sjukskrivna kvinnor i arbetsför ålder. Studien visar att möjligheterna till 

utredning och behandling är begränsade för de sjukskrivna kvinnorna och att detta förmodligen har 

betydelse för långa långtidssjukskrivningsperioder. Avsaknad av behandlingsalternativ och långa 

väntetider är ytterligare ett av huvudproblemen. Livsstilsfaktorer och personbundna faktorer (t.ex. 

dåligt självförtroende, övervikt, avsaknad av motion) som skiljer sjukskrivna och yrkesverksamma 

kvinnor åt kan vara riskfaktorer bakom  långtidssjukskrivningar men kan även vara konsekvenser av 

en längre tids sjukskrivning.  

 

Studien bekräftar också att långtidssjukskrivna kvinnor bär det största ansvaret för det obetalda arbetet 

i hemmet och har huvudansvaret för skötseln av eventuella, barn. Studien visar också att de 

sjukskrivna kvinnorna i samtliga yrkeskategorier förlorar på att yrkesarbeta om hänsyn tas till att 

levnadskostnaderna normalt sett är högre än vid yrkesarbete. Detta måste givetvis påverka 

motivationen för den enskilde individen att vilja komma tillbaka till arbetslivet, som Svenning (1993) 

diskuterat som den svåraste faktorn. 

 

Arbetsterapeuten och forskaren Carita Håkansson (Arbetsterapeuten, nr: 10, 2002) hävdar att det 

framför allt är kvinnors krav på sig själva och omgivningens krav på dem som ligger till grund för det 

ökade antalet långtidssjukskrivningar bland kvinnor. Hon har, liksom KI-studien, baserat sin forskning 

på både friska och långtidssjukskrivna kvinnor i samma ålder, oavsett diagnos. Hon har funnit att det 

framförallt är kvinnor från den offentliga sektorn som dominerar bland de långtidssjukskrivna. 

Kvinnors problem relateras oftast till den totala livssituationen enligt Håkansson. Ansvarsfördelningen 

mellan könen är fortfarande väldigt traditionell, även utanför arbetet. Det märks inte heller någon 

skillnad mellan kvinnor i åldern 50 - 59 år och 30 - 39 år och detta påvisar att traditionella 

könsmönster är svåra att ändra på. 

 

Håkanssons slutsatser får också stöd av Sjögren och Ernsjöö Rappe (2002) som skrivit en bok om unga 

kvinnor i arbetslivet. Trots att den grupp Sjögren och Ernsjöö Rappe undersökte tillhör en yngre 

generation kan man tyvärr konstatera att de fortfarande brottas med samma problem som den äldre  



 10

generationen har fått göra. De överhopas ständigt av de krav som omgivningen och de själva ställer 

och kraven blir allt högre. Enligt författarna är det inte frågan om ett individproblem utan att det mera 

handlar om ett strukturellt problem som präglar hela samhället. Eftersom de manliga normerna gäller i 

arbetslivet och i samhället i övrigt måste kvinnorna hela tiden hävda sig och vara snäppet bättre 

eftersom de redan ligger steget efter för att de just är kvinnor. 

 

Avslutningsvis kan nämnas en utredning som publicerades, i april i år, i samarbete med 

Arbetslivsinstitutet, Statens folkinstitut, Institutet för psykosocial medicin och Försäkringskassan. 

(http://www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer/samm/samm.asp?ID=1524). Forskarna ser här i huvudsak 

fyra orsaker till den höga sjukfrånvaron i Sverige: 

 

1. Lägre tolerans mot dem som inte toppresterar på jobbet p.g.a. en utveckling mot mer slimmade 

organisationer. 

 2. Arbetskraften har blivit äldre och har därmed svårare att hålla det tempo som den slimmade 

organisationen kräver – särskilt inom den offentliga sektorn. 

3. Dold arbetslöshet; individer som tidigare klassats som arbetslösa blir i högre utsträckning 

sjukskrivna.  

4. Brister i samspelet mellan trygghetssystemen. 

 

Forskarna har också pekat på andra bidragande orsaker som stödjer tidigare forskning såsom problem  

orsakade av belastningar i privatlivet, missförhållanden på arbetsplatsen och ett allmänt försämrat 

hälsotillstånd. Forskningsgruppen menar, avslutningsvis, att det inte går att hävda att den höga 

sjukfrånvaron kan förklaras utifrån en försämrad fysisk arbetsmiljö men att det däremot finns 

indikationer på att en ökad försämrad psykosocial arbetsmiljö kan vara en bidragande faktor. Särskilt 

har man sett att delar av den offentliga sektorn tycks lida av brister i organisationen vilket avspeglas i 

den relativt höga sjukfrånvaron inom framför allt vård, omsorg och skola där huvudparten av de 

anställda är kvinnor. Här tror forskarna att den höga sjukfrånvaron kan vara ett resultat av strukturer 

som accepterar frånvaro i stället för att söka konstruktiva lösningar på problem inom organisationen.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

Som teoretiska utgångspunkter för analysen av mitt empiriska material har jag valt att använda mig av 

tidsgeografin tillsammans med kulturgeografen, Tora Fribergs (1990) utveckling av denna teori, 

livsformsteorin. Anledningen till att jag valt detta perspektiv är att synliggöra vardagens organisation 

och individers skilda livsformer och strategier och för att belysa de handlingsbegränsningar som 

http://www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer/samm/samm.asp?ID=1524
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kvinnor är utsatta för i sin vardag. Det tidsgeografiska synsättet skulle kunna användas för att ge en 

vägledning för att visa och förklara långtidssjukskrivningens dilemma. 

 

Tidsgeografin lämpar sig synnerligen väl för att analysera fenomenet långtidssjukskrivning eftersom 

den i grunden möjliggör att man kan studera processer som inte har ett samband men som ändå är 

beroende av varandra p.g.a. att de gränsar till varandra eller går in i varandra. Med hjälp av 

tidsgeografin kan man också identifiera individers rörelser i ett s.k. tidrum, där tiden spelar en roll men 

där även den rumsliga dimensionen finns med. Trots att både tid och rum är viktiga kan man inte bortse 

från det som sker i nuet, d.v.s. det som är närvarande i form av individens egna kunskaper och avsikter 

(Friberg, 1990). 

 

Det tidsgeografiska perspektivet beskriver även på ett bra sätt hur s.a.s. relationen mellan tid och rum 

tillsammans skapar skilda verkligheter och begränsningar för de långtidssjukskrivna kvinnorna. Man 

kan iaktta på vilket sätt livssituationen gestaltar sig, hur ansvarsfördelningen inom hem och familj 

påverkar kvinnorna och varför de slussas in i långtidssjukskrivningen. Livsformsteorin ger ytterligare 

möjligheter att kunna studera helheten av i detta fall långtidssjukskrivna kvinnors olika levnadssätt. 

Dessutom finns kvinnorna inte bara i form av en homogen grupp utan alla präglas av olika 

förutsättningar (Friberg, 1990). 

  

Jag har också valt att redogöra för livsformsteorin ur dels en kulturgeografisk synvinkel och dels ur en 

sociologisk synvinkel för att synliggöra skillnader och gemensamheter mellan dessa två synsätt.      

 

4.1 Tidsgeografi  

 

Det s.k. tidsgeografiska synsättet som utvecklats av kulturgeografen Torsten Hägerstrand beskriver hur 

tiden är oskiljaktig från det geografiska rummet. Detta är i sin tur ofrånkomligt när man vill förklara en 

social verklighet. En av tidsgeografins grundidéer innebär att en individ endast kan befinna sig på en 

plats vid en given tidpunkt och att alla sociala relationer – både de som man stöter på i arbetet som på 

fritiden, är beroende av hur den geografiska verkligheten ser ut och tillåter oss att agera. Med hjälp av 

tidsgeografin kan man studera ramarna hur vi organiserar våra vardagliga liv och aktiviteter. Dessa 

aktiviteter kallar man inom tidsgeografin för projekt. Ett exempel på ett projekt kan vara att arbeta. 

Projekten som individen utför skapar olika mönster och bildar i sin tur ett vardagsliv, en s.k. 

individbana eller trajektorie. Individernas banor och projekt kan begränsas av vissa restriktioner, som 

man som individ har liten möjlighet att påverka, eftersom de olika banorna interagerar och sätter 

naturliga gränser för varandra på olika sätt. De kan delas in i tre olika grupper enligt Hägerstrand: 
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o Kapacitetsrestriktioner: som menas med biologiska begränsningar i form av t.ex.: kön, ålder, 

hälsotillstånd. Även tiden utgör en begränsning med sina tjugofyra timmar som individen har 

till förfogande per dygn. Men det kan också röra sig om begränsningar hos de resurser som 

individen förfogar över: t.ex. pengar eller en bil. 

 

o Kopplingsrestriktioner: som handlar om att det krävs en slags samordning mellan t.ex. 

individen och resurser under den aktuella tiden. Ett exempel på sådan samordning mellan tid 

och rum är t.ex. tidtabellstyrd kollektivtrafik. Även medlemmar i en familj är kopplade till 

varandra och verksamheter som arbetsplatser och utbildningssäten är t.ex. kopplade till vissa 

orter. 

 

o Styrningsrestriktioner: fokuserar kring den tidsgeografiska aspekten när det gäller 

maktutövning när det t.ex. finns olika regler för olika individer att få tillstånd till att beträda 

olika rum. En sådan är en s.k. domän, t.ex. ett företags lokal vilket inte alla anställda har 

tillträde till. En nedläggning av en arbetsplats är ytterligare ett exempel. Andra 

styrningsrestriktioner kan t.ex. vara: arbetstider och brist på nya arbetstillfällen på en viss ort 

(Hägerstrand, 1991). 

 

Genom det tidsgeografiska synsättet fokuserar man alltså på tiden i sin relation till händelserna där 

tiden utgör ramen. Varje individ kan fylla tiden med någon verksamhet men som samtidigt är 

begränsad. Varje individ har en s.k. tidsbudget som den har till förfogande. Tiden mellan individens 

födelse och död utgör tidsbudgeten som i sin tur kan omvandlas till en livslinje, ett år, en vecka, ett 

dygn osv. beroende på vad man önskar studera. Varje tidsperiod sammanfogas sedan av den totala tid 

man har till förfogande. En central fråga i sammanhanget rör vilka förhållanden som gör vissa 

individuella val möjliga och vissa inte. För att besvara frågan krävs inte bara kunskaper om individens 

beteende utan även vetskap och förståelse om individens omgivning. Ytterligare en relevant fråga i 

sammanhanget som man kan ställa är, vilka med- och motgångar individen ev. kan komma i kontakt 

med i rörelsen framåt i tiden (Friberg, 1990). 

 

En av tidsgeografins huvudidéer bottnar i förståelsen att en individs liv inte består av ett antal faser som 

är oberoende och skilda från varandra, (även om de kan avgränsas från varandra med tiden som 

mätinstrument), utan att de är snarare sammankopplade med varandra, beroende av, och 

sammanlänkade i varandra på ett bestämt sätt. Därför kan man påstå att en individs olika val hänger 

ihop (Hägerstrand, 1972).  
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4.2 Livsformsteori 

4.2.1 Ur kulturgeografisk synvinkel  

 

Tora Friberg (1990) har med hjälp av det tidsgeografiska perspektivet, identifierat olika sätt hur 

kvinnor lyckas organisera vardagslivet beroende på hur de kan kombinera arbetet, hemarbetet och 

fritiden. För att förklara detta använder Friberg sig av livsformsanalys. Hon finner att kvinnor i skilda 

livsformer utvecklar speciella strategier för att klara vardagslivets problem. En livsform kan betecknas 

som helheten av en människas liv i beskrivningen av en människas livsförlopp genom att man t.ex. 

studerar dagliga aktiviteter, vilka rutiner som man omges av och hur de ändrar sig över åren, hur 

arbetsliv, fritiden utkristalliserar sig framöver under livets gång. Men för att enskilda aktiviteter ska 

kunna betraktas som en livsform måste de först ses utifrån sin helhet och sitt sammanhang eftersom 

olika aktiviteter utgör förutsättningar för varandra i en ömsesidig påverkan. Den sociala verkligheten 

eller den världsbild som människan omger sig av spelar här också en viktig roll. Samhället består också 

av olika livsformer som har en inbördes relation till varandra. Livsformen som präglas av ett visst slags 

vardagsliv är alltså beroende av samhället i övrigt samtidigt som omgivningen är beroende av på vilket 

sätt den specifika livsformen är konstruerad. Friberg (1990) kommer fram till att det finns en viss 

livsform som hon kallar för mellanlivsformen eller balanskonstnärens livsform. Livsformen präglas av 

kvinnornas ofrivilliga pendling mellan betalt och obetalt arbete, mellan hem och arbete, mellan den 

egna tiden och familjens tid. Svårigheterna som kvinnorna får ta i tu med är den ständiga balansgången 

mellan dessa olika områden men Friberg (1990) konstaterar att det även finns klassmässiga skillnader 

hur var och en löser sina problem och att kvinnorna blir tvungna att utveckla olika 

anpassningsstrategier för att bemästra problemen som livsformen för med sig.   

 

Det är också minst lika viktigt att se hur olika kvinnors liv ser ut beroende på de ekonomiska, politiska, 

kulturella och sociala skillnaderna som finns idag så att man även på ett bättre sätt kan uppmärksamma 

arbetsfördelningen och maktfördelningen mellan könen (Friberg, 1990). Om man applicerar ett 

feministiskt perspektiv på det geografiska förhållningssättet kommer den rumsliga och fysiska 

omgivningen, och på vilket sätt dessa ömsesidigt påverkar varandra, att spela en avgörande roll för 

analysen. Kombinerat med ett maktperspektiv blir denna analysram mycket användbar för att belysa 

kvinnornas utsatthet i rumsdimensionen. Varför befinner sig kvinnorna just där de är och hur har de 

hamnat här? Kan man lätt identifiera en tydlig könsaspekt i rumsanalysen? Rumsdimensionen hänger 

dock inte löst i luften - det finns även en tidsdimension att beakta. Kvinnans användande och 

utnyttjande av rummet förändras över tiden. Genom att även beakta en tidsdimension blir analysen mer 

dynamisk. Ett ytterligare steg är att studera hur kvinnan ställs i relation till tiden i det tidsgeografiska 

perspektivet. Den totala tiden med dygnets tjugofyra timmar ger alltid ytterst begränsade möjligheter 

att fylla den med diverse aktiviteter.  
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Hur kvinnors situation i livet kan te sig är heller inte beroende av tillfälliga händelser. T.ex. om 

kvinnan väljer att skaffa barn innebär detta stora konsekvenser för en lång tid framöver. Att skaffa och 

uppfostra ett barn tills det utvecklats till en självständig individ innebär här också att kalla det för ett 

s.k. projekt som sin tur för med sig andra projekt, t.ex. hur kvinnans ev. förvärvsarbete, hemarbete 

gestaltar sig men även fysiskt sett var bostaden, arbetsplatsen är placerad och t.ex. i förhållande till 

transportmöjligheter. 

 

4.2.2 Ur sociologisk synvinkel  

 

På senare tid är det framför allt Liselotte Jakobsen och Jan CH Karlsson (1993) som bidragit till att 

utveckla livsformsteorin ytterligare. De föreslår en strukturell livsformsanalys baserad på kritiskt 

realistisk grund som även innefattar feministisk könsteori (Jakobsen, 1999).  

 

I första hand vill de låta varje livsform vara uppbyggd på en könsstruktur: dvs. arbete och kärlek. 

Dessa ska betraktas som två kausala strukturer som i sin tur producerar andra livsformer (Jakobsen, 

Karlsson, 1993). Enligt Jakobsen och Karlsson (1993) ska en livsform ses som en abstraktion. 

Abstraktionen livsform är en social struktur som skapas av mekanismerna i en viss arbetsform och en 

viss kärleksform, vilka i sig själva också utgör sociala strukturer. En livsform finns bara i människors 

handlingar och dessa handlingar uttrycker livsformen. De föredrar också att säga att människor 

”lever” livsformer framför att de är ”bärare” av livsformer. Livsformer är vardagens kausala strukturer 

och bakom dessa finns andra strukturer.  

 

Varje livsform baserar sig alltså på sammansmältningen av en position i ett ekonomiskt 

produktionssätt, det de kallar en arbetsform, och en position i ett sociosexuellt produktionssätt, en 

kärleksform. Varje livsform består av en särskild praktik och en särskild ideologi och mellan dessa 

finns en symmetrisk intern relation – som ömsesidigt förutsätter varandra. En livsform består av en 

egen ideologi, ett specifikt perspektiv på världen (Jakobsen, Karlsson, 1993). 

 

Livsform ska ses utifrån ett teoretiskt abstrakt och strukturellt begrepp. Livsformer är därmed inte 

grupper av konkreta människor, lika lite som grupper av konkreta människor är livsformer. 

Livsformsbegreppet är heller inte utvecklat för att klassificera konkreta människor eller konkreta 

sociala fenomen – det är framställt för att kunna analysera och förklara dem istället (Jakobsen, 1999). 
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Jakobsen och Karlsson ansluter sig till Asplunds (1983) hierarkiska modell med dess begrepp: praktik, 

tankefigur och diskurs. Med en livsforms ideologi avser Jakobsen och Karlsson tankefigurer som står i 

ett internt förhållande till denna praktik. I skilda mönster av sammansmältningar bildar en arbetsform 

och en kärleksform en praktik. Internt relaterade till praktiken finns en uppsättning tankefigurer, som 

tillsammans bildar livsformens ideologi. En specifik praktik och en specifik ideologi bildar således en 

livsform (Jakobsen, Karlsson, 1993). 

 

Jakobsen och Karlsson (1993) anser vidare att studier av neokulturation och det nära anknutna 

begreppet sociocentrism är ett viktigt bidrag till livsformsanalysen. Med neokulturation menas den 

process varigenom människor lever i en viss livsform och som samtidigt strävar att bevara denna och 

försvara den mot hot. Neokulturation tar sig i uttryck i en strävan att försvara, bekräfta och 

upprätthålla eller kanske t.o.m. omskapa livsformens samhälleliga existensvillkor. Ett exempel på 

neokulturation kan t.ex. vara när man flyttar från ett land till ett annat. Studier om neokulturation har 

ett brett tillämpningsområde. Det handlar om människors kamp för att bevara och utveckla sina 

levnadsomständigheter. Mekanismer bakom vad kampen står om och vad som är värt att kämpa för, 

skiljer sig dock åt mellan olika livsformer. På samma sätt som det råder ett ömsesidigt 

betingelseförhållande mellan ett samhälle och dess livsformer så förutsätter och påverkar de olika 

livsformerna ömsesidigt varandras existens och utformning.   

 

När det gäller nya perspektiv på livsfomsanalysen så kan man trots allt se att både Jakobsen och 

Friberg delar på samma kritik på tre sätt. För det första genom livsformsanalysens brist på 

maktaspekter, särskilt i relationen mellan kvinnor och män. För det andra delar de uppfattningen om 

att det egentligen inte finns någon teori om skillnader könen emellan och slutligen är den teoretiska 

uppbyggnaden av de kvinnospecifika livsformerna tveksam eftersom de är av en annan karaktär och 

status än de övriga livsformsbegreppen (Jakobsen, 1999). Enligt Jakobsen (1999) kan ovanstående 

problem lösas på följande vis: genom att livsfomsanalysen ställs på en helt ny vetenskapsteoretisk 

grund; nämligen den kritiska realismens, tillsammans med feministisk könsteori. Detta medför bl.a. att 

ett tydligt maktperspektiv införs i livsformsanalysen. 

 

Jakobsen (1999) framhåller också att även om det är en av analysens stora förtjänster att den fäster 

uppmärksamheten på skillnader och motsättningar kvinnor emellan, så säger den ingenting om varför 

de kvinnospecifika livsformerna är just kvinnospecifika. Vi får aldrig veta något om varför kvinnor 

inte bara lever sinsemellan väsenskilda liv, utan i många fall också ett liv väsensskilt från mäns – om 

och i så fall varför, de gör detta i egenskap av kvinnor. 
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I detta perspektiv påpekar Jakobsen (1999) att det blir svårt att betrakta de kvinnospecifika 

livsformerna som livsformer i den ursprungliga, teoretiskt meningsfulla betydelsen.  

 

5. Resultatredovisning och analys 

 

Jag har valt att presentera mitt empiriska material på ett sätt som återknyter till tidsgeografin 

presenterad i kapitel fyra. Trajektoriebanorna som begrepp inom tidsgeografin kan användas för att 

beskriva långtidssjukskivningen som en process. Omsatt till de långtidssjukskrivna kvinnornas 

livssituation så är det inte slumpen som kommer att avgöra hur kvinnornas liv kommer att utforma sig 

framöver. Långtidssjukskrivningen kan man säga har för dem blivit ett ”projekt” - något som de bundit 

upp sig för resten av livet vare sig de vill eller inte. Familjen är också involverad i detta ”projekt” och 

genom sammankopplingen familjemedlemmarna emellan i form av s.k. kopplingsrestriktioner. 

Omgivningens inställning och likaså den fysiska omgivningen kan påverka deras liv (Hägerstrand, 

1991). Detta kapitel är därför uppdelat i fyra underkapitel som först beskriver vägen in i 

långtidssjukskrivningen, sedan hur de bemötts av myndigheter, därefter hur deras livssituation 

förändrats och slutligen vägen tillbaka och eventuella framtidsplaner för respondenterna. 

Intervjupersonerna presenteras i bilaga 1.  

 

5.1 Vägen in i långtidssjukskrivningen 

 

Innan långtidssjukskrivningen väl blivit ett oundvikligt faktum beskriver många av respondenterna att 

vägen dit kantats av idel varningssignaler genom behovet av att trappa ner och ta det lugnare men att 

de inte har velat eller tagit sig tid att lyssna och inte heller vågat eller kunnat ta steget och söka ett nytt 

arbete. Även inställningen att inte ge upp och fortsätta som vanligt i gamla spår tyder på att kvinnorna 

lever efter gamla traditionella mönster: att vara kvinna betyder för dem automatiskt ansvar för hem och 

barn och att dra det tunga lasset själva. Att kanske bestämma sig för att byta belastande arbetsuppgifter 

mot andra bättre lämpade, och försöka undvika den sista svåra utvägen nämligen att sjukskriva sig 

existerar inte i deras begreppsvärld. Det vore snarare ett personligt misslyckande och inte minst ett 

ekonomiskt nederlag för dem om de gav upp. Att byta jobb skulle tidsgeografiskt sett även innebära att 

intervjupersonerna måste konfronteras med s.k. kapacitetsrestriktioner (Hägerstrand,1991) genom att  

de har svårt att hävda sig på arbetsmarkanden pga. av deras relativt höga ålder och att det även kan 

skapa konflikter för dem på arbetsplatsen. 

 

Det handlar om att de fortsätter i gamla hjulspår i stället för att lyssna på sin egen kropp och tänka på 

sin hälsa. Frågan är också om deras situation inte hade sett annorlunda ut om de vågat stanna upp och 
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kanske sjukskrivit sig i ett tidigare stadium och kommit igen efter en kortare sjukskrivningsperiod. Så 

hade de kanske undvikit att vara så slutkörda som de i realiteten redan var.  

 

Nedan följer några utvalda citat som på ett tydligt sätt visar kvinnornas s.k. individbanor, att de s.a.s. 

fram till långtidssjukskrivningen för ett vardagsliv efter ett inrutat mönster som de varken är medvetna 

om eller kan se konsekvenserna av. Samtidigt som de också pga. vissa begränsningar har lite 

möjligheter att kunna bryta dessa mönster. För samtliga finns det enligt tidsgeografin s.k. 

kapacitetsrestriktioner genom dess biologiska begränsningar som gör att kvinnorna redan från början 

för en ständig kamp för att de just är kvinnor, att de dels har nått medelåldern och att de därför är mer 

utsatta ur hälsosynpunkt.  

 

Ingrid: ”Jag blev kallad till F-kassan och då hade jag börjat och vakna upp och tänkte att jag skulle 

söka det här sjukbidraget men i min värld – jag har aldrig varit sjuk i hela mitt liv - därför att…är 

man så duktig som jag är så tillåter man inte sig själv och vara sjuk, så i min fantasi var det ju det här 

att det var skamfullt att söka sjukbidrag och att människor manipuleras att söka pension”. 

 

Marika: ”Jag hade aldrig kommit på det själv, det kan jag lugnt säga. Hade inte min kropp sagt ifrån 

så hade jag fortsatt tills jag fått en hjärtinfarkt, definitivt alltså…nämen det är jag säker på – jag hade 

inte stoppats, nä jag hade inte det…ingen hade stoppat mig”. 

 

Ingela ignorerade också varningssignalerna innan hon slutligen kom till insikt om hur det egentligen 

låg till med hennes hälsa. Trots att hon hela tiden kände sig sjuk fortsatte hon ändå att arbeta. 

Ekonomin är förstås en av orsakerna till att hon tvingade sig själv till jobbet varje dag men frågan är 

om det inte varit av godo på längre sikt om hon insett på ett tidigare stadium att hon inte kunde arbeta 

på samma sätt som hon hittills gjort:    

 

Ingela: ”.. jag börja jobba och gick bl.a. till jobbet med kryckkäpp…en av dom få som nånsin har 

jobbat vitklädd med ett stöd som dom gamla kunde gå med”. 

 

Ingrid: ”Nej man lyssnar inte på dom, alltså omedvetet så kommer de, slår det ju slint i ens sinne om 

att ’det här är nog inte bra för dig’ men...suck, man lyssnar inte på sina signaler, tyvärr tyvärr, man 

förstår det i efterhand… haft många utbränningsperioder innan men struntat i det, haft kanske en kort 

paus och sen på det igen och sen hoppat på tåget och tyckt att ’det är inte så farligt, det här klarar 

jag’.  
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Marika: ”Alltså vi som drabbas av det, det är vi som inte vill förstå.  Alltså jag har ju flera kollegor… 

som…i tid…har … liksom hoppat av, dom har sökt nya jobb, dom har börjat studera eller läser 

nånting annat va, jag kan se nu att dom har hittat andra lösningar för annars så hade… det… varit 

risk att dom också hade gått in i väggen. Men vad jag gjorde då var istället att speeda upp… nånting 

är fel här men det vill man inte känna av, så då drar man åt ännu hårdare och jobbar ännu mer för att 

det ska bli ännu bättre och fixa ännu mer och så, och då har man gått över gränsen liksom. Då är det 

bara en rak väg fram till väggen i stort sett”. 

 

En intressant och central frågeställning som jag diskuterade med kvinnorna var vad de ansåg vara den 

direkta orsaken bakom deras långtidssjukskrivning. Vad var det som specifikt utlöste deras rop på 

hjälp och att de inte orkade längre med sitt arbete och att de slutligen bestämde sig för att söka sig till 

sjukvården?  Någon menar att en omorganisation på hennes arbete innebar en så stark påfrestning för 

henne att hon kollapsade och att det till slut utmynnade i att hon fick en utmattningsdepression. En 

annan respondent berättar om att det p.g.a. ständiga nedskärningar på hennes arbetsplats resulterade i 

att undersköterskearbetet blev alldeles för tungt och att det orsakade hennes fibromyalgi. Två av dem 

som jag intervjuade beskriver hur en ryggskada var den direkta orsaken till de fick sjukskriva sig. I 

Vivekas fall var det en depression som var den utlösande faktorn:  

 

Viveka: ”Det var väl en depression, kan man väl säga. Som jag trodde från början men sen 

uppenbarade det sig mer och mer att det här handlade ju om mitt jobb – att jag var utbränd helt 

enkelt”.  

 

Marika: ”Anledningen till att jag blev sjuk var en jätte konflikt på jobb där det var ett ärende som jag 

kämpade oerhört för och det blev en jätte konflikt med – inte min chef utan med en annan chef då och 

jag blev helt enkelt sjuk av det”. 

 

För Marikas del började hon sakta tappa fotfästet i tillvaron för första gången i sitt liv när det gjordes 

en omorganisation på socialförvaltningen där hon arbetar. Turbulensen på arbetsplatsen innebar inte 

bara en allt större arbetsbörda för henne och ett ökat arbetstempo utan framför allt var det den psykiska 

stressen som gjorde att situationen till slut blev outhärdlig för henne. I efterhand kan hon se att det 

egentligen handlade om en längre process som måste ha pågått länge innan hon förstod att allt inte stod 

rätt till och att hon framför allt var tvungen att inse att hon faktiskt inte mådde bra och att hon inte gick 

att fortsätta att leva så som hon gjorde: 

 

Marika: ”För mig hänger det mycket samman med omorganisationer i Södra Innerstan va, det har 

tagit knäcken på mig fullständigt, den här förvirringen”.  
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Susanne berättar att hon fick sin rygg- och axelskada i Hemtjänsten när hon var i färd med att lyfta en 

rullstol uppför fem trappor. Susanne hade också mycket svårt att acceptera att hon inte kunde fortsätta 

att arbeta längre: 

 

Susanne: ”Sen var jag sjukskriven i fem veckor och sen började jag jobba igen, jag hade ju så himla 

ont så jag gick på tabletter och nu var det en av mina arbetskamrater som mena: att så här kan du ju 

inte ha det. Jo, men det går över. Det gick över när jag var ledig men sen började samma sak igen. Jag 

tänkte så här kan man ju inte ha det. Man kan ju inte äta tabletter och bara sova och jobba”.  

 

Att informationssamhället satt sin prägel på arbetslivet har ingen kunnat undgå. Utvecklingen har gått 

fort genom att vi kommit varandra närmare, inte minst genom införandet av datorer, mobiltelefoner och 

andra hjälpmedel men som även medfört högre krav på tillgänglighet och mer stress på våra 

arbetsplatser. Även konsekvenserna av ständiga besparingar i form av nedskärningar och resursbrist 

skapar oro och turbulens på arbetsmarknaden och som i förlängningen kan vara orsaker till kvinnornas 

utsatthet (http://www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer/samm/samm.asp?ID=1524). 

   

Ur ett kvinnoperspektiv har det i alla tider varit självklart att kvinnor förväntas ta det totala ansvaret för 

hem och barn. En av respondenterna, Viveka, pekar på detta faktum men att det skett en utveckling i 

synen på orsakerna till dem. Hon visar på en tydlig s.k. kapacitetsrestriktion enligt tidsgeografin 

(Hägerstrand, 1991), genom aspekten att vara äldre och utsliten. Att det spelar roll hur man mår i övrigt 

på det psykiska planet och att detta också kan vara en bidragande faktor till att vägen in i 

långtidssjukskrivningen kan vara oundviklig:  

 

Viveka: ”Vad vet jag – vad är fibromyalgi? Det är ingen som vet egentligen, förr hette det sveda-värk- 

och brännkärring va’. Man vet ju inte och jag känner ju själv – mår jag dåligt psykiskt så har jag mer 

ont…plus att man klart är sliten i kroppen – man har ju jobbat hela sitt liv. Och cyklat och asat på 

ungar och lyft kärringar och bankat mattor och gud vet vad man har gjort, så det är klart…det är inget 

konstigt egentligen att dom här diagnoserna kommer ofta när man är 40, 50 år”. 

 

När Hanna jobbade som undersköterska gjordes det plötsligt personalnedskärningar på sjukhuset där 

hon arbetade. Detta innebar för henne att arbetet blev allt tyngre och svårare. När vaktmästaren 

avskedades fick personalen själva börja utföra det tunga arbetet och de fick t.ex. köra patientsängar. 

Hannas problem med ryggen började och hon hade svåra smärtor som blev allt värre med tiden trots att 

hon arbetade:  
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Hanna: ”Men jag jobbade kvar några år ändå och försökte stå ut men ändå kollapsade jag och det 

gick inte längre”.  

 

Samhällsklimatet i stort har blivit allt kärvare, alltmer stressigt och alla inblandade befinner sig i ett 

slags ekorrhjul som det är svårt att bryta sig loss ifrån. Samtidigt finns inte tillräckligt med resurser och 

det måste sparas pengar inom alla områden. Det allt stressigare arbetsklimatet inom arbetslivet som 

informationssamhället har fört med sig anser Marika kan ha bidragit till att arbetslivet förändrats 

väsentligt. Risken är att man kan hamna i sjukskrivningsfällan så länge man inte är medveten om sina 

begränsningar och inser farorna:   

 

Marika: ”Jag tycker liksom det är en odräglig situation man har överhuvudtaget i Sverige just nu, det  

här med mejl och mobiltelefon, man är alltid nådd och man måste hänga med så jäkla mycket och på 

mejlen kommer det liksom information flera gånger om dan’ och man måste sortera och man måste ta 

till sig…och sen har man ju olika sätt att hantera det här, vissa fixar det ju bevisligen - och andra gör 

det inte”. 

 

Som Svenning (1993) och den alldeles färska utredningen också visar kännetecknas framför allt delar 

av den offentliga sektorn av hierarkiskt uppbyggda organisationer. 

(http://www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer/samm/samm.asp?ID=1524). Detta kan naturligtvis 

skapa spänningar mellan olika personalgrupper och även vara en orsak till man kan må så dåligt att 

man till slut sjukskriver sig:  

 

Marika: ”Jag ser det ju mycket på ledningsplanet va, alltså de som sitter lite för högt upp i hierarkin, 

lite grann är det så att de har lite grann av en Keops pyramid, att de har glömt vad vi där nere gör. 

Alltså vi pratar olika språk liksom, vi förstår inte varandra, de fattar ingenting och vi fattar 

ingenting”.  

 

5.2 Bemötande, - myndighets- och sjukvårdskontakten 

 

Sjukvården är för många respondenter den första instansen som de måste ta kontakt med när 

problemen börjat hopa sig och livssituationen blivit odräglig. Till en början kan det ta lång tid och det 

måste göras långa utredningar för att ta reda på vad patienten egentligen lider av för att kunna ställa 

rätt diagnos. Många av respondenterna berättar om att sjukskrivningar även blivit allt vanligare bland 

dem som själva arbetar inom sjukvården. Framför allt är det stor omsättning bland läkarna och även 

vid Försäkringskassorna har stressen och en tilltagande arbetsbelastning gjort att handläggarna 

sjukskriver sig i allt högre utsträckning.  

http://www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer/samm/samm.asp?ID=1524
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Jag har framför allt valt att belysa Viveka, som jag anser är en av dem som kan sägas bäst illustrera 

kontakten med myndigheter. Hon känner sig väldigt besviken och dåligt bemött av sjukvården som 

hon anser har stora brister: 

 

Viveka: ”Alltså det vanliga scenariot tabletter och sjukskrivning. Så det tog nog…ett år ungefär innan 

det var överhuvudtaget någon som höjde ögonbrynen för att det här är kanske inte så rätt…diagnos... 

Det är så dåligt så det finns inte! Jag tillhör då en sektor... det handlar liksom inte om vem jag vill 

söka utan det handlar om var jag bor…sen har jag inte haft samma läkare på två år i princip”. 

 

Vivekas beskrivning pekar på att hon inte har någon valfrihet när det gäller att välja läkare utan 

betydelsen ligger i var hon bor i stället. Detta scenario kan kopplas till det tidsgeografiska perspektivet 

genom att man kan säga att Viveka påverkas av en s.k. styrningsrestriktion (Hägerstrand, 1991). 

Eftersom styrningsrestriktioner präglas av en maktutövning har hon i detta fall inte någon makt att 

påverka vilken läkare hon vill välja inom sjukvården och hon känner sig därmed överkörd.    

 

Viveka: ”Ja, att man får respons va, att man känner att det är någon överhuvudtaget som bryr 

sig…det är så dåligt skött – det finns liksom inte! Och jag säger – jag pallar inte det här – för jag 

hinner liksom inte hämta mig från det ena läkarbesöket förrän jag undrar vem jag ska gå till nästa 

gång”! 

 

Ovannämnda citat stämmer överens med Treekrems (2000) studie i vikten av bibehållandet av ens 

människovärde och kontinuitet i bemötandet av t.ex. sjukvården och andra inblandade. Viveka känner 

att hon blir behandlad som ett litet barn och inte precis som en vuxen människa med lång 

yrkeserfarenhet och som uppfostrat tre barn på egen hand:  

 

Viveka: ”Det enda dom har skickat mig på, det var en kurs… och man föste ihop då en massa 

arbetslösa kärringar och gubbar och f.d. knarkare och jag vet inte vad. Och sen handlade det om att 

göra ett studiebesök… men jag vill inte bli rundförd som ett litet förskolebarn”.  

 

Det är Viveka som själv måste initiativ när hon vill ha hjälp av Försäkringskassan, samtidigt som hon 

känner en stor förtvivlan och uppgivenhet över att de ändå inte kan hjälpa henne:  

 

Viveka: ”Det finns överhuvudtaget ingenting…Försäkringskassan… där jag har tagit kontakt med 

handläggarna då och jag har haft tur att få bra handläggare, men samtidigt: vad ska dom göra? Så 

träffade jag doktorn i fem minuter efter att jag väntat i 3 månader för att få utrett varför jag har värk i 

hela kroppen”.  
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Inte bara Viveka har en negativ syn på myndigheternas hantering och bemötande, även Hanna är  

skeptisk: 

 

Hanna: ”Den erfarenhet jag har från Försäkringskassan är att jag kände att dom var väldigt 

okunniga…jag fick aldrig något stöd eller hjälp, vi fick träffas på Arbetsförmedlingen och på 

Försäkringskassan och hon hade aldrig några vettiga svar...”. 

 

Men jag vill ändå visa att det bland respondenterna finns de som har en motsatt uppfattning än Viveka 

och som har helt andra erfarenheter i kontakten med myndigheter. Alla har inte en lika nattsvart bild 

som Viveka. Ingrid är en av dem som berättar hur väl hon blivit mottagen de gånger hon varit i kontakt 

med Försäkringskassan:   

 

Ingrid: …”då blev jag uppkallad till Försäkringskassan till ett allmänt samtal och mötte där en 

världens fantastiska människa och vi satt och talade och grät…hon har t.o.m. ringt upp efteråt och 

frågat hur jag haft det”. 

 

Även Susanne har en väldigt positiv syn – tvärtemot Vivekas erfarenhet: 

 

Susanne: ”Rehabledaren från Försäkringskassan, hon var helt fantastisk den här människan. Jag fick 

hur mycket stöd och hjälp från henne, absolut ingen jakt – att hon skulle jaga ut mig i arbetslivet, 

tvärtom: ’det här ska tid och du har försökt så mycket innan’…så att mycket positivt till 

Försäkringskassans inblandning här”.  

 

Ingela har märkt av en förändring i attityden hos de olika myndigheterna, sjukvården har blivit sämre 

medan Försäkringskassan blivit bättre: 

 

Ingela: ”Så Försäkringskassan idag måste jag också ge en eloge för det är en helt annan kutym 

faktiskt, dom har blivit mycket bättre [i sitt bemötande] medan sjukhusen har blivit sämre faktiskt”.  

  

Många är också positiva till just Försäkringskassan, men man kan inte generalisera eftersom det kan 

skilja sig mellan olika myndigheter. Men många tycks ha haft en positiv syn på Försäkringskassan, 

åtminstone på senare tid. På Socialförvaltningen och sjukvården har man över lag en mer negativ syn 

vilket kan exemplifieras med ett citat från Ingrid: 

 

Ingrid: ”När jag ramlade ner då…så fick jag söka socialbidrag…jag har haft ett helvete med dom. 

Med skulden och skammen. Jag har kämpat som ett djur med dom. Misstänksamheten att man ska lura 
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och bedra dom…då var det en fantastisk upplevelse och snacka med Försäkringskassan som jag hört 

så illa om”! 

 

5.3 Livs- och familjesituation – kvinnoroll 

 

För samtliga respondenter har omställningen varit svår från att ha haft ett arbete att gå till varje dag 

och träffa sina arbetskamrater till att inte kunna arbeta längre och bli tvungen att tillbringa all sin tid 

hemma. Umgänget på arbetsplatsen har många gånger förbytts till ensamhet och utanförskap. De har 

fått betala ett högt pris genom att arbetet ofta betyder mycket socialt sett också oavsett om de i övrigt 

har en stor vänkrets i form av socialt nätverk eller inte. Här ser vi också en överensstämmelse med det 

Svenning (1993) fört fram i sina studier.  

 

Marika: ”Alltså har man inte sin yrkesidentitet så är man på nåt sätt ingenting ju. Jag var 

fullständigt…jag kände mig som en ”nobody” alltså…jag tappade helt fotfästet liksom: ’vem är 

jag…jag är socialsekreterare, jaha det är jag inte nu – vem är jag då’? …Blir man utbränd via jobbet 

så är man ju sitt jobb ju…jag har varit socialsekreterare i alla sammanhang… det är den rollen jag 

har gått in i va…och den har jag varit tvungen att gå ur…och vem är jag då? Och det är inte lätt att 

hitta vem man är”. 

 

Marika beskriver långtidssjukskrivningen utifrån förlusten av att ha mist sin yrkesidentitet och därmed 

sitt eget jag. Och faktum att hon identifierar sig med socialsekreterarerollen och att hon känner sig 

vilsen, förvirrad och värdelös när hon inte har den rollen är det på sin plats att knyta an till rollteorin 

(Angelöw & Jonsson,1990). Här kan man se hur den sociala rollen påverkar det individuella beteendet. 

Generellt sett är normerna de som anger hur rollen kommer att gestalta sig och som man kan hänföra 

till en viss uppgift eller position man har. I detta sammanhang står Marikas yrkesroll i relation till de 

förväntningar som kännedomen om positionen utlöser. Hon har även egna högt ställda förväntningar 

på sig själv och också en del prestationsångest som gör att hon inte är någonting så länge hon inte 

arbetar. Detta påstående stämmer även överens med vad Svenning (1993) och Håkansson (2002) 

kommit fram till i sina studier.      

 

Huvudparten av de kvinnor som fått diagnosen utmattningsdepression, d.v.s. Ingrid, Marika och 

Viveka verkade dock märkbart förlösta och lättade av att inte behöva arbeta längre. De känner sig 

utarbetade både fysiskt och psykiskt sett och känner att de gjort sitt i livet:     

 

Susanne: ”Sen tycker jag ju personligen fast man är sjukskriven så skulle man kunna vara på sin 

arbetsplats för det handlar om den sociala biten. …Det är många… som går ner sig psykiskt och då 
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blir det en sjukdom till det handlar om.  Jag är emot det här med att vara långtidssjukskriven, det är 

jag”.  

 

Maria och Hanna beskriver ensamheten och isoleringen som något som varit en av de svåraste sakerna 

som de har varit tvungna att befatta sig med, nästan som en sorg de måste bearbeta, i och med att de 

blivit långtidssjukskrivna. De har inte bara blivit bundna till hemmet utan oftast har de också stundtals 

svåra smärtor som ytterligare innebär begränsningar för dem. Marika känner samtidigt att hon rentav 

mist sin identitet och känner sig värdelös som människa genom att hon inte längre kunde utnyttja sin 

funktion på arbetsplatsen som betyder mycket för henne – inte minst socialt sett: 

 

Marika: ”Det som händer är istället att man blir fullständigt isolerad ju, alltså när man är utbränd 

och sjukskriven så är man…ingenting…alltså jag hade lite kontakt med mina arbetskamrater men det 

var inte mycket, då när jag liksom var akut sjuk”.  

 

För Hannas del har livssituationen blivit ännu svårare att hantera: 

 

Hanna: ”Jag är mycket hemma…det är jag  ju och vännerna har blivit mindre…jag kan inte vara med 

på allting som jag var innan och så ringer dom i början och sen ringer dom inte mer. Det blir en helt 

annan kontakt…kanske med vykort eller så men dom börjar försvinna”. 

 

I kontrast till föregående citat har det inte varit särskilt problematiskt för Ingrid att acceptera sin  

situation eftersom hon redan hade ett socialt nätverk innan hon sjukskrev sig:  

 

Ingrid: ”Alltså socialt har det inte påverkat mig på det sättet…utan jag har alltid haft ett stort 

umgänge, stor familj,  fyra barn, tio barnbarn”.  

 

Gemensamt för alla kvinnor som jag intervjuade var att arbetet tog en alltför stor plats i deras liv. 

Deras familjer kunde känna sig åsidosatta och det sociala livet blev lidande: 

 

Marika: ”Då sydde, bakade, städade, tvättade jag. Men just det här att träffa andra…alltså det sociala 

livet har blivit mycket lidande de här åren. Förr …hade vi folk här eller vi var bortbjudna… 

regelbundet, men det har ju varit långa perioder nu när vi inte har träffat någon och inte blivit 

bortbjudna heller därför vi har valt bort det, därför man är tvungen att välja bort det”. 

 

Kvinnorna beskriver också på vilket sätt kvinnorollen blivit en belastning för dem. Ur 

jämställdhetssynpunkt hade deras livssituation kanske även sett lite bättre ut och de hade kanske t.o.m. 
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sluppit att sjukskriva sig om deras män avlastat dem och delat ansvaret för hem och barn om de båda 

förvärvsarbetat. Genom att familjen ständigt hyser nya krav och förväntningar på dem blir det allt 

svårare för dem att kunna fokusera på sig själva och sina egna behov. Familjen förväntar sig att de ska 

fortsätta och ställa upp samtidigt som de i sin tur har svårt att säga ifrån och säga att de inte orkar:  

 

Marika: ”Det är svårt också att stå emot familjen – alltså även om dom vill att jag ska bli frisk, för det 

vill dom ju, så vill dom på nåt sätt inte det ska vara som innan…men då måste man säga: nej det måste 

du själv göra och det är jättesvårt. Det är ju enklare att göra det... Min man och jag har levt ihop i 

trettio år, det är mycket som bara ska va som det är, så att det är inte alls enkelt, absolut inte”.  

 

Marika slits mellan de förväntningar familjen har på henne och vad hon själv egentligen vill och 

önskar. Detta scenario stämmer väl överens med Tora Fribergs (1990) begrepp: mellanlivsformen där 

hon måste balansera mellan två olika världar: den egna tiden och familjens tid. För Hannas del har 

hennes barn haft mycket svårt vid att acceptera att hon inte klarar av lika mycket jämfört med tiden 

innan hon blev sjuk.  

 

Hanna: ”Det [familjelivet] har påverkat mycket eftersom de har fått en mamma som dom inte kände 

igen och dom ville inte acceptera det utan dom tyckte att jag skulle kämpa…och det är inte så lätt. Så 

var det dom två första åren och så är det fortfarande att dom vill inte acceptera det helt enkelt. Med 

tiden går det lättare men det är svårt”. 

 

Hannas situation kan passa in i beskrivningen av tidsgeografins s.k. kopplingsrestriktioner 

(Hägerstrand, 1991) som i det här fallet gör att Hannas barn kan känna en frustration över att deras 

mamma inte klarar av lika mycket som innan hon blev sjukskriven, något som de i och för sig har svårt 

att påverka samtidigt som hon önskar att om de kunnat acceptera hennes situation så skulle det vara 

lättare för henne. Att kunna ha tid över till fritidsaktiviteter eller bara behovet av att kunna ha lugn och 

ro är naturligtvis viktigt för den som arbetar. Omvänt är det också av godo att ha en fritid för att kunna 

fungera bra i arbetet. Det sistnämnda resonemanget kan knytas an till Svennings studie (1993). För att 

arbetsliv och familjeliv ska kunna fungera krävs att alla parter hjälper till, inte minst männen måste 

vara ett bra stöd:  

 

Marika: ”Jag har ju inte unnat mig själv någon egen [fritid]…jag är gift och har tre barn…alltså min 

man gör mycket här hemma…det är inte så att han sitter och läser tidningen precis…jag är sån som 

kan baka bullar och fixa trädgården och sy och storstäda, eller jag kunde det innan men jag har lagt  

väldigt lite tid till mig själv… att unna mig egen tid. Alltså det här med att läsa på dan t. ex.…att sätta 

mig med en bok på dan det har jag aldrig gjort innan”… 
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Marika försvarar här sin man samtidigt som om det verkar att hon ändå sköter allt i hushållet. Om vi 

antar att hennes man hade haft insikt nog att förstå vidden av att avlasta henne i hushållsarbetet hade 

Marika kanske inte varit så överbelastad som hon trots allt är. Men Viveka är en av dem som beskriver 

långtidssjukskrivningen utifrån en kris som hon fått gå igenom och som hon troligtvis inte klarat av på 

samma sätt om hon inte haft familjens och sin mans stöd:  

 

Viveka: ”Hade jag inte haft min familj och framför allt min man då, då hade jag inte pallat, det hade 

jag inte”. 

 

Viveka anser att hon borde ha skonats från att känna sig som en belastning för samhället. Hon tycker 

sig ha arbetat tillräckligt länge och känner sig sliten och trött för att behöva be för sina fri- och 

rättigheter: 

 

Viveka: ”Man känner som en samhällsparasit och det tycker jag man inte ska behöva göra vid 

femtioårsålder när man har jobbat sedan man var sexton år. Det är liksom inte OK för mig men att 

orka när man är nedsatt redan både fysiskt och psykiskt…tar strid…vem  orkar det”?  

 

5.4 Väg tillbaka - framtiden 

 

Att bli fråntagen sitt jobb och allt vad det innebär och sedan bli tvungen att acceptera att man aldrig 

kommer tillbaka till arbetslivet igen kan vara nog så svårt. Respondenterna är trötta och besvikna och 

ser det som en stor förlust att inte arbeta längre och inte minst med tanke på det sociala livet, glädjen 

att känna sig behövd – helt enkelt att inneha ett människovärde är ibland synonymt med att ha ett 

arbete. Många känner sig misslyckade för att de inte har tillräckligt med krafter kvar att arbeta, de 

känner sig utslitna och värdelösa ur åldermässig synpunkt men också generellt sett.   

 

Susanne: ’Vad har du jobbat med innan? Jag har varit undersköterska i Hemtjänsten. Men varför är du 

inte det mer? Nej, jag klarar inga tunga lyft’. Vem vill ha mig? Alltså som arbetsgivare vill man ju inte 

ha en sån människa va”.  

 

Men för vissa har vägen tillbaka inte riktigt varit lika svår samtidigt som de fått offra mycket. För 

Marikas del fick hon slutligen en tankeställare om hon skulle fortsätta sitt liv som hon hittills gjort och 

acceptera alla svårigheter eller om hon skulle gå vidare och kanske behöva göra en kursändring.  

Med ett tidsgeografiskt synsätt i åtankarna krävdes att hon bytte spår och frigjorde sig från att vara den 

personen som hon egentligen inte ville vara. Rollförändringen har inneburit både för- och nackdelar 



 27

för henne men huvudsakligen väntar hon på att alla i hennes omgivning äntligen ska förstå vidden av 

hennes begränsningar (Angelöw, B & Jonsson, T: 1990): 

 

Marika: ”Ja, man får ju olika roller, både i familjen och på jobbet ju… det är…svårt, för nu har jag ju 

inte den rollen överhuvudtaget på jobbet, nu är jag bara en sån som kommer ibland…att inte vara den 

här som fixar och donar - den som inte orkar - för jag har haft så lite ork”. 

 

Marika är den enda av intervjupersonerna som har ett fast arbete som hon ska vända tillbaka till. Det är 

visserligen tredje gången hon varit sjukskriven men hon är fast besluten om att det är det som hon 

innerst inne vill trots att hon vet att det kommer att bli kämpigt. Hon känner sig  fortfarande oviss och 

orolig om hur det ska gå och om hon ska klara av det hela vägen tillbaka.  

 

Marika: ”När man har halkat ur det så känns det som ett helvete att ta sig tillbaka igen, alltså jag tror 

så länge man pallar liksom vara med det här racet så hittar man sätt och hantera det, men halkar man 

ur så känns det som att tåget går verkligen snabbt fram. Det är verkligen ett X-2000 som susar iväg 

och man har liksom ingen chans och hoppa på igen”.  

 

Ingelas väg tillbaka har varit krånglig. Först började hon arbeta som sjukvårdsbiträde och 

vidareutbildade sig senare till undersköterska. Hon fick tidvis ta medicin för att överhuvudtaget kunna 

arbeta och såhär efteråt kan hon konstatera att hon hela tiden lidit av sjukdomen fibromyalgi även om 

hon inte vetat om det. Innan det blev oundvikligt för henne att begära förtidspension började hon först 

jobba i sjukhusets klädgarderob som hon inte trivdes med. Därefter diskuterade man med 

Försäkringskassan om att Ingela skulle få byta till ett helt annat arbete och då beslöt hon sig för att 

byta helt yrkesbana och omskola sig till växeltelefonist vilket inte blev av eftersom det resulterade i en 

intressekonflikt mellan henne och arbetsgivaren. Då fanns det ingen annan utväg än att ta ett jobb som 

hon egentligen inte ville ha men som var tillgängligt och som hon fick ta i brist på dåtidens 

valmöjligheter:    

 

Ingela: …”jag satt ju med Försäkringskassan och läkare och allt sånt i en massa möten och då 

föreslogs ju bl.a. att jag kunde sitta nere i entrén och ta emot kappor och det vägrade jag…Alltså det 

var ju ingen som lämnade in en kappa där! …det var helt meningslöst för mig… Så ville jag då utbilda 

mig till växeltelefonist… det gick inte hem…dom ville inte ha dit nya och där fanns ju en del vikarier… 

dom skulle ju bli fly förbannade om jag helt plötsligt kom och tog en av deras jobb va… till slut att jag 

själv föreslog patientvak på natten för att ha nånting att göra”.  
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När Maria ser tillbaka till tiden innan hon blev sjuk blir hon ledsen och förtvivlad över att hon inte kan 

leva på samma sätt som hon gjorde. Förutom att hon blivit mer ensam och isolerad har hon fortfarande 

samma press på sig att behöva prestera och hon är lika fast i sin kvinnoroll:   

 

Maria: ”Grå. Jag känner mig som en kvinna som kunde ställa upp… alltid. Jag känner mig som en 

parasit. Jag har aldrig, aldrig varit så sjuk att jag inte kunde jobba. Det är nästan som ett straff, 

känner jag…här sitter jag ensam utan någon kontakt…har mardrömmar”.  

 

För Ingela ser livet mer dystert ut än någonsin. Förutom att hon lider av sin fibromyalgi med ständig 

värk i rygg och leder, lider hon fortfarande av sviterna av en hjärtinfarkt och dessutom har hon 

diabetes: 

 

Ingela: ”Jag använder 20, 30 mediciner om dagen för att överleva”.  

 

Hanna: ”Sen jag blev sjuk så har jag inte tänkt mer på min framtid, jag tar en dag i sänder och jag har 

inte tappat hoppet än om att bli mig själv”.  

 

Som ses av ovanstående citat så ser framtidsutsikterna tämligen skiftande ut bland respondenterna. För 

vissa är framtiden utstakad, om än i grå dager. För andra ter sig framtiden tiden helt oviss. Generellt 

kan man säga att de som har bra framförhållning och ett brett kontaktnät ser framtiden an i ljusare 

färger. Susanne och Ingrid hoppas att någon gång komma tillbaka till arbetslivet åtminstone i en liten 

skala. 

 

6. Avslutande diskussion 

 

I denna uppsats har jag velat undersöka problematiken kring långtidssjukskrivningen utifrån ett 

kvinnoperspektiv baserat på kvalitativ metod där sju medelålders kvinnor från den offentliga sektorn 

har djupintervjuats. Medelålders kvinnor i den offentliga sektorn är de som är mest drabbade av 

långtidssjukskrivning. Som teoretiska utgångspunkter har jag använt mig av tidsgeografin och 

livsformsteorin eftersom det kan göra en uppmärksam på hur vardagen är organiserad och på vilket 

sätt individernas livsformer gestaltar sig utifrån olika livsstrategier och begränsningar. Detta 

angreppssätt har varit fruktsamt för att kunna identifiera bakomliggande strukturer och har bidragit till 

ett perspektiv utifrån vilket långtidssjukskrivningen som fenomen kan förstås. Att jag använt mig av 

det tidsgeografiska synsättet har också inneburit att jag kunnat studera varje långtidssjukskriven kvinna 

utifrån hennes individuella förhållande och omgivning som gör att vissa av hennes val i livet blir 

möjliga eller utgör begränsningar och huruvida mot- och framgångar i tiden kommer att gestalta sig. 
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Men det har också ökat förståelsen i att livets val och olika faser ändå är sammanlänkade med och 

beroende av varandra endast med undantag av tiden som avgränsning.   

 

Som framgått av analysavsnittet i uppsatsen kan mycket sägas om långtidssjukskrivningen som 

företeelse i dagens samhälle, även om grunden endast utgörs av sju olika intervjuer. Resultat från 

tidigare forskning går ofta igen i intervjumaterialet även om alla respondenter har sina specifika och 

unika berättelser och bakgrund. Även nya infallsvinklar kan skönjas, t.ex. har jag blivit medveten om 

vikten av att man känner sig behövd i samhället och möjligheten att helt tappa sin naturliga roll och 

identitet i sitt liv. För många ger arbetet en ett livsinnehåll och en bekräftelse på ens människovärde. 

Vid långtidssjukskrivning kan lätt människovärdet försvinna, vilket många intervjupersoner har gett 

sken av. Livet känns tomt på mening och innehåll eftersom man inte känner sig behövd. Detta kan i 

förlängningen också gå ut över familjelivet.  

 

Anledningen till långtidssjukskrivning kan beskrivas på två sätt. För det första kan man, utifrån ett 

tidsgeografiskt synsätt, se vägen in i långtidssjukskrivning som en s.k. trajektoriebana. Individerna är 

låsta i ett visst beteendemönster och deras liv går på i gamla invanda ”spår” och rutiner trots att de 

egentligen borde byta spår, d.v.s. ändra sitt beteende, sina roller – ja, kanske t.o.m. sitt arbete, för att 

undvika att bli sjukskrivna och på lång sikt bli långtidssjukskrivna. Många av respondenterna ger 

uttryck för att i efterhand själva ha insett att de borde ha bytt ”spår” och inte fortsatt i samma mönster 

som tidigare. För det andra kan man peka på den direkt utlösande faktorn till varför man blir 

långtidssjukskriven. Här har jag funnit att det framförallt är arbetsrelaterade orsaker som är avgörande. 

Arbetsmiljön och  den psykosociala omgivningen har en central betydelse för ens eventuella 

välbefinnande. 

 

Genom att se problematiken långtidssjukskrivning utifrån ett tidsgeografiskt perspektiv har jag även 

sett att det är minst lika viktigt att fördjupa sig i hur olika kvinnors liv ser ut i ekonomisk, politisk, 

kulturell mening och urskilja de sociala skillnaderna. Genom att tillföra ett feministiskt perspektiv är 

det möjligt att även sätta fokus på skillnaderna mellan kvinnor och män. Genom att berika 

livsformsteorin med ett maktperspektiv är det även möjligt att synliggöra maktfördelningen mellan 

kvinnor och män och för att besvara frågeställningen varför kvinnorna befinner sig just i denna 

situation och de bakomliggande orsakerna till varför de blivit långtidssjukskrivna .   

 

Olika livsformer präglas av ett visst vardagsliv mycket beroende av hur samhället ser ut i övrigt, 

samtidigt som samhället påverkar hur livsformen är utformad. Att s.a.s. leva skilda livsformer kan 

också medföra att man anammar speciella strategier för att kunna handskas med vardagslivets 

problem. Genom att placera den långtidssjukskrivna kvinnan i en tidsdimension går det att 
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uppmärksamma hennes nyttjande av tiden som ofrånkomligt innebär begränsningar med dygnets 

tjugofyra timmar. 

 

Andra slutsatser handlar om betydelsen av ens familjesituation inklusive kvinnorollens betydelse och 

bemötandet av myndigheter. En förutsättning för en positiv utveckling är att bemötande och stöd ifrån 

familj och myndigheter fungerar tillfredsställande. Utan stöd från omgivningen är det omöjligt att 

tackla problemen kring långtidssjukskrivning. Men det räcker inte! Individerna måste också själva 

känna av sina begränsningar och kunna säga ”stopp” och ändra sitt beteende. Det krävs insikt – inte 

bara efter att man blivit långtidssjukskriven – utan helst innan man gått in i väggen. Detta är egentligen 

en förutsättning för att möjliggöra en förändring av ens situation och ens individbana. Respondenterna 

försöker alla leva upp till de krav – inbillade eller verkliga – från omgivningen, men framförallt från 

dem själva. Kvinnorollen tycks vara en extra börda att bära. För många kvinnor tycks det vara svårt att  

släppa ifrån sig ansvaret för hemmet eftersom innebär att man släpper ifrån sig kontrollen över det 

område som traditionellt sett varit kvinnans domän.  

 

Framtiden och vägen tillbaka ter sig olika för alla respondenter och någon allmän slutsats utifrån detta 

kan jag inte dra. En av respondenterna har återfunnit vägen tillbaka till ett deltidsarbete men är väldigt 

orolig för om hon kommer att klara av det. Sinnestämningen bland övriga respondenter var väldigt 

varierat. En av respondenterna kände sig som långtidssjukskriven befriad från alla krav som arbetet 

inneburit och hade inga planer på att återvända till arbetslivet. Andra respondenter var fortfarande så 

sjuka att möjlighet till rehabilitering inte var möjligt utifrån dagens situation. Generellt kan man ändå 

säga att de som har en partner har ett bättre utgångsläge inför framtiden. De känner sig inte lika 

isolerade som de som är ensamma och kan dessutom hämta stöd ifrån sin partner, inte minst 

ekonomiskt. 

 

Underlaget för denna studie är dock endast sju personer men det öppnar nya dörrar för nya 

undersökningar och en fördjupning i detta mångfasetterade ämne: dels skulle man kunna göra en större 

studie, vilket givetvis skulle ha gett bättre tyngd och större trovärdighet för att generalisera resultaten 

och dels skulle man kunna fokusera på att analysera t.ex. arbetsmiljön och kvinnans roll som till synes 

verkar vara några av de viktigaste och direkta orsakerna till sjukskrivning. 
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Bilaga 1 - Kortfattad presentation av intervjupersonerna 

 

Susanne är 43 år, särbo, har inga barn. 

Långtidssjukskriven sedan 2002. 

Yrke: undersköterska, mentalskötare.  

Diagnos: ryggskada, men ännu inte godkänd. 

 

Maria är 47 år, invandrarbakgrund, sambo, fyra barn. 

Långtidssjukskriven sedan 2003. 

Yrke: undersköterska. 

Diagnos: fibromyalgi. 

 

Ingrid är 58 år, särbo, utflugna barn.  

Sjukskriven sedan 2003. 

Yrke: terapeut.  

Diagnos: utmattningsdepression. 

 

Marika är 48 år, gift, tre barn.  

Till och från sjukskriven i tre års tid, from 2001. 

Yrke: socialsekreterare.  

Diagnos: utmattningsdepression.  

 

Hanna är 50 år, invandrarbakgrund, ensamstående, fem barn. 

Långtidssjukskriven sedan år 2000. 

Yrke: undersköterska, socialpedagog. 

Diagnos: ryggskada  

 

Ingela är 50+ år, gift, ett barn.  

Långtidssjukskriven sedan 1991. 

Yrke: undersköterska, sjukvårdsbiträde. 

Diagnos: fibromyalgi  

 

Viveka är 51 år, gift, fyra barn. 

Långtidssjukskriven sedan 2001. 

Yrke: mentalskötare.  

Diagnos: utmattningsdepression.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Personlig bakgrund 

Ålder, beskrivning av familjesituation, orsak till långtidssjukskrivning, diagnos. 

 

Socialt sett 

Ev. socialt nätverk, fritid? 

 

Arbetsplats, arbetsgivare 

Vilket är ditt förhållande till din arbetsplats/arbetsgivare? 

 

Rehabåtgärder 

Vilka är dina ev. erfarenheter av Rehabåtgärder? 

 

Myndigheter  

Vilka är dina erfarenheter i kontakten med myndigheter? 

 

Livsstil, vanor 

På vilket sätt har ev. din livsstil och vanor förändrats sedan du blev långtidssjukskriven? 

 

Fysiskt/psykiskt 

Hur ser din livssituation ut på ett fysiskt resp. psykiskt plan?   

 

Ekonomi  

Skillnad på ekonomin före och efter långtidssjukskrivning?  

 

Framtid 

Ser du positivt eller negativt på framtiden? 
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