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Abstract 
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The aim of this study was to investigate how people who have been on sick leave due to fatigue                   
syndrome, reason about the interaction with authorities, the employers and health care, and how              
they describe their experiences of the sick leave procedure and their way forward from there. We                
conducted a qualitative study with nine semi-structured interviews. For our theoretical approach            
we applied the theory of individualization (Beck 1992; 1998), the GAIL system in structural              
functionalism (Parsons 1951; 1991) and the sick role (Parsons 1975). The study showed that the               
sick leave procedure was considered to be highly demanding and all interviewees described that              
a lot of responsibilities were placed upon themselves to make it work. Negative attitudes towards               
the fatigue sick role from the surrounding, lead many of the interviewees to develop feelings of                
guilt. This generated additional stress which made it more demanding to carry the sick role and                
to move on from the fatigue. Collaboration between authorities, employers and health care             
instances were mainly described as lacking. Moreover, in many of the cases, the employers were               
described as reluctant to take on part of the responsibility for the experienced pressure from the                
workplace dynamics and for the employees’ state of fatigue. The interviewees expressed a fear to               
return to the workplace due to expectations to perform as much as before. All in all, the                 
individuals were often forced to tackle the sick leave process on their own, in their own way.                 
These findings were analysed as an individualization of structural (mal)functions, such as lack of              
collaboration between authorities, and scepticism of fatigue as a social phenomena. The study             
concludes that the workplace is a crucial yet not always visible agent during sick leave due to                 
fatigue syndrome, and that it is also considered important for how the process after the sick leave                 
can take shape.  
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1. Problemformulering  

Enligt Försäkringskassans statistik framkommer det vid den senaste rapporteringarna av          

diagnoserna “anpassningsstörningar och reaktion på svår stress”, dit utmattningssyndrom tillhör,          

har drabbat 29 476 av Sveriges befolkning år 2020. I jämförelse med år 2011 var antalet 9 547,                  

vilket tyder på en hög ökning av antalet sjukskrivna (Försäkringskassan 2020). Det är svårare att               

mäta sjukdomsbilden vid en psykisk sjukdom i jämförelse med fysiska och kroppsliga sjukdomar             

(Petersson 2012). Detta resulterar i att många som insjuknar i utmattningssyndrom inte blir tagna              

på allvar när en del professioner ställer sig tveksamma till sjukdomens existens. Sjukskrivning             

kopplat till utmattningssyndrom blir då svårt att besluta om (Friberg 2009).  

 

Författarna Marie Åsberg och Åke Nygren menar att individen inte väljer att bli drabbad av               

utmattningssyndrom. Ofta drabbas högpresterande individer med höga krav på sig själva. Många            

faktorer kan leda till att man glömmer att känna efter vad kroppen har försökt signalera. Om                

stressen pågår under en längre period, utan återhämtning, ökar risken att drabbas av             

utmattningssyndrom (Åsberg & Nygren 2012). När utmattningen slår till startar en lång process             

och kontakten med en rad olika myndigheter sätts igång (Eriksson 2016). Myndigheterna har             

delade åsikter om hur individer drabbade av utmattningssyndrom bör bemötas och vilken hjälp             

de bör få. När myndigheter och andra aktörer ställer sig tveksamma till de psykiatriska              

sjukdomarna, påverkas hälsotillståndet negativt hos den drabbade (SBU 2014:223). En viktig           

förutsättning för en fungerande sjukskrivningsprocess är en god samverkan mellan alla           

professionella aktörer (Feltenius 2019). Problematiken kring utmattningssyndrom är ofta kopplad          

till arbetsmiljön och arbetsuppgifter. Därför utgör arbetsgivaren en central del i den sjukskrivnes             

rehabiliteringsprocess för en fungerande återgång till arbete (Ståhl 2009).  

 

Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för individer med neuropsykiatriska        

funktionsnedsättningar, skriver att dagens sjukskrivningsprocess bidrar till ytterligare stress för          

individer med utmattningssyndrom (Attention 2018). Sjukpenningen kan förloras redan efter tre           

månaders sjukskrivning och från dag 181 beviljas endast sjukpenning om man helt står utanför              

arbetsmarknadens förfogande. Attention har vänt sig till regeringen för att kräva bättre            

samverkan kring sjukskrivningsprocessen för individer med utmattning (ibid.).  
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Fenomenet sjukskrivning på grund av utmattning är ett problem både ur individ- och             

samhällsperspektiv. Författarna Anna Meeuwisse och Hans Swärd skriver att sociala problem i            

samhället innefattas av både struktur och organisation. Individen anses uppfylla samhällets           

struktur när den är arbetsför (Meeuwisse & Swärd 2013). Är individen inte arbetsför till följd av                

exempelvis utmattningssyndrom, kan klyftor skapas i samhället och det anses därav oönskat att             

vara icke arbetsför. Det innebär att det blir ett samhälleligt ansvar som går ut på att myndigheter                 

ska uppmärksamma och agera mot dessa klyftor för att förändra situationen. De normer som              

råder i samhället ställer krav på att individen ska vara arbetsför (Nygren 2013).  

 

Utmattning är något som kan drabba alla människor i samhället. Det är något som många inom                

socialt arbete kommer att möta i sitt yrkes- och kanske även privatliv. Sjukskrivningar och              

systemet bakom bör uppmärksammas då det förekommer att individer hamnar mellan stolarna.            

Individen förväntas trots utmattning att arbeta, ibland även om individen inte känner sig helt              

återställd. Både hälsa och ekonomin fallerar till följd av detta (Feltenius 2019). Målet för den               

drabbade individen efter sjukskrivningen är oftast att sträva efter att återgå till arbete, vilket              

uppfattas av många drabbade individer som en positiv signal på att hen har blivit återställd. Även                

om det inte är säkert att individen blivit helt återställd ännu (Topor 2007).  

 

En del forskning antyder att samverkan mellan myndigheter, arbetsgivare, hälso- och sjukvård            

och den sjukskrivne för utmattning, inte alltid är god eller optimal. Därför vill vi undersöka               

nedanstående syfte för att få en inblick i hur individer som har varit sjukskrivna för utmattning                

har upplevt sjukskrivningsprocessen, samverkan mellan olika aktörer och processen vidare.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur individer som har drabbats av utmattningssyndrom,              

och som till följd av detta varit sjukskrivna resonerar kring interaktionen med Försäkringskassan,             

Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och hälso- och sjukvård, samt hur de beskriver sina           

upplevelser kring kontakten under och efter sjukskrivningsprocessen. 

Frågeställningarna för denna studie är följande: 

 

1. Hur beskriver intervjupersonerna sina upplevelser av sjukskrivningsprocessen för 

utmattningssyndrom?  

2. Hur beskriver intervjupersonerna samverkan mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och hälso- och sjukvården under 

sjukskrivningsprocessen?  

3. Hur beskriver intervjupersonerna processen vidare från sjukskrivningen?  

1.2 Arbetsfördelning 

Vi har samarbetat genom hela arbetet och haft ett större individuellt ansvar för olika rubriker. Vi                

hade kontinuerlig kontakt för att bolla idéer och tankar med varandra. Det var periodvis tungt att                

arbeta med uppsatsen under Covid-19 med diverse restriktioner. Framförallt saknade vi det            

personliga mötet när främsta kontakten skedde genom Zoom. Båda har haft ett gemensamt             

ansvar över problemformuleringen samt närvarat vid samtliga intervjuer. Vi höll i varannan            

intervju och den som var observatör transkriberade intervjun. Ayah har haft huvudansvaret för             

tidigare kunskapsläge och Anna har haft huvudansvar för metoddelen. Analysdelen och           

avslutande diskussion har vi tillsammans haft lika mycket ansvar över. Vi har läst varandras              

texter och resonerat igenom dem och på så sätt har båda varit lika delaktiga i samtliga texter i                  

uppsatsen.  
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1.3 Begreppsdefinition 

Vi använder nedanstående begrepp frekvent genom uppsatsen och vill förtydliga hur dessa kan             

förstås och hur vi har valt att använda dem i vår studie.  

  

Utmattningssyndrom är en beteckning som beskriver ett tillstånd som under åren haft många             

olika namn. Däribland utbrändhet, som är ett resultat av att ha översatt ordet rakt av från                

engelskans term för tillståndet som är ”burnout”. Det är själva symtomen och kopplingen till              

stress som gör att det går under benämningen utmattningssyndrom som är en underkategori till              

stressrelaterad psykisk ohälsa (Åsberg & Nygren 2012).  

 

Sjukskrivningsprocessen syftar på tiden från att individen börjat må dåligt och till följd av det,               

fått nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, tills individen kommit långt i återhämtningen             

och återgått i arbete. 

 

Rehabilitering är en insats för personer som har någon form av psykisk eller fysisk sjukdom.               

Rehabiliteringen ska se till att erbjuda insatser anpassade utifrån den enskildes egna behov och              

förutsättningar (Socialstyrelsen 2011).  

 

Rehabiliteringsprocessen syftar på tiden och aktiviteter som förekommer  under 

“läkningsprocessen” från utmattningen. Vägen från sjukdomstillstånd till tillfrisknande  (Åsberg 

& Nygren 2012).  

 

Myndigheter som vi främst syftar på i uppsatsen är Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.            

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen drivs statligt.  

 

Professionella aktörer syftar på alla yrkesverksamma aktörer som är inblandade i           

sjukskrivningsprocessen.  
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2. Kunskapsläget  

Vi använde oss av sökdatabaserna Libris, SwePub, LUBsearch, Google Scholar och LUBcat. Vi             

hittade inspiration i tidigare uppsatser samt doktorsavhandlingars referenslistor som hade          

inriktning på utmattningssyndrom. Genom sökord som: Rehabiliteringsprocess, arbetsinriktad        

rehabilitering, utmattningssyndrom, utbrändhet, samverkan ”myndigheter”, attitudes mental       

health, fatigue syndrome, fatigue syndrome sick leave och recovery from fatigue syndrome. Vi             

har fokuserat på att hitta litteratur som är Peer-review för att säkerställa att artiklarna är               

vetenskapliga. Vi har använt litteratur som vi ansåg mest relevant i förhållande till det vi vill                

undersöka. De åtta artiklar och studier som återges i kunskapsläget valde vi efter att ha läst                

många sammanfattningar på relevanta sökträffar. Den tidigare forskningen är skriven senare än            

2000-talet eftersom vi ville använda oss av aktuella artiklar. Följande avsnitt ger en kort              

redogörelse för en del av den tidigare forskning som gjorts på uppsatsens tema. I vår sökning                

efter tidigare forskning fann vi nedanstående forskning relevant för att uppnå syftet med denna              

studie. Vi har följande huvudrubriker och upplägg för den tidigare forskningen: Individen i fokus              

på gott och ont, attityder gentemot sjukskrivna, samverkan och avslutar med vägen vidare.  

2.1 Individen i fokus på gott och ont  

Författaren Torbjörn Friberg skriver i artikeln “Burnout: From Popular Culture to Psychiatric            

Diagnoses in Sweden” (2009) om diagnosen utmattningssyndrom. I Sverige togs          

utmattningssyndrom med som en diagnos år 1997, då kallades diagnosen för utbrändhet. Friberg             

skriver att många som drabbas av utmattningssyndrom är individer som bryr sig mycket om              

andra, har ett högt tempo och är högpresterande (Friberg 2009). För att klara ett hektiskt liv                

måste individen kunna balansera mellan att arbeta, hjälpa omgivningen, sina egna behov och             

vila. Det gäller att prioritera att ta hand om sig själv, för att kunna ta hand om andra (ibid.).                   

Politikerna har vid flertal tillfällen problematiserat utmattningssyndrom. År 2002 tala politikerna           

om att lösningen på utmattningssyndrom är att sänka antalet arbetstimmar på en heltidsvecka och              

att ha större inflytande på arbetsplatsen för att minska arbetsbelastningen. Politikerna såg            

utmattning som ett resultat av för hårt arbete (ibid.). Författaren Ulla-Karin Schön skriver i              

antologin “Socialpsykiatrins grunder - människans villkor” (2017) om individens delaktighet i           

sin sjukskrivningsprocess.  
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Individens självbild speglas av hur individen interagerar med andra. Att ha makt över sin egen               

situation samt vara delaktig under rehabiliteringsprocessen leder till en positiv rehabilitering           

(Schön 2017). Makten över delaktigheten i sitt eget liv kommer leda till en ökad självkänsla hos                

individen. En fungerande samverkan mellan de professionella samt den sjukskrivne är nödvändig            

under rehabiliteringsprocessen eftersom båda är kunskapsbärare. Båda behöver varandra för att           

dela med sig av varandras kunskaper. Rehabiliteringen är en livslång process som innebär att              

individen ska uppnå en fungerande livsstil även efter att individen har tillfrisknat (ibid.). 

Uppfattningen om de psykiatriska diagnoser är än idag diffusa, där stigmatisering är en del av               

samhällets syn. För att bryta stigmatiseringen krävs det bättre förståelse och bättre samverkan             

från samhället sida (Schön 2017). Detta speglar hur myndigheterna och övriga aktörer ser på              

sjukdomen och det blir tydligt vilken roll aktörerna spelar i den sjukskrivnes liv. Inte bara genom                

insatser och stöd utan också genom en positiv attityd och ett gott bemötande (ibid.).  

 

2.2 Attityder gentemot sjukskrivna  

I artikeln ”When do patients feel wronged? Empirical study of sick-listed patients ’experiences             

with healthcare encounters” (Wessel et al 2013) har författarna i en svensk studie genomfört en               

enkätundersökning angående långtidssjukskrivnas erfarenheter av möten med vårdinstanser och         

Försäkringskassan. Enkäten skickades ut till 10 042 slumpmässigt utvalda personer från           

socialförsäkringsregister. Studien visar att många personer med psykiatriska sjukdomar har          

upplevt att de inte blivit tagna på allvar då deras sjukdom varit svårare att mäta jämfört med                 

fysiska åkommor. De fysiska åkommorna kan lättare mätas och avgöra den procentuella            

förmågan till arbete (ibid.). Många av respondenterna hade negativa upplevelser, framförallt           

kopplat till ett nonchalant bemötande och känslan av att inte vara tagna på allvar (Wessel et al                 

2013). Vilket ledde till att förutsättningarna för att återgå till arbete blev försämrade och              

hälsotillståndet påverkades negativt. Orsaken till denna försämring berodde på att den enskilde            

fick dåligt samvete och skuldkänslor. Studien tydliggör hur negativa attityder mot personer med             

psykiatriska sjukdomar påverkar individen negativt. Negativa attityder av yrkesverksamma som          

möter målgruppen med psykisk ohälsa, påverkar hur samhället i övrigt ser på psykisk ohälsa              

(Wessel et al 2013). 
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2.3 Samverkan  

I utredningen ”Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”         

(2020:24) lyfter SOU vikten av samverkan mellan olika aktörer. Utredningen har genomförts            

med hjälp av representanter från bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den           

har genomförts via akt-granskning om 40 individärenden, och 17 brukarorganisationer besvarade           

en enkätstudie. Material har inhämtats från individer som genomgått processen från           

sjukskrivning till rehabilitering (SOU 2020:24). Samverkan mellan de olika myndigheterna anses           

inte kunna tillgodose individens behov tillräckligt för att kunna återfå arbetsförmågan, mellan            

sjukskrivningsprocessen och återgång till arbetsmarknaden (ibid.). Samverkan ska spegla hur          

syftet ska uppnås för att hjälpa individen att återgå till, eller börja söka arbete. Det som kan                 

påverka samverkan negativt är det som benämns i texten med ”bristande kontinuitet”. Det             

innebär att individen inte får behålla samma handläggare under hela processen, vilket kan             

påverka rehabiliteringen negativt att behöva återberätta sin situation.  

 

Det som fungerar mindre bra är att är de drabbade individerna upplever sig mindre delaktiga och                

får på så sätt inte det stöd som de uppger sig behöva för att kunna återfå arbetsförmåga (SOU                  

2020:24). Ansvaret ligger på myndigheter att förmedla vilket stöd som finns och tydliggöra hur              

systemet fungerar. Myndigheterna har i uppdrag att informera individen om vilka insatser och             

stöd som kan erbjudas utifrån deras ansvarsområde (ibid.). Den bedömning som           

Försäkringskassan gör av individens arbetsförmåga är avgörande och ska anpassas utifrån           

individens förutsättningar. Individens delaktighet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen        

är lika nödvändig som de övriga professionella aktörernas samverkan. Myndigheterna förväntas           

inkludera individen för att medverka efter bästa förmåga. Individen känner ofta bäst till vad för               

stöd hen behöver under sin sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen (ibid.).  

2.3.1 Arbetsgivarens roll i samverkan och sjukskrivningsprocessen 

Christian Ståhl, doktorand i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Linköpings universitet, skriver i           

artikeln “Samverkan kring återgång i arbete: Var är arbetsgivarna?” (2009) om arbetsgivarnas            

roll kring medarbetarnas arbetsmiljö under och efter sjukskrivningsprocessen. Arbetsgivarna ska          

under sjukskrivningsprocessen arbeta förebyggande för att förhindra att medarbetarna belastas          

med för mycket arbetsuppgifter (Ståhl 2009).  
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Arbetsgivaren bör vara insatt i de anställdas arbetsmiljö för att kunna agera innan stressen              

riskerar att leda till utmattning. Det ställs krav på att arbetsgivarna ska vara uppmärksamma på               

medarbetarnas hälsotillstånd och arbetsmiljö (Ståhl 2009). Om arbetsgivaren inte erbjuder          

ändrade arbetsuppgifter som är mindre stressfulla vid återgång till arbete, kan det resultera i att               

myndigheternas roll blir irrelevant i relation till arbetsplatsen (Ståhl 2009). Arbetsgivaren har            

bäst kännedom om vad som kan erbjudas för medarbetaren som behöver arbetsträna och trappa              

upp sina arbetsuppgifter. Samverkan kan bli ett hinder när processen leder till att andra              

myndigheter tar ansvaret att rekommendera andra rehabiliterande arbetsplatser (ibid.). Det leder           

till att den sjukskrivne får kämpa med andra myndigheter när ansvaret i första hand ligger på                

arbetsgivaren. Arbetsgivaren utgör grunden för både problemet samt lösningen för en fungerande            

process för återgång till arbete (ibid.).  

 2.4 Vägen vidare 

I en doktorsavhandling i hälsovetenskap “Vid utmattningens gräns: utmattningssyndrom som          

existentiellt tillstånd: vårdtagarnas och vårdgivarnas erfarenheter av utmattningssyndrom och         

rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext” (2016) lyfter Ann-Kristin Mimmi            

Eriksson problematiken kring de rehabiliterande metoderna och dess effekt. Studien bestod av            

intervjuer med fem vårdtagare och sju vårdgivare. Vårdtagarna i studien deltog i ett             

rehabiliteringsprogram med existentiell ansats utformat för patienter med utmattningssyndrom.         

(Eriksson 2016). Resultatet visar att vid utmattningssyndrom är individens självbild och tankar            

angående vad individen klarar av viktig att uppmärksamma och arbeta med. En negativ självbild              

är ett symtom som kan kan vara svår att bryta sig fri från (ibid.).  

 

Många gånger är målet från samhället att den som har sjukskrivits för utmattningssyndrom ska              

återgå till arbete. Ofta är målet att komma tillbaka till samma arbetsplats som individen blev               

sjukskriven från (Eriksson 2016). Detta sker trots att den gamla arbetsplatsen kan vara det sista               

stället individen vill tillbaka till. Det var där den sjukskrivne drabbades av utmattningssyndrom.             

Rädslan för att inte vara arbetsför och att inte kunna prestera på samma nivå som tidigare blir                 

påtaglig (ibid.).  
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I artikeln “The moral orders of work and health: a case of sick leave due to burnout” (2019)                  

skriver författarna Maija Korhonen och Katri Komulainen hur sjukskrivning beskrivs och           

rättfärdigas genom narrativa berättelser från individer som har drabbats av utmattningssyndrom i            

Finland. Studien involverade intervjuer med 15 individer som deltog i ett rehabiliterande            

program under ett år (Korhonen & Komulainen 2019). Samhället bygger på att arbete är viktig,               

inte bara för inkomst. Arbete anses identitetsskapande och självförverkligande. De som inte            

arbetar hamnar i positioner där de behöver försvara sig och förklara varför de inte arbetar. Det                

leder till att personer som är sjukskrivna för utmattningssyndrom tappar sin självkänsla, känner             

sig mindre behövda och åsidosatta av samhället till följd av att inte vara arbetsför (ibid.).  

 

Korhonen och Kumulainen lyfter att utmattningssyndrom i många år setts som en diagnos som              

individer själva bedömer att de har när de känner sig slutkörda. Författarna skriver att              

utmattningssyndrom i dagsläget uppfattas som en “innediagnos”. Av den anledningen har           

sjukskrivningar varit svåra att ta beslut om (Korhonen & Komulainen 2019). I Finland, där              

studien genomfördes, tillhörde individer med utmattningssyndrom inte den grupp som var           

berättigad till sjukersättning och därför diagnostiserades ofta individerna med depression istället.           

Om individen istället diagnostiserats med depression är det lättare att hävda att arbetsplatsen inte              

var vållande till detta (ibid.). Individen som drabbas av utmattning blir inte automatiskt             

berättigad sjukskrivning, vilket gör att den drabbade måste kämpa för att få igenom den. Det är                

viktigt att utmattningssyndrom erkänns som egen diagnos som ger individen rätt till            

sjukskrivning och sjukpenning (ibid.).  

 

En sjukskrivning faller enligt resultatet av studien inom ramen för och tydliggör moralordningar,             

dvs vad en individ väljer att prioritera när det kommer till arbete, hälsa och sjukdom (Korhonen                

& Komulainen 2019). Det kräver ansvar och aktivitet som blir svårare att leverera när individen               

är drabbad av utmattning. Många i samhället tar fortfarande avstånd från sjukskrivning kopplad             

till utmattning trots att det kan vara en normal reaktion på att belastningen på arbetet var för hög                  

under en längre period. Det krävs att arbetsgivaren lägger om strukturen och upplägget på              

arbetsplatsen för att uppnå en fungerande och hållbar arbetsplats (ibid.).  

13 



 

3. Teoretiska utgångspunkter  
I följande avsnitt redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter. De teoretiska ingångar vi har valt               

är individualiseringsteorin av Ulrich Beck, GAIL-systemet inom strukturfunktionalismen samt         

sjukrollen som begrepp av Talcott Parsons. Vi anser att det genom dessa går att tolka               

individernas upplevelser kring samverkan och processen vidare från sjukskrivningen.  

3.1  Individualiseringsteorin 

Med individualiseringsteorin kan ett socialt problem som utmattningssyndrom beskrivas med          

hjälp av omständigheter där det individuella ansvaret ökar för varje individ. Ulrich Beck, en              

sociolog som har haft en stor inverkan på utvecklingen av individualiseringsteorin menar att allt              

mer fokus läggs på individen och kraven blir högre på vad som förväntas av varje individ. De                 

ökade krav på prestation leder till ökad psykisk ohälsa (Beck 1992). Den kollektiva             

gemenskapen blir svagare och individen står i större utsträckning ensam med höga krav på sig               

och kan inte på samma sätt förlita sig på den gemenskap som tidigare fanns (ibid.).  

Individualiseringsbegreppet syftar till att alla individer i samhället behöver göra aktiva val            

genom att arbeta sig uppåt för att skapa goda förutsättningar, framförallt när det gäller arbete.               

Individualiseringsbegreppet beskriver en historisk förändringsprocess där det centrala har skiftat          

från gemenskap till individualitet (Beck 1992). Individen tvingas i större utsträckning att själv ta              

ansvar över sitt liv. Det har blivit ett annat förhållningssätt mellan individ och samhälle.  

Förr var det lättare att känna en trygghet i gemenskapen som var mer utbredd i samhället (Beck                 

1992). Idag har varje individ större frihet i sina val, vilket medför ett ansvar som inte är bra för                   

alla. Det kan vara överväldigande att känna att man är ensam om sina val och beslut. Allt fler                  

individer börjar lägga störst vikt vid att göra karriär. Det har blivit viktigare att förverkliga sig                

själv genom sitt arbetsl iv och framförallt att skapa en identitet genom sitt yrke (ibid.).  

 

 

14 



 

Risksamhället är enligt Beck den nya samhällsformen, där invånarna konstant behöver hantera            

risker och tvingas att förlita sig på de som är experter inom varje område (Beck 1998).                

Individualiseringen som följer med risksamhället har lett till att individer i större utsträckning             

blir beroende av marknaden inom flera livsområden och blir underordnade samhällets styrning            

och standardisering när gemenskapen inte längre är central (ibid.). Effekterna av detta visar sig i               

form av psykisk ohälsa hos en hel del individer. De får skuldkänslor och känner sig otillräckliga.                

Detta kan vara en orsak till nutidens ökning av psykisk ohälsa i relation till individuellt               

prestationstänkande som blir allt mer centralt. Genom det ökade individuella kravet stiger            

belastningen för den enskilde och kan ge ökade skuldkänslor (ibid.).  

Beck lyfter den medicinska utvecklingens betydelse för människans hälsa. Förr dog många av             

akuta sjukdomar och idag är det kroniska sjukdomar som är den vanligaste anledningen (Beck              

1998). Bakåt i tiden lades den drabbade in och det sjuka blev bortopererat utan att individen hade                 

någon större kännedom om sitt tillstånd (ibid.). Idag förväntas individen i alla led och system               

samarbeta och vara effektiv. Arbetslöshet eller sjukskrivning uppfattas som misslyckanden både           

från samhället och individen. I ett samhälle där livet kretsar kring arbete blir det en viktig                

identitetsmarkör kring individens inkomst och status (ibid.). 

3.2 GAIL- systemet och teorin om strukturella funktioner  

Strukturfunktionalism är en sociologisk teori som grundades av sociologen Talcott Parsons           

(Nygren 2013). Teorin bygger på idén om sociala strukturer och system utifrån individernas egna              

handlingar. Dessa strukturer och system som finns i samhället är påverkade av samhällets normer              

(ibid.). Parsons menar att trots dessa sociala normer tvingas individen in i ett system som               

uppfyller en funktion. Därigenom tillskrivs samhället en strukturell och en funktionell aspekt            

(ibid.). Parsons utgick från ett så kallat GAIL-system, där dessa initialbokstäver står för             

funktioner. Syftet med systemet är att kunna analysera hur en grupp eller organisation uppfyller              

sina sociala funktioner i samhället (Parsons 1951; 1991).  

 

Första bokstaven står för goal attainment och innebär måluppfyllelse, vilket innebär att för att              

uppnå sina mål måste resurserna mobiliseras för att behålla det kollektiva syftet och             

implementera mål (Parsons 1951;1991).  
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Andra bokstaven står för adaption och innebär att systemet måste vara fungerande eller att              

systemet måste anpassa sig efter den yttre miljön. Tredje bokstaven står för integration och              

innebär att systemet måste hållas ihop för att målet ska uppnås. Den sista och fjärde står för                 

latency och innebär att systemets medlemmar måste följa de tillskrivna normerna som råder i              

samhället (ibid.). Dessa fyra funktioner ses som en orsak till de normer som råder i samhället.                

Om individen agerar mot dessa normer blir konsekvensen att individen ses som avvikande från              

omgivningen (ibid.).  

 

Det är viktigt att individerna interagerar med varandra för att skapa god harmoni. Det resulterar i                

att individerna har en god förutsättning att finna den perfekta balansen. Harmonin är ett resultat               

av en fungerande samverkan (Nygren 2013). Det är viktigt inom strukturfunktionalismen att alla             

samarbetar för ett kollektivt system och tar hjälp av varandra för att uppfylla ett gemensamt mål                

(ibid.). I strukturfunktionalismen har alla grupper och organisationer sin givna roll. Varje individ             

har sin uppfattning om hur rollen ska agera (ibid.). Exempelvis förväntas myndigheter ha vissa              

funktioner i samhället. För att samhället som helhet ska fungera finns en förväntan att alla ska                

samarbeta och därigenom fungera bättre. Sammanfattningsvis innebär strukturfunktionalismen        

att alla delar i samhället måste finna balans, då kommer samhället att utvecklas och fungera               

(Parsons 1951;1991).  

3.2.1  Sjukroll som begrepp 

Talcott Parsons myntade begreppet sjukroll. Han menar att funktionsnedsättning och sjukdom är            

ett hot mot samhället som måste styras upp (Parsons 1975). Den som är sjukskriven anses ha två                 

rättigheter samtidigt som den har två skyldigheter. Parsons menar att rättigheterna gäller bara om              

de skyldigheter som åligger individen har uppfyllts (ibid.).  

Den första skyldigheten som ska uppfyllas är att försöka bli frisk snarast möjligt. Den andra               

skyldigheten är att den som är sjuk ska ta kontakt med någon som bedriver professionell hjälp                

och följa de instruktioner som denne uppger. De två aspekter som anses som rättigheter är att den                 

som är sjuk inte ska straffas för detta, och inte heller bli anklagad för att vara sjuk (Parsons                  

1975).  
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Rättigheter och skyldigheter är beroende av varandra. Detta begrepp är användbart när det gäller              

att förstå aspekten av arbetsförmåga och de olika skyldigheter och rättigheter som följer om en               

individ inte anses vara arbetsför. Parsons menar att en individ som är sjuk inte tillför samhället                

något genom att vara improduktiv. Individen ses istället som avvikande i den bemärkelsen att              

individen inte klarat av att leva upp till den sociala funktionen i samhället som en arbetsför                

individ förväntas prestera utifrån (Parsons 1975).  

3.3 Sammanfattning  

Genom att koppla dessa teoretiska utgångspunkter och begrepp till vår studie kan en tolkning av               

sjukskrivningsprocessen för individer med utmattningssyndrom framställas. Vi vill hitta         

förklaringar och kopplingar för att besvara studiens syfte.  

 

Ur strukturfunktionalismen som teori har begreppet adaption från GAIL-systemet varit mest           

framträdande och användbar i våra analyser. Första intialbokstaven i GAIL-systemet, goal           

attainment har inte alls använts i vår analys då vi inte fann begreppet användbart för analysen.                

Strukturfunktionalismen och GAIL-systemet från Parsons är äldre litteratur från år 1951 och            

1991. Vi har strävat efter att gå till originalkällan för att inte basera faktan på tolkningar som                 

andra författare gjort. Individualiseringsteorin har visat sig mest framträdande i vår analys och             

därav används denna teorin mest. 
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4. Metod  

Här nedan presenterar vi vår insamlingsmetod samt vår empiri. Vi beskriver hur vi har gått               

tillväga för att samla in vår empiri och lyfter även upp de etiska aspekterna.  

4.1 Förförståelse  

Innan vi började skriva uppsatsen fanns en tanke kring hur de olika professionella aktörerna              

bemöter och samverkar med personer som är sjukskrivna för utmattning. Genom tidigare            

kännedom från praktikplatsen visste Ayah att det krävs mycket för att Försäkringskassan ska             

bevilja en sjukskrivning. Ayah såg under sin praktiktid många individer bli nekade sjukskrivning             

och tvungna att stå till arbetsmarknadens förfogande. Många upplevde fortfarande sig inte helt             

återställda från utmattningen.  

 

Anna hade en förförståelse genom en tidigare praktikplats där de bedrev rehabilitering för             

individer med utmattningssyndrom. Där hörde Anna många historier av deltagarna angående hur            

bland annat Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, arbetsgivaren och andra aktörer hade           

bemött dem. Därav väcktes intresset för att skriva om ämnet för att belysa problematiken bakom               

utmattning och sjukskrivning i relation till arbete och samverkan.  

 

Våra förförståelser var bidragande till val av uppsatsens ämne och genom dessa framgick vikten              

av att fokusera på den sjukskrivnes bild och version, snarare än på olika yrkesverksammas              

perspektiv. Vi har försökt förhålla oss objektiva genom att inte låta våra förförståelser påverka              

studiens genomförande. Under analysprocessen låg fokus på att hålla oss sakliga och utgått ifrån              

vad intervjupersonerna beskrivit. Detta är av vikt för att uppnå en så hög trovärdighet som               

möjligt i uppsatsen (Ahrne & Svensson 2015). För att inte påverka studiens resultat har särskild               

hänsyn tagits gällande att inte låta våra erfarenheter, förförståelser eller värderingar påverka            

studiens resultat.  
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4.2 Metodologiska överväganden 

Studien undersöker hur individer som själva varit i kontakt med myndigheter genom            

sjukskrivning för utmattning upplevde kontakten med myndigheter samt hur de upplevde           

sjukskrivningsprocessen och vägen tillbaka. En kvalitativ metod baserad på semistrukturerade          

intervjuer anses bäst lämpad, främst för att få svar på hur kontakten mellan Försäkringskassan,              

Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och hälso- och sjukvården upplevdes. 

 

Det hade även varit intressant att genomföra en kvalitativ studie i form av intervjuer med               

yrkesverksamma handläggare på Försäkringskassan, eller läkare. Det hade troligtvis givit oss           

andra versioner kring hur sjukskrivningsprocessen uppfattas. Vårt intresse låg i att undersöka de             

drabbades perspektiv och inte de yrkesverksammas, därav valdes kvalitativa intervjuer med           

individer som själva genomgått sjukskrivningsprocessen.  

 

Det hade också varit intressant att utgå från en kvantitativ studie i form av enkätstudie för kunna                 

jämföra och generalisera svaren (Bryman 2011). Genom en enkätstudie hade vi kunnat ta reda på               

hur individer som är drabbade av utmattningssyndrom har upplevt samverkan mellan de            

professionella aktörerna under sjukskrivningsprocessen. Att skicka ut enkäter till individer som           

fortfarande är sjukskrivna hade givit oss ett mer generaliserbart resultat. Siffror hade möjliggjort             

jämförelser och sammanställningar av resultatet på ett övergripande sätt (Bryman 2011). Detta            

hade varit både intressant och viktigt. En enkätstudie hade dock inte gett oss den kunskap och                

den djupare förklaring vi erhållit genom kvalitativa intervjuer.  

 

Kvalitativa intervjuer fördjupar förståelsen genom de enskilda individernas beskrivningar.         

Genom kvalitativa undersökningar uppnås en djupare förståelse, ofta genom begreppen hur och            

varför. Det blir ett djup i den kvalitativa forskningen med fokus på hur individer upplever ett                

visst fenomen (Ahrne & Svensson 2015). Den kvalitativa metoden i form av intervjuer lägger              

störst vikt på intervjupersonernas upplevelser och sätt att se på saken utifrån deras perspektiv.              

Den ger möjlighet för intervjupersonerna att själva styra över vad som är viktigt att ta upp                

(Bryman 2011). Vi var intresserade av en djupare förståelse av fenomenet och att få ta del av                 

intervjupersonernas upplevelser. Det var även ur en tids-, ekonomi- och pandemi aspekt            

begränsat till vilka metoder som gick att använda. 
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Semistrukturerade intervjuer användes och en utformat en intervjuguide utformades för att ha            

några frågor att utgå ifrån (se bilaga 2). Förutbestämda och genomtänkta frågor kan med fördel               

ställas för att styra samtalsämnet och för att inte riskera att samtalet tappar fokus (Bryman 2011).                

Det bidrar till struktur och minimerar risken att intervjuerna tar helt olika vändningar.             

Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom de är öppna och ger möjlighet till flexibilitet. Det             

finns möjlighet att ställa följdfrågor och intervjuguiden behöver inte följas stenhårt utan frågorna             

kan byta plats. Följdfrågor kan med fördel bidra till fylligare svar (ibid.). De gånger det               

följdfrågor ställdes var främst för att få ett utförligare svar eller förtydligande. 

4.3 Avgränsning  

Vår avgränsning var att intervjupersonerna skulle vara över 18 år och ha erfarenhet av              

sjukskrivning för utmattningssyndrom. I samband med våra funderingar kring GDPR (The           

General Data Protection Regulation) och känsliga personuppgifter, uppstod diskussionen om att           

det fanns en risk med att intervjua personer som befann sig i en återhämtningsfas. Detta               

resulterade i en ytterligare avgränsning, att endast söka efter intervjupersoner som var            

sjukskrivna för utmattning men återgått i arbete på minst 50%. Detta för att säkerställa att               

intervjupersonerna inte var mitt i återhämtningsprocessen, utan hade återgått i arbete.  

 

Vi behövde säkerställa att intervjupersonerna hade någon att vända sig till efter intervjuerna, för              

att inte riskera att våra frågor skulle trigga igång någonting som kunde behöva ventileras.  

En diskussion har förts kring att ha ett kriterium att intervjupersonerna måste vara knutna till en                

brukarorganisation. Kontakt skedde med både Fontänhuset i Lund och Malmö, samt den            

rikstäckande brukarorganisationen Balans. Dessa organisationer fokuserar på att ge stöttning till           

bland annat personer med utmattningssyndrom (Fontänhuset 2020a; Fontänhuset 2020b;         

Riksförbundet Balans 2020). Samtliga svarade att de inte hade möjlighet att ställa upp och ge               

vidare kontakt, eftersom situationen för dem var mer pressad än vanligt nu under Covid-19              

pandemin. Det hade varit optimalt att få kontakt genom en organisation, då möjlighet till urval               

och uppföljande samtal för intervjupersonerna hade säkerställts på ett säkrare sätt. Efter noga             

överväganden landade tankarna i att studiens urval skulle bli mycket begränsat av att enbart söka               

via organisationer. Det blev också tydligt att ett socialt nätverk inte bara består av              

brukarorganisationer.  
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Det viktigaste var att intervjupersonen hade ett socialt sammanhang dit hen kunde vända sig om               

det uppstod ett behov av att prata efter intervjun. Detta ledde till att några personer som var                 

villiga att ställa upp på intervju fick väljas bort, eftersom de uppgav att de inte hade ett socialt                  

nätverk i deras liv. I och med att alla personer som slut intervjuades var helt eller delvis tillbaka                  

till arbete tillhörde de ytterligare ett socialt sammanhang. Våra intervjuer inleddes, i samband             

med det muntliga samtycket, med att återigen fråga om intervjupersonen hade någonstans att             

vända sig om behov av att prata skulle uppstå.  

 

Frågorna anpassades för att minimera risken för att trigga igång tankar. Vårt fokus och våra               

frågor under intervjuerna var inriktade på kontakten och upplevelsen av olika aktörer och inte              

måendet. Våra följdfrågor ställdes på ett sätt som gav intervjupersonen möjlighet att själv välja              

vad den ville berätta mer om. Det var viktigt för oss att säkerställa att intervjun inte skulle                 

upplevas som jobbig, delvis genom att anpassa frågorna och tonen. Vår slutgiltiga avgränsning             

var att intervjupersonerna skulle vara över 18 år, tillbaka till arbete minst 50% samt hade något                

nätverk att vända sig till om frågor uppstod efter intervjun. Vi hade ingen avgränsning kring kön                

eller övre åldersgräns. Detta resulterade i att intervjupersonerna var mellan 27 - 62 år gamla.               

Studiens empiri består av nio stycken intervjuer, av åtta kvinnor och en man.  

4.4 Urval  

Vi använde oss av ett målinriktat urval genom att vända oss till ett forum med personer som var                  

drabbade av utmattningssyndrom. Målinriktat urval sker genom kontakt med personer som är            

relevanta för undersökningen och forskningsfrågorna (Bryman 2011). Sökandet efter         

intervjupersoner inleddes i en grupp på Facebook som vänder sig till personer som är eller har                

varit drabbade av utmattningssyndrom. Ett inlägg gjordes i facebookgruppen och där det            

efterfrågades intervjupersoner utifrån våra kriterier. Vi är medvetna om att valet av att söka efter               

intervjupersoner via Facebook begränsar oss till de individer som använder sig av Facebook,             

vilket gör att exempelvis äldre eller icke teknikintresserade personer kan ha mindre chans att              

komma med i urvalet. Genom denna grupp anmälde sig tre intervjupersoner som åter var i arbete                

som var intresserade av att deltaga i studien. De bekräftade att de hade någonstans att vända sig                 

om frågor uppstod efter intervjun.  
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Därefter användes ett snöbollsurval, som är ett slags bekvämlighetsurval som innebär att valet av              

intervjuperson baseras på en relevant person som är lättillgänglig för intervjuaren. Efter detta             

hänvisar intervjupersonen till andra relevanta personer för undersökningen (Eriksson-Zetterquist         

& Ahrne 2015). Vi frågade bekanta och arbetskamrater om de kände någon som hade drabbats               

av utmattningssyndrom, hade blivit sjukskriven och var tillbaka i arbete. Detta resulterade i             

ytterligare sex intervjupersoner. Samtliga av dessa var tillbaka i arbete och hade någonstans att              

vända sig om det uppstod jobbiga känslor efter intervjun. Intervjupersonerna uppgav olika            

sammanhang dit de kände att de kunde vända sig. Exempelvis familj, vänner, arbetskollegor,             

präster, psykologer och återhämtnings- terapeuter.  

4.5 Datainsamling 

Vi har genomfört semistrukturerade kvalitativa intervjuer med hjälp av vår intervjuguide som            

innehöll olika teman och frågor som var relevanta för vår studie (se bilaga 2). Frågorna var                

relativt breda och gav i sin tur möjlighet för intervjupersonen att besvara frågorna utifrån vad hen                

ansåg var viktigast eller mest väsentligt. Följdfrågor användes de gånger det framkom            

synpunkter eller där ett utvecklande svar behövdes.  

Eftersom det pågår en Covid-19 pandemi bestämde vi oss för att hålla intervjuerna över Zoom               

eller telefon, för att minska risken för smittspridning. Fördelen med telefon är att det kan kännas                

bekvämare att slippa en massa intryck till skillnad från en påslagen Zoom-kamera. Nackdelar             

med Zoom är att det kan uppstå störningar i internetanslutningen eller om någon intervjuperson              

inte är så teknisk. Det var många intervjupersoner som inte hade använt Zoom tidigare och har                

därför varit fördelaktigt att ha telefonintervju som alternativ. Samtidigt som många av            

intervjupersonerna tyckte att det var trevligt att kunna se varandra under intervjun med Zoom.              

Ett digitalt möte kan upplevas mer formellt än en intervju på plats (Ahrne & Svensson 2015).  

Om vi jämför Zoom med telefonintervjuer så är det positiva med Zoom att man kan välja att ha                  

kameran påslagen eller avstängd. Fördelen med påslagen kamera är att det till viss del går att                

avläsa kroppsspråk och mimik, vilket inte går över telefon (Bryman 2011). Vi ansåg att det var                

nödvändigt att erbjuda båda alternativen. Vi hade fem intervjuer över Zoom och fyra             

telefonintervjuer. Samtliga intervjuer som vi hade över Zoom, hade kameran påslagen.  
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En pilotintervju genomfördes inledningsvis för att säkerställa att våra frågor var begripliga            

(Bryman 2011). Det resulterade i att två frågor ändrades om som var upprepade fast med andra                

ord. Pilotintervjun genomfördes över telefon för att säkerställa att det fungerade att ställa             

frågorna över telefon, vilket det gjorde. Vi som intervjuade höll oss neutrala och objektiva              

genom att inte låta våra värderingar eller förförståelser påverka studiens resultat, den så kallade              

intervjuareffekten (Ahrne & Svensson 2015). Intervjuerna delades upp genom att bara en av oss              

pratade för att underlätta för intervjupersonen, men båda var med vid samtliga intervjuer.  

En av oss höll i intervjun och den andra var observant och ansvarade över inspelningen. Det                

fungerade bra eftersom den som inte pratade hade rollen att observera hur den andra formulerade               

sig. Det blev ett bra flyt när endast en av oss pratade och ställde frågor. Det var särskilt viktig                   

under telefonintervjuerna, när det inte fanns möjlighet att se vem som pratade.            

Intervjupersonerna informerades i början av samtalet att den som inte höll i intervjun satt med,               

för att försäkra oss om att hen förstod varför och var okej med det. Under Zoom-intervjuerna satt                 

vi vid olika datorer på grund av smittorisken, båda hade kamerorna på. 

De flesta intervjupersonerna valde också att ha kameran på. Alla intervjupersoner gav samtycke             

till att bli inspelade via Zoom, samtycket spelades in i början av intervjun. Vi hade med i                 

beräkningen att det kunde finnas intervjupersoner som inte alls ville bli inspelade och då hade               

anteckning förts istället (Bryman 2011). En inspelad intervju ger en fylligare empiri jämfört med              

att föra anteckningar (Jönson 2010).  

Det är givande att höra exakt vad intervjupersonen säger och hur intervjupersonen säger det. Det               

kan finnas ett tonläge som antyder att personen vill understryka något eller är velig i sitt                

resonemang som man kan missa genom att endast föra anteckningar (Bryman 2011). Nio             

intervjuer genomfördes om ca 45 min vardera, vi ansåg att antalet intervjupersoner räckte för att               

uppnå empirisk mättnad, eftersom det efter sjunde intervju inte tillkom någon ny information             

(Ahrne & Svensson 2015).  
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4.6 Analysförfarande och bearbetning av material 

Vi har använt kvalitativ tematisk innehållsanalys. Tematisk innehållsanalys handlar om          

berättelsens innehåll, vad som sägs och hur det beskrivs. Innehållet hjälper oss att             

uppmärksamma de fenomen som är återkommande i intervjupersonernas berättelser eftersom det           

utgör ett huvudinnehåll. Dessa huvudinnehåll och återkommande berättelser har hjälpt oss att            

finna teman (Rennstam 2015). I vårt fall har det varit att analysera beskrivningar och upplevelser               

från våra intervjupersoner. Intervjuerna skrivs ut i sin helhet för att underlätta analysen. För att få                

en god insikt i samtliga intervjuer transkriberade den som var observatör under intervjun. Det är               

lättare att vara objektiv som observatör när man inte aktivt medverkat i intervjun. 

  

Intervjupersonerna fick kodnamn IP. 1, IP .2 osv redan vid transkriberingen med hänsyn till              

konfidentialitetskravet. Efter transkriberingen tematiseras våra utskrifter för att sortera         

förekommande ord och fraser för att hitta en sammankoppling mellan intervjupersonernas           

utsagor. Tematisering hjälper till att strukturera empirin och framhäver mönster och samband            

(Jönson 2010). Eftersom vi är ute efter att fånga in kontakten med myndigheter samt vägen               

vidare har dessa teman lyckats täcka syftet med studien, intervjuguiden var också hjälpsam             

gällande att täcka in våra teman. I analysdelen framkommer dessa teman som relevanta eftersom              

de besvarade frågeställningarna och studiens syfte (Bryman 2011).  

 

Tematisering är en del av analysen och vi har valt att tematisera teman med olika färger (Bryman                 

2011). Vi har utgått från tre huvudteman: Samverkan, bemötande, rehabilitering. Som följs av             

sju underteman: attityder, samhällets resurser, känslor, förståelse, arbete, relationer och sjukdom.           

Under analysdelen tillkom andra intressanta teman som tydliggjorts under vår tematisering.           

Genom våra teman framgick likheter och skillnader i intervjuerna. Vi valde ut de citat som               

tydligast poängterar det som många av intervjupersonerna framfört. Därefter kopplade vi dem till             

teori och tidigare forskning. Sedan påbörjades analysen av vår empiri.  
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4.7 Studiens tillförlitlighet 

Istället för begreppen reliabilitet och validitet kommer vi att utgå ifrån tillförlitlighet som             

begrepp. Där trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera           

ingår som begrepp inom kvalitativ forskning (Bryman 2011). Dessa begrepp har en motsvarighet             

i  kvantitativ forskning. 

Trovärdighet handlar om att studien måste vara genomförd på ett tillförlitligt, systematiskt,            

metodmedvetet och reflekterande sätt. Det är viktigt inom kvalitativ forskning, det är sällan lika              

stort urval som i kvantitativa undersökningar. Det är en motsvarighet till intern validitet i              

kvantitativa studier (Ahrne & Svensson 2015). En tydligt redogörelse framförs i metodkapitlet            

gällande tillvägagångssättet i alla moment under processen, samt resonemang gällande våra           

beslut i olika delar i studien. Detta för att göra studiens trovärdighet så tillförlitlig som möjlig.  

Överförbarhet kan sägas vara motsvarigheten till den kvantitativa generaliserbarheten. Resultatet          

kan vara överförbart inom vissa grupper men inte generaliserat i stora grupper eller samhälle              

(Ahrne & Svensson 2015). Exempelvis om studien hade genomförts med andra intervjupersoner            

än våra. All forskning är kontextbunden och mänskliga sammanhang förändras hela tiden, vilket             

gör att en kvalitativ studie är svår att föra över till andra sammanhang. Alla individer är en del av                   

ett större sammanhang och erfarenheterna speglar därmed delar av hur kontakten med            

myndigheter kan upplevas. Vi är medvetna om att våra intervjuer inte är generaliserbara utan              

återger hur specifikt våra intervjupersoner resonerar kring ämnet.  

Pålitligheten går ut på att ha ett granskande synsätt, att kunna återge hur forskningsprocessen har               

gått till och att alla momenten finns med (Bryman 2011). Detta har vi gjort genom hela arbetet                 

och beskrivit tillvägagångssättet så utförligt som möjligt i metodkapitlet. Detta är motsvarigheten            

till reliabiliteten i kvantitativ forskning, vilket innebär hur sannolikt det är att undersökningen går              

att återupprepa. Vi har beskrivit avgränsningen tydligt, klargjort följdfrågor och angett vilket            

urval som använts för att studien ska kunna genomföras igen. Det är inte lätt att återupprepa                

studier med exakt samma resultat inom kvalitativ forskning (ibid.).  
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En möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att säkerställa att vi agerat i god tro och inte                  

låtit värderingar och teoretiska val påverka resultaten från undersökningen (Bryman 2011). Båda            

har varit med vid samtliga intervjuer och hört vad den andra har sagt, samt reflekterat efter varje                 

intervju. Vi diskuterade om observatören tyckte att något behövde ändras eller hade förslag på              

förbättringar. Vi har gett varandra återkopplingar kring hur frågorna kunde anpassas så att det              

blev mer flyt, samt påmint varandra om att alltid säkerställa att de etiska principerna              

introducerades inför varje intervju.  

 

En styrka med kvalitativa intervjuer är att det ger intervjuaren möjlighet att sitta ner och prata                

med individer som är en del av det studien undersöker. Att få ta del av unika berättelser och                  

möjligheten att kunna ställa följdfrågor eller upprepa frågan om intervjupersonen inte förstår, ger             

ett innehållsrikt material som går på djupet. Det är mycket intressanta beskrivningar som de              

drabbade själva delar med sig av, som vi sannolikt inte hade fått ta del av annars (Ahrne &                  

Svensson 2015).  

 

En svaghet med kvalitativa intervjuer är att intervjuerna kan uppfattas vinklade utifrån vad             

forskaren vill undersöka. Tidsmässigt finns det inte möjlighet att intervjua hur många som helst.              

Det går inte att generalisera genom intervjuer som är genomförda med få personer (Bryman              

2011). Det finns en risk att intervjuaren påverkar intervjupersonen i en viss riktning, medvetet              

eller omedvetet, eller feltolkar information. Studiens kvalite har påverkats på grund av den             

rådande pandemin, vi har gått miste om det personliga och fysiska mötet. Miljö och rum spelar                

stor roll för hur öppna och bekväma intervjupersonerna känner sig med att dela med sig av sitt                 

eget liv (ibid.). Detta har inte gått att påverka, och om situationen varit annorlunda hade vi valt                 

att ha intervjuerna fysiskt och inte digitalt.  

4.8 Forskningsetiska överväganden 

Vår första tanke var att göra en undersökning som var mer inriktad på återhämtningsprocessen.              

Efter noga överväganden kring forskningsetiken och diskussioner med vår handledare, valde vi            

att begränsa oss till ovan nämnda syfte, avgränsning och urvalsprocess. Främst på grund av att               

det framgår i dataskyddsförordningen GDPR att kategorin hälsa går in under benämningen            

känsliga personuppgifter (Datainspektionen 2020).  
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Risken att komma in på frågor om återhämtningsfasen hade varit framträdanden om inriktningen             

mot återhämtning hade stått kvar. Detta beslut att tidigt ändra fokus var kopplat till GDPR men                

även till individskyddskravet. En diskussion fördes gällande om vi skulle använda en helt annan              

metod och göra en narrativ analys av självbiografier istället. Vilket gjorde att vi reflekterade              

kring att vår utbildning inom socialt arbete är starkt kopplat till kontakten med människor och               

baseras mycket på att ha ett gott bemötande och vara inkännande i situationer. Dessa delar ville                

vi få ta del av under uppsatsen och de hade försvunnit om vi valt den narrativa analysen, som                  

inte innefattar det personliga mötet.  

 

Diskussionen har framförts kring de etiska övervägandena och har lett till att den slutliga              

intervjuguiden fungerar bra med frågor som inte är så djupgående eller “känsloinriktade” som             

vår första intervjuguide var. Vårt fokus stannade vid intervjupersonernas resonemang om           

kontakten med olika instanser och myndigheter i anslutning till sjukskrivningen snarare än deras             

mående. Vi har varit angelägna att utföra vår undersökning med särskild aktsamhet kring det              

etiska och följt de etiska riktlinjer som finns för samhällsvetenskaplig forskning. Varken            

forskningskravet eller individskyddskravet är i sig fullständigt utan vägs mot varandra           

(Vetenskapsrådet 2002). Detta har vi diskuterat mycket eftersom vi hade individskyddet i fokus             

när det kom till att inte ställa för känsliga frågor.  

 

Forskningskravet fanns i åtanke när diskussionen kring att utbildningen handlar om sociala            

problem och att Socionomprogrammet delvis går ut på att interagera med människor. När dessa              

ställdes dessa mot varandra kom vi fram till att vår intervjuguide inte skulle inskränka på               

individskyddskravet. Det viktigaste är individskyddskravet som innebär att individer inte får           

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet är den            

centrala utgångspunkten för forskningsetiska överväganden och är det som väger tyngst           

(Vetenskapsrådet 2002). Individskyddskravet kan delas upp i fyra olika kategorier:          

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). 

 

Informationskravet berör vikten av att informera deltagarna om att studien är frivillig att deltaga i               

(Bryman 2011). Detta har vi gjort genom ett informationsbrev som har skickats ut via mejl några                

dagar innan intervjun (se bilaga 1).  
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I informationsbrevet framgick studiens syfte, upplägg och information om konfidentialitet och           

frivillighet. Vi inledde intervjuerna med att säkerställa att intervjupersonerna förstått          

informationen och uppgett sitt muntliga samtycke till punkterna som ingår i informationsbrevet.            

Det lyftes även upp att det var frivilligt att delta i intervjun samt att intervjupersonen hade rätt att                  

avsluta intervjun när som. Ett förtydligade att intervjupersonerna kommer förbli anonyma under            

hela processen har lyfts upp under intervjun. 

 

Samtyckeskravet informerades muntligt och i informationsbrevet. Här framgick att         

intervjupersonen själv hade rätten att bestämma om hen ville delta (Bryman 2011). Vi förklarade              

både i informationsbrevet och i inledningen av intervjuerna att det var frivilligt att delta samt att                

det gick att avbryta intervjun när som helst. I intervjuer är det inte svårt att följa och förtydliga                  

samtyckeskravet, då intervjupersonen är medveten om att den deltar i intervjun genom aktivt             

deltagande (Vetenskapsrådet 2002). I inledningen av intervjun spelade samtycket in.  

 

Konfidentialitetskravet informerades muntligt samt genom informationsbrevet. Vi var inte         

intresserade av personuppgifter och samlade därför inte in dessa. Intervjupersonerna var           

anonyma under hela processen. Under transkriberingen tilldelades intervjupersonerna olika         

koder. Information som skulle gå att koppla till intervjupersoner såsom arbetsplats eller ort har              

inte efterfrågats. När och om intervjupersonen uppgav detta, så anonymiserades det redan i             

transkriberingen genom att skriva XX stad osv. Informationen om att det inte ska gå att               

identifiera intervjupersonerna är viktig (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Det åligger oss som genomför studien att förvara och hantera insamlat material på ett säkert sätt                

så ingen obehörig kan ta del av det (Bryman 2011). USB-minnen har bidragit till att det har varit                  

möjligt att bevara den inkomna informationen på ett säkert sätt. Dessa USB-minnen var vi hela               

tiden uppkopplade på och arbetade på i datorn för att undvika risken att information delas i moln                 

eller på datorn. USB-minnena förvaras inlåst i skåp som endast vi som genomfört             

undersökningen haft tillgång till.  
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Begränsningen att sitta hemma och arbeta var fördelaktig för att andra inte ska se vad som står på                  

skärmen. På grund av den pågående Covid-19 pandemi har vi inte suttit så mycket tillsammans               

och skrivit, därav har det behövts ett USB-minne till vardera dator. Kontakten skedde främst via               

Zoom genom Lunds universitet då vi tyckte att det är lättare att kommunicera när man ser                

varandra. Säkerheten anses högre via Zoom som vi som studenter loggar in på via vår               

studentidentitet. Intervjuerna har genomförts via antingen Zoom eller telefon, zoom-intervjuerna          

genomfördes via Lunds universitets Zoom eftersom det anses ha en högre säkerhet. Det ämne              

som undersöks kan förefalla känsligt inom vissa områden och det är extra viktigt att vara               

noggrann med det konfidentiella. De som deltar i våra intervjuer är individer som berättar om               

sina egna personliga erfarenheter och då är detta viktigt (Vetenskapsrådet 2002). Information            

om att vi har tystnadsplikt och att det inte går att härleda det som sägs i intervjuerna har lyfts upp                    

(ibid.). 

 

Nyttjandekravet baseras på att de uppgifter som samlas in under arbetets gång endast får              

användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002). Intervjupersonerna informerades om att         

materialet som samlats in inte kommer att delas med någon annan eller användas i annan               

forskning (Bryman 2011). För att säkerställa att de etiska kraven har uppfyllts i uppsatsen, har               

informanterna i god tid innan intervjun fått ett informationsbrev via mail (se bilaga 1). Vi har                

informerat att samtliga intervjuer kommer att avidentifieras och resultatet går därmed inte att             

koppla till någon specifik individ, samt att vi har tystnadsplikt. Vid varje enskild intervju fick               

intervjupersonerna läsa och ge muntligt samtycke till samtyckesblanketten (se bilaga 1).  

 

I samtyckesblanketten framgick att de uppgifter som samlas in är konfidentiella och kommer att              

behandlas på ett sådant sätt att intervjupersonernas identitet inte avslöjas för obehöriga. För att              

säkerställa detta har vi kodat intervjuerna med IP. 1, IP. 2, osv. Det insamlade materialet kommer                

att raderas efter att studien har blivit godkänd. Intervjupersonerna informerades i           

informationsbrevet om att det går att ta del av uppsatsen när den är färdig genom LUP (Lunds                 

universitet). Erbjudandet om att skicka uppsatsen när den är klar har lyfts, vilket samtliga var               

positiva till.  
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5. Analys  

Vi har valt att dela in analyskapitlet i de fyra avsnitt som vuxit fram ur vår empiri, vilka vi kort                    

presenterar under varje rubrik. Vi har benämnt intervjupersonerna med IP. 1, IP. 2, osv.              

Intervjupersonerna som vi presenterar som vår empiri är mellan 27 - 62 år gamla. Vår empiri                

består av nio intervjupersoner, åtta kvinnor och en man.  

5.1 Den snåriga vägen in i sjukrollen 

Här nedan redogör vi för hur intervjupersonerna beskriver faktorer som har varit centrala under              

vägen till sjukskrivning. Det visar att arbetsgivarens samverkan och strukturen på arbetsplatsen            

är viktiga faktorer under sjukskrivningsprocessen. Det framkommer att den som är drabbad av             

utmattning redan från början av sjukskrivningsprocessen har ett stort individuellt ansvar. 

5.1.1 Arbetsplatsens påverkan  

En av frågorna i vår intervjuguide syftar till hur sjukskrivningen påverkat relationen till             

arbetsplatsen. Här framkom många svar som istället berörde hur arbetsplatsen haft en betydande             

roll under sjukskrivningsprocessen och på vilket sätt arbetsplatsen samt arbetsgivaren bar ett            

betydande  ansvar. Intervjuperson 6 beskriver följande:  

 

De sa du måste delegera arbetsuppgifter och du måste och måste, men det var ju inte mitt fel, 

men det var ju en omänsklig arbetssituation, och även livet utanför jobbet. Det är till största del 

på grund av arbetsplatsen.. Då måste man kravställa arbetsgivaren och säga att det här får ni 

faktiskt göra något åt. Och åtgärden är faktiskt inte att skicka hem nån och sen komma tillbaka 

och fortsätta, utan åtgärden är att göra något åt det. - IP. 6  

 

Politikerna har sedan år 2002 talat om utmattningssyndrom och menat att Sverige bör sänka              

antalet arbetstimmar på en heltidsvecka för att anställda ska hinna återhämta sig. Politikerna har              

gett förslag att anställda ska ha större möjlighet att påverka sitt arbetsschema och ha större               

inflytande på arbetsplatsen och sin arbetsmiljö (Friberg 2009). Detta går att koppla till ett av               

begreppen i GAIL-systemet av Parsons, adaption. Begreppet innebär att systemet måste vara            

fungerande och om det inte är det måste systemet anpassa sig (Parsons 1951; 1991). 
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I exemplet här, är systemet arbetsplatsen. Som arbetsgivare är det viktigt att se helheten kring de                

anställda samt se till att de anställda får den hjälp de behöver även under sjukskrivningen.               

Författaren Ståhl anser att om en anställd arbetar övertid för ofta, upplevs ovanligt stressad eller               

har andra symtom som tyder på att individen inte mår bra, ska arbetsgivaren agera. Det är ett av                  

arbetsgivarens ansvarsområde (Ståhl 2009). 

 

Intervjuperson 4 uttrycker en liknande syn på sin arbetsplats som intervjuperson 6 gör: 

 

 Känslan att arbetsgivaren skiter fullständigt ifall någon bryter ihop, går hem och går in i väggen, 

för de är inte rädda om sin personal. Jag tror det är så på många arbetsplatser, att man istället 

tystar ner det och vill man komma tillbaka så fine, orkar man inte så skit samma, - vi anställer 

någon annan.- IP. 4 

 

Citatet ovan går att koppla till ett annat begrepp inom GAIL- systemet, nämligen latency, som               

innebär att systemets medlemmar måste följa de tillskrivna normerna som råder (Parsons 1951;             

1991). Kopplat till flera av intervjupersonernas svar på frågan om hur sjukskrivningsprocessen            

har sett ut, framgår det att intervjupersonerna upplever att de har haft en alldeles för hög                

arbetsbörda på sin arbetsplats, ofta till följd av att anställda blivit sjukskrivna eller att företaget               

varit underbemannat. Latency kan här innebära att arbetsplatsen har sina egna normer och             

arbetsgivaren har ett övergripande ansvar. Om det är flera som arbetar övertid eller arbetsplatsen              

är underbemannad under en längre tid, blir detta ett normalläge. De tillskrivna normerna på              

arbetsplatsen resulterar i att det kommer uppfattas som acceptabelt av de anställda (ibid).  

 

Varje anställd får en högre arbetsbelastning vilket successivt blir den rådande normen på             

arbetsplatsen. Medarbetarna dvs. de anställda blir då systemets medlemmar som följer och            

upprätthåller dessa latenta normer. Enligt författarna Korhonen och Komulainen krävs det att            

arbetsgivaren tar tag i strukturen och upplägget på arbetsplatsen. Det finns arbetsgivare men även              

medarbetare som tar avstånd från sjukskrivningen kopplat till utmattning, trots att det kan vara              

en normal reaktion på att belastningen på arbetet varit för hög under en längre period. Det kan                 

kopplas till varför arbetsgivarna väljer att inte agera i samband med sjukskrivning till följd av               

utmattning (Korhonen & Komulainen 2019).  
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Risksamhället som begrepp kan kopplas till ovan nämnda citat då sjukskrivningar ofta ses som              

ett misslyckande av individen själv (Beck 1998). Den sjukskrivne lägger ansvaret och skulden             

helt på sig själv och det påverkar den psykiska hälsan negativt. Medarbetaren drabbas negativt              

om arbetsgivaren inte är villig att erkänna att arbetsplatsen har brustit i sitt ansvar (Korhonen &                

Komulainen 2019). Detta för att förtydliga att inte allt ansvar ligger ensamt på individen även om                

risksamhället kan göra att den sjukskrivne uppfattar det så (Beck 1998).  

 5.1.2 Individens ansvar  

Intervjupersonerna nämner ofta i sina beskrivningar processen kring att bli beviljad           

sjukskrivning samt att komma till insikt med att individen är sjuk. De flesta av intervju-               

personerna framställer vägen som snårig, och förklarar att mycket ansvar har legat på dem själva.               

De uppger att det varit en svårighet att inför sig själva acceptera att gå in i rollen som sjuk.  

6 beskriver följande:  

 

Jag tänkte: vafan de går till semestern.. men jag kom inte mer tillbaks efter semestern och 

då grät jag hela tiden, jag hann inte komma in till jobbet innan jag grät. Kunde inte säga 

vad det var  - IP. 6 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver att det svåraste var att inse att en själv var sjuk. Det var svårt                 

att inse att utmattningssyndrom hade drabbat en. Begreppet individualisering kan kopplas till            

dessa beskrivningar eftersom begreppet syftar till hur individer bär eget ansvar i samhället (Beck              

1992). Det kan handla om att göra aktiva val och arbeta sig uppåt för att skapa bra förutsättningar                  

främst när det kommer till arbete och hälsa (ibid.). Detta kan resultera i att en del individer                 

lägger stor press på sig själva när det kommer till att prestera.  

 

Trots att individen känner att någonting inte stämmer som intervjuperson 6 lyfter i citatet ovan,               

väljer individen att köra på. Individualiseringen innebär att individen själv i större utsträckning             

tvingas ta ansvar över sitt mående. Det kan innebära att individen väljer att inte dela med sig med                  

sina arbetskamrater om arbetsmiljön, eftersom individualiseringen i samhället idag leder till en            

inställning att var och en sköter sitt.  
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Individualiseringen innebär även att individer förväntas bidra till samhället genom arbete,           

således även genom ekonomi och skatt (Beck 1992). Att vara sjukskriven kan därmed innebära              

en ytterligare påfrestning för individen, eftersom uppfattningen är att samhället är uppbyggt på             

löntagararbete, självständig ekonomi och att individen som går in i en sjukroll inte kan bidra till                

något av det (Eriksson 2016).  

 

En intervjuperson beskriver hur viktigt det har varit under sjukskrivningsprocessen att lära sig att              

ta hand om sig själv i första hand. Intervjuperson  8 refererar till sin psykolog som sade följande:  

 

Psykologen sa: ‘Om jag jobbar som flygvärdinna och sätter syrgas på alla andra, eller försöka 

sätta syrgas på alla andra men inte dig själv, hur många kan du hjälpa då? Sätt på dig själv först, 

för att du ska kunna hjälpa andra’- Det var en väldigt bra liknelse tyckte jag.  - IP. 8 

 

I citatet ovan framgår att intervjupersonen sökt hjälp i form av samtalsstöd med en psykolog. För                

att lyckas med alla krav som finns, måste individen kunna balansera mellan att hjälpa              

omgivningen, arbeta, ta hand sig själv och sina egna behov. Vila får inte glömmas bort, ingen                

kan hjälpa någon annan under en längre tid utan att ta hand om sig själv först (Friberg 2009).                  

Citatet visar också att intervjupersonen tagit till sig av psykologens råd om ett bra sätt att arbeta                 

mot att bli frisk så snabbt som möjligt genom att prioritera sig själv framför andra.  

 

Citatet går att koppla till Parsons sjukrollsbegrepp där en individ som är sjukskriven anses ha två                

rättigheter och två skyldigheter. Den första skyldigheten som ska uppfyllas är att försöka bli frisk               

snarast möjligt och den andra skyldigheten är att den som är sjuk ska ta kontakt med någon som                  

bedriver professionell hjälp, och följa de instruktioner som denne uppger (Parsons 1975). De två              

rättigheterna är att den som är sjuk ska inte straffas och inte heller bli anklagad för att vara sjuk                   

(Parsons 1975). Med utgångspunkt i sjukrollsbegreppet går det att koppla individens ansvar till             

de skyldigheter som medföljer. Detta innebär att rättigheter och skyldigheter inte utesluter            

varandra (ibid.). Den första är att den sjukskrivne förväntas ta hand om sig själv i första hand,                 

som intervjupersonen uttryckte att psykologen påpekat. Detta genom att försöka bli frisk snarast             

möjligt. Den andra skyldigheten är vad intervjupersonen har gjort genom att komma i kontakt              

med en psykolog för att bli frisk (ibid).  
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I det här läget innebär det enligt sjukrollsbegreppet att skyldigheterna har uppfyllts och därmed              

föreligger de övriga två rättigheterna. På så sätt bör den sjukskrivne inte straffas eller anklagas               

för att inte vara produktiv i samhället (Parsons 1975). Enligt författaren Schön är benägenheten              

att lägga mer ansvar på en individ med utmattningssyndrom inte något som hjälper             

tillfrisknandet (Schön 2017). I relation till samtliga begrepp och tidigare kunskapsläge framhävs            

genom intervjupersonerna att arbetsgivaren, arbetsplatsen och individen har lika stort ansvar           

under sjukskrivningsprocessen. Individens ansvar blir framträdande då denne anses ha          

skyldigheter både gentemot arbetsgivaren samt gentemot sig själv.   

5.2 Normer och bemötande under sjukskrivningen 

Här nedan lyfter vi fram hur intervjupersonerna beskriver de professionella aktörernas           

uppfattning om diagnosen utmattningssyndrom. Vi lyfter fram hur intervjupersonerna beskriver          

sina upplevelser av de olika aktörernas bemötanden.  

 

Intervjuperson 1 uttryckte detta vid frågan om vad hen tyckte om Försäkringskassans bemötande:  

 

Jag hade en väldigt bra handläggare på Försäkringskassan. Han brydde sig och förstod och jag 

pratade ärligt och öppet om allt med jobbsituationen. Men sånt får ju inte vara kvar för länge så 

 han fick ju flytta på sig.. Det var synd för han var medkännande, inkännande och bra på alla sätt. 

- IP. 1 

 

Intervjupersonen uttrycker att handläggaren på Försäkringskassan haft förståelse för hens          

situation. Intervjupersonen uttryckte att sådana handläggare inte får stanna kvar. Enligt Parsons            

GAIL-system står den sista bokstaven för latency. Begreppet innebär att systemets medlemmar            

måste följa de tillskrivna normer som råder i samhället (Parsons 1951; 1991). Om individen              

agerar mot dessa normer blir konsekvensen att individen uppfattas som avvikande av            

omgivningen (Nygren 2013). Alla har sin tillskrivna roll i samhället och varje myndighet och              

organisation ska agera på ett sätt som förväntas av omgivningen (Parsons 1951; 1991). I det här                

fallet, hur omgivningen förväntar sig att Försäkringskassan ska agera. 
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Begreppet bristande kontinuitet innebär att individen inte får behålla samma handläggare vilket            

kan påverka individen negativt (SOU 2020:24). Beck lyfter i individualiseringsbegreppet att           

individen i dagens samhälle ska ta hand om sig själv i första hand (Beck 1992). Relationen                

mellan individen och den professionella kan påverka känslan av otillräcklighet, i förhållande till             

drivkraften som individen har. Det påverkar individen negativt när prestationstänkandet blir mer            

centralt i individens liv (Beck 1998). Detta kan visa sig genom att individen utvecklar psykisk               

ohälsa till följd av den ökade prestationen individen försöker sträva efter för att vara behjälplig               

för alla (ibid.). Det är därför viktigt att individen oavsett roll i samhället ska ta hand om sig själv                   

först, för att sedan kunna ta hand om andra. För att varje människa ska klara av ett hektiskt liv                   

måste individen kunna balansera mellan att hjälpa omgivningen och hjälpa sig själv, menar             

Friberg. Ingen människa kan hjälpa någon annan under en längre tid utan att ta hand om sig själv                  

först (Friberg 2009).  

 

Författaren Friberg menar att de individer som bryr sig för mycket om andra riskerar att drabbas                

av utmattningssyndrom (Friberg 2009). Den onda cirkeln leder till utmattning på grund av den              

starka viljan att hjälpa andra, och skuldkänslor triggas igång när individen inte kan göra sitt bästa                

(Schön 2017). Dessa skuldkänslor som den drabbade riskerar att utveckla påverkar hur samhället             

i övrigt ser målgruppen. Dessa negativa attityder och bemötanden är enligt Wessel på grund av               

att många individer som är drabbade av utmattningssyndrom inte blir tagna på allvar (Wessel et               

al 2013). Intervjupersonen beskriver den motsatta upplevelsen, men menar att sådana förstående            

och medkännande handläggare inte får stanna kvar. Detta visar att attityder och bemötanden är              

viktiga för en lyckad rehabiliteringsprocess.  

 

Intervjuperson 7 beskriver vilka krav hen ställer på sig själv samt vilken betydande roll              

arbetsgivaren har i medarbetarnas hälsotillstånd genom följande citat: 

 

De arbetsrelaterade utmattningssyndrom skulle man kunna undvika genom att inte pressa folk på 

det sättet och att organisationer lär sig att sätta stopp och prioritera. För såhär är det, jag uppfattar 

oftast mina arbetsuppgifter viktiga och slutar aldrig göra det utan fortsätter förbi alla rimliga 

gränser och alla människor har ju en chef som är ansvarig för ens arbetsmiljö, och då får den här 

chefen anställa en chef till. - IP. 7 
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Intervjuperson 7 beskriver att det är viktigt att arbetsgivaren tar sitt ansvar för medarbetarnas              

arbetsmiljö. Ett dilemma kan uppstå om myndigheternas, arbetsgivarens och hälso- och           

sjukvårdens skyldigheter förskjuts snabbt till att bli individens ansvar (Korhonen & Komulainen            

2019). Ett förskjutet ansvar från de professionella aktörerna påverkar vilka attityder och            

bemötanden de drabbade får av omgivningen.  

 

Även här ser man att Becks individualiseringsbegrepp träder in när individen blir nonchalant             

bemött av de professionella. För individen som inte blir tagen på allvar ökar ansvaret att få                

tillbaka sin hälsa och snabbt gå tillbaka till arbete. Då landar ansvaret på individen istället, vilket                

påverkar hälsotillståndet hos den drabbade negativt. Dåligt samvete och skuldkänslor triggas           

igång (Beck 1992). Detta resulterar i att individen kommer behöva prestera ännu mer. Den onda               

cirkeln kommer att fortsätta och förutsättningarna för att bli rehabiliterad och återigen arbetsför             

försvåras (Åsberg & Nygren 2012). På så sätt blir det individualiserade samhället synligt när              

ansvaret flyttas från övriga aktörer till individen själv (Beck 1992).  

 

Intervjuperson 6 uttrycker följande om hur Försäkringskassan ser på psykisk ohälsa:  

 

Jag skulle säga att det är jäkligt stelbent kring det här med när det kommer till psykisk ohälsa. 

Rent krasst, så säger dem på försäkringskassan också ‘hade du brutit ett ben då kunde vi sagt att 

det tar 6 v med gips och sen 6 v rehabilitering sen är du fit for fight’. Man kan inte applicera det 

när det kommer till psykisk ohälsa. Det funkar inte och jag tror att stelbentheten är något som är 

överhängande - IP. 6 

 

Det går inte lika lätt att mäta en psykisk sjukdom som vid fysiska sjukdomar, som ofta har                 

tydligare symtom (Petersson 2012). Detta leder till att samhället och övriga aktörer i vissa fall               

ställer sig tveksamma till att diagnosen utmattningssyndrom existerar (SBU 2014:223). Detta           

problem uppstår när vissa aktörer har för lite att gå på i samband med utmattningssyndrom               

(Friberg 2009). En obalans skapas när systemet inte kan hålla ihop på grund av den skeva synen                 

på utmattningssyndrom. Obalansen blir konsekvensen av det Parsons lyfter upp som tredje            

begreppet i GAIL-systemet, integration.  
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Om balansen rubbas i systemet blir konsekvensen att det blir svårt för alla aktörer att samverka                

för att uppnå ett gemensamt mål (Parsons 1951; 1991). Systemet är i det här fallet de olika                 

professionella aktörer som tillsammans förväntas bemöta den sjukskrivne med en positiv och god             

attityd. Detta har stor påverkan på hur de professionella aktörerna kommer att se på              

utmattningssyndrom och sjukskrivningar (Wessel et al 2013).  

5.3 Aktörer i samklang eller i otakt?  

Här redogör vi för hur intervjupersonerna beskriver samverkan mellan de olika professionella            

aktörerna. Intervjupersonerna har jämfört olika aktörer och för att strukturera analysen framställs            

de citat som tydliggör hur samverkan mellan två aktörer beskrivits.  

 

Intervjuperson 1 uttrycker detta vid frågan om hur hen anser att samverkan har fungerat mellan               

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan:  

 

För de finns ju inga jobb som de här fantastiska jobben som Försäkringskassan beskriver där 

man då ska ha det lugnt, kunna vila och inga krav på prestation men det finns ju inga såna jobb. 

De kan ju själva inte ge ett enda exempel på ett sånt jobb, så det e ju bara taget ur luften. 

Arbetsförmedlingen vet ju det så de vill ju inte heller ta emot alla som e sjukskrivna - IP. 1  

 

Intervjupersonen uttrycker i citatet sina tankegångar om hur arbete som den sjukskrivne blir             

hänvisad till inte existerar. Författaren Ståhl bekräftar dilemmat som Försäkringskassan enligt           

intervjuperson 1 tagit upp om de jobb som är mindre ansträngande och som ska leda till att den                  

sjukskrivne snabbare kan återfå arbetsförmågan inte är verklighetsförankrade (Ståhl 2009).  

 

Detta visar på ett problem gällande vad Arbetsförmedlingen erbjuder för slags jobb och vad              

Försäkringskassan förväntar sig att den sjukskrivne ska arbeta med under sin           

rehabiliteringsprocess för återgång i arbete. Feltenius som tar upp begreppet nolltoleransrutinen,           

betonar genom sitt begrepp vikten av en fungerande samverkan mellan Försäkringskassan och            

Arbetsförmedlingen (Feltenius 2019). Myndigheternas roll är i första hand att säkerställa att den             

sjukskrivne inte hamnar mellan stolarna. Detta bör enligt Feltenius ske genom att erbjuda             

insatser och anpassningar utifrån den sjukskrivnes förmåga (ibid.).  
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Yrken som finns på arbetsmarknaden stämmer enligt intervjupersonen inte överens med vad            

Försäkringskassan föreslår. Detta menar intervjuperson 1 att Arbetsförmedlingen är medvetna          

om och vill därför inte ta emot alla sjukskrivna. Det är viktigt att alla aktörer samverkar genom                 

att integrera med varandra som Parson benämner i GAIL-systemet. Integration innebär att            

systemet måste hålla ihop (Parsons 1951; 1991). Om inte alla professionella aktörer håller ihop              

kan samverkan rubbas. Förutsättningarna för att orka arbeta och behålla en god hälsa kan              

försvåras om det inte finns någon harmoni eller interaktion mellan alla berörda aktörer. Alla              

aktörer måste integrera och vara villiga att samverka för en fungerande sjukskrivningsprocess.  

 

Angående synen på samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården uttrycker           

intervjuperson 9 följande:  

 

Ja det var ingen utmattningsdepression ansåg Försäkringskassan, jag kunde återgå till arbetet 

enligt den läkaren från Försäkringskassan som inte har träffat mig eller någonting. Jag menar jag 

har ju varit hos min läkare som har varit läkare i 30 år och jag kände bara, de lyssnar inte på hans 

kunskap och han kände att dom tyckte att han bara satt och ljög om det han skrev, så hans 

läkarlegitimation ifrågasattes också egentligen. - IP. 9 

 

Citatet beskriver hur intervjupersonen anser att samverkan mellan Försäkringskassan och hälso-           

och sjukvården inte fungerar som den ska. Intervjupersonen uppfattade att läkaren från            

Försäkringskassan ville att hen skulle återgå till arbete. Parsons lyfter upp begreppet latency ur              

GAIL-systemet. Begreppet innebär att systemets medlemmar måste följa de tillskrivna normerna           

som råder i samhället (Parsons 1951; 1991). Det krävs mycket för att en individ ska uppfattas                

som icke-arbetsför, om läkarna har skilda åsikter kring arbetsförmågan hamnar individen i kläm             

(Wessel et al 2013).  

 

Bristande samverkan leder till obalans och detta påverkar den drabbade individen negativt. Detta             

kan enligt Parsons leda till avvikelse eftersom läkarna agerar mot de rådande normerna om              

samverkan och individen är den som blir lidande. När målet är att återgå till arbete måste en                 

fungerande samverkan mellan de professionella uppnås. Detta är en förutsättning eftersom           

samverkan ska spegla hur syftet med målet ska uppnås (Wessel et al 2013).  
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Intervjuperson 1 ger följande exempel på hur hen har upplevt att samverkan har fungerat mellan               

Försäkringskassan och hälso- och sjukvården:  

 

Vårdcentralen har flertalet gånger bjudit in till möten, både genom telefon och IRL men 

Försäkringskassan har ju varit helt ointresserade. Så samarbetet har funkat uruselt från 

Försäkringskassans håll.- IP. 1 

 

När samverkan inte fungerar som intervjuperson 1 beskriver kan ansvaret förflyttas till individen             

gällande att sköta kontakten med olika myndigheter, när de inte samverkar i den utsträckning              

som förväntas. Detta kan kopplas till vad Parsons benämner som sjukroll (Parsons 1975). Den              

stämpel individen får av att inte arbeta markerar avvikelse. Det ställs krav på individen att snabbt                

tillfriskna för att inte uppfattas som improduktiv. Det leder till att den sjukskrivne tvingas leva               

upp till de normer som den sociala strukturen upprätthåller, genom att bli arbetsför så snabbt som                

möjligt (ibid.).  

 

Ansvaret ligger kvar på individen vilket innebär att den sjukskrivne tvingas sköta kontakten med              

myndigheterna på egen hand eftersom avvikelsen kommer från individen och inte från samhället             

(Parsons 1975). Då blir sjukrollen i fokus och individen strävar efter att prestera ännu mer. Detta                

till följd av hur omgivningen och de professionella ser individen som sjuk. När detta sker blir det                 

individen det är fel på.  

 

Individen förväntas ta tag i sjukskrivningsprocessen på egen hand genom att se till att samverkan               

fungerar, vilket blir ytterligare en påfrestning för individen (SOU 2020:24). Konsekvensen av            

detta påverkar hälsotillståndet negativt (ibid.). Detta framgår av citatet ovan där intervjupersonen            

beskriver att hälso- och sjukvården har försökt samverka med Försäkringskassan, men att det inte              

har fungerat. När en sådan obalans skapas mellan de professionella aktörerna, blir det svårt att få                

en lyckad sjukskrivningsprocess eller en lyckad samverkan. Alla professionella aktörer är           

beroende av varandra och måste samverka oavsett om hälso- och sjukvård i det här fallet är villig                 

att samverka (ibid.).  
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Intervjuperson 8 beskriver hur läkaren gjorde för att en sjukskrivning i samband med utmattning              

inte skulle nekas:  

 

Läkaren sa det öppet - ‘Jag måste skriva detta på ett speciellt sätt, även om du kanske inte 

upplever så, så måste jag skriva att du mår psykiskt dåligt för att du ska få bli sjukskriven’. Det 

är tråkigt att man inte riktigt tror på läkarna. Att Försäkringskassan många gånger sätter sig över 

där - IP. 8  

 

Socialstyrelsen har erkänt utmattningssyndrom som ett begrepp och sjukdomstillstånd         

(Socialstyrelsen 2011). Trots detta är processen runt utmattningssyndrom fortfarande rörig och           

inte tillräckligt tydlig enligt flera av intervjupersonerna. Det är viktigt att tillståndet            

utmattningssyndrom erkänns som en egen diagnos som ger individen rätt till sjukskrivning och             

sjukpenning och inte bara på papper inom hälso- och sjukvården utan i hela samhället i stort                

(Korhonen & Komulainen 2019). Det blir en ond cirkel när det existerar olika uppfattningar om               

utmattningssyndrom i samhället. Både inom såväl de myndigheter som arbetar med           

utmattningssyndrom som hos den drabbade individen.  

 

Parsons använder begreppet adaption och menar att systemet måste vara fungerande eller så             

måste systemet anpassa sig efter den yttre miljön. Detta sker genom att systemet anpassar sig               

efter hur grupper eller organisationer brukar göra för att samhället ska fungera (Parsons 1951;              

1991). Begreppet kan kopplas till vad intervjupersonen uttryckte att läkaren menade. Läkaren            

anpassade sig efter hur miljön utanför förväntar sig att läkaren ska agera.  

 

Läkaren skriver på ett visst sätt för det förväntas av andra aktörer för att få igenom en                 

sjukskrivning. Det faktum att läkaren behöver överdriva i sin bedömning visar hur svårt det              

fortfarande är att bevisa sjukdomens existens (Schön 2017). Samverkan mellan professionella           

aktörer undviks och istället används pappersunderlag för att styrka sjukdomstillståndet utan           

någon gemensam bedömning.  
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Intervjuperson 6 beskriver hur Försäkringskassans handläggare har uttryckt sin uppfattning om           

utmattningssyndrom som diagnos:  

 

Handläggaren menade på att när det gäller utmattningssyndrom så finns det så himla lite att gå på 

och vi kan omöjligt veta om du kommer att vara tillbaks till mitten av augusti eller inte. Å där jag 

menade på att jag förstår att det är svårt för dom att veta hur jag mår men jag i samband med min 

läkare var i stort sett övertygade om att inom ett år så kommer jag att vara tillbaka på hundra 

procent. - IP. 6  

 

Integration innebär i GAIL-systemet att systemet måste hållas ihop för att målet ska uppnås              

(Parsons 1951; 1991). I det här fallet är systemet individen och de övriga professionella              

aktörerna. Enligt Parsons GAIL-system, integration ska alla berörda aktörer samverka för att            

hjälpa varandra att uppnå ett gemensamt mål (ibid.). Här ingår även den sjukskrivne som bäst               

känner till sin situation. När individens åsikter inte lyfts fram eller involveras i processen blir det                

svårt att uppfylla ett gemensamt mål mot att åter vara arbetsför. Intervjupersonen har i det här                

fallet samverkat tillsammans med läkaren från hälso- och sjukvård och hade redan bestämt sig              

för att inom ett år vara tillbaka i arbete. Detta trots att handläggaren på Försäkringskassan               

informerade intervjupersonen att handläggaren hade väldigt lite att gå på när det kommer till              

utmattningssyndrom. Det innebär att individens delaktighet i processen samt samverkan mellan           

relevanta aktörer är nyckeln till en lyckad återgång till arbete (Ståhl 2009).  

 

Intervjuperson 3 uttryckte detta vid frågan om hur samverkan har fungerat mellan            

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan:  

De förstod ju.. men de roliga är.. eller det e inte ett dugg roligt.. men efter de mötet hörde jag 

ingenting mer från varken Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Så jag har någonstans 

glidit runt eller glidit åt sidan så.. Ja. Tråkigt men jag tycker att det här är viktigt att ni också fick 

reda på detta. Det rullar inte bara på .. utan som jag som arbetsgivare, kan ju också bli sjuk vilket 

är rätt så vanligt. Och då står man kanske där illa till och inte har den här tryggheten med att få 

hjälp av sin arbetsgivare - IP. 3  
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Enligt SOU är det viktigt i övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att det             

skapar goda förutsättningar för individen och bidrar till goda resultat. Om samverkan brister             

mellan de berörda aktörerna kan det leda till svårigheter i att identifiera vilket stöd den               

sjukskrivne är i behov av. Det är viktigt att varje myndighet utvecklar tydliga ramar så att de vet                  

var och när i processen deras ansvar träder in (SOU 2020:24). Detta bidrar till en ökad chans för                  

individen att uppnå en lyckad rehabilitering (Schön 2017).  

Detta kan kopplas till begreppet integration från GAIL-system om att systemet måste hålla ihop              

för att målet ska uppnås (Parsons 1951; 1991). Det kan kopplas till hur viktigt det är att                 

myndigheter involverar individen i sjukskrivningsprocessen. Detta ökar förutsättningar för         

individen att uppnå målet om att återfå arbetsförmågan. Tillsammans kommer alla inblandade            

aktörer, även de professionella aktörer att få en fungerande sjukskrivningsprocess. Genom att            

samtliga professionella aktörer och den sjukskrivne integreras i sjukskrivningsprocessen (ibid.). 

Det individuella ansvaret kvarstår och är lika nödvändigt som de övriga professionella aktörernas             

ansvar. Den trygghet och tydlighet som skapas när de professionella känner till sitt             

ansvarsområde, kommer hjälpa individen att identifiera vilket stöd som behövs under           

sjukskrivningsprocessen. Då kan individens ansvar bli mer balanserat om individen vet hos vem             

ansvaret under sjukskrivningen ligger (Eriksson 2016). Såväl den sjukskrivne som berörda           

aktörer är beroende av varandra för att under sjukskrivningsprocessen uppnå en lyckad            

samverkan (Schön 2017).  

5.4 Den snåriga vägen vidare tillbaka till arbetsplatsen  

Det avslutande temat nedan innehåller faktorer som intervjupersonerna lyfter fram som           

dilemman angående rehabiliteringen i relation till arbetsplatsen. Samtliga intervjupersoner         

resonerar kring att de inte har blivit helt återställda från utmattningssyndrom. En stor del av att                

komma vidare handlar om att ta sig tillbaka till arbetsplatsen. Ibland redan innan man känner sig                

helt frisk.  

Många av intervjupersonerna lyfter att en viktig faktor för en lyckad rehabiliteringsprocess för             

återgång i arbete är arbetsgivaren. Genom att arbetsgivaren gör det möjligt för de anställda att               

komma tillbaka till arbetsplatsen och ändrar det som inte fungerar.  
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Intervjuperson 1 beskriver följande när det gäller kommunikationen med sin arbetsgivare och            

arbetsplats kring planering för rehabilitering och återgång i arbete:  

  

Arbetsplatsen skulle ju göra en plan för återgång till arbete, men ingenting av det blev gjort. Det 

var noll kommunikation med arbetsplatsen under en lång tid. - IP. 1 

 

Författaren Mimmi Eriksson uppmärksammar att målet från samhällets sida ofta är att den som              

har sjukskrivits för utmattning ska återgå till arbete. Eriksson lyfter att det grundläggande målet              

med rehabiliteringen är att återvända till samma arbetsplats och position som den sjukskrivne är              

utbildad för eller upplärd inom. Detta kan ske trots att den utmattade känner oro över att inte vara                  

arbetsför eller kunna prestera på samma nivå som tidigare (Eriksson 2016).  

 

Parsons betonar inom GAIL-systemet begreppet integration som syftar till att systemet måste            

hållas ihop för att målet ska uppnås (Parsons 1951; 1991). Utifrån citatet ovan kan integration               

förstås som att arbetsplatsen inte har gjort vad de skulle för att underlätta för              

rehabiliteringsprocessen och återgången i arbete för intervjupersonen. I detta fall är systemet            

arbetsplatsen och arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret för att få en fungerande arbetsplats och              

hålla ihop den (Eriksson 2016). De planer som skulle upprättas för en god och successivt               

återgång till arbetsplatsen har inte genomförts i citatet ovan. Detta påverkar hur återgången till              

arbetet kommer att upplevas efter sjukskrivningsprocessen.  

 

Intervjuperson 4 uttryckte följande vid frågan om vad sjukskrivningen har inneburit för            

förhållandet till arbetsgivare och arbetsplatsen:  

 

Till en början då jag kom tillbaka från sjukskrivningen så valde jag att plocka semesterdagar för 

att inte bränna ut mig igen. Det ska man inte behöva göra, men då valde jag och jobba tre dagar i 

veckan och semester tisdag och torsdag för att spara mig själv - IP. 4 

 

Intervjuperson 4 fick använda sina semesterdagar för att orka med arbetet efter sjukskrivningen.  

Beck använder begreppet individualiseringsbegreppet och innebär att individen förväntas ta          

ansvar över sitt eget mående (Beck 1992).  
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Detta resulterar i att det ökade individuella ansvaret stiger och belastningen kan ge individen              

skuldkänslor. Enligt Beck uppfattas dessa “misslyckanden” såsom att bli arbetslös eller           

sjukskriven, som personliga som individen själv har utvecklat (Beck 1998). Därför är det viktigt              

att arbetsgivaren tar sitt ansvar över att säkerställa hur arbetsmiljön på arbetsplatsen fungerar             

(Ståhl 2009). Om inte arbetsgivaren är involverad och tillsammans med andra relevanta aktörer             

strävar efter en lyckad samverkan kan det leda till att ansvaret kommer att drabba individen               

(ibid.). Arbetsgivaren är mest insatt i vilka arbetsuppgifter som finns på den befintliga             

arbetsplatsen. Arbetsgivaren utgör grunden för både problemet samt lösningen för en fungerande            

process för återgång till arbete (ibid.).  

 

Intervjuperson 4 beskriver följande händelse som utspelar sig under första dagen tillbaka på             

arbetsplatsen efter sjukskrivningen:  

 

Första dagen när jag kom tillbaka till jobbet så satt jag med chefen i tjugo minuter sen gick jag 

och fikade. Sen trodde jag att vi skulle sitta igen men det fick jag inte göra. Så jag visste inte vad 

jag skulle göra, eller börja med, eller i vilken ände. Jag visste ingenting så det var rätt jobbigt. 

Hade jag inte haft min goda kollega där så jag hade jag nog gått hem. - IP. 4  

 

Utifrån risksamhället kan situationen som intervjuperson 4 beskriver förstås som att           

arbetsgivaren förväntar sig att intervjupersonen ska börja arbeta direkt på samma sätt som innan              

sjukskrivningen. Dessutom förväntas intervjupersonen ta ansvar och initiativ kring vad som           

behöver göras på arbetsplatsen. Detta överensstämmer med det Beck beskriver om att individen             

förväntas i alla led och system i samhället vara effektiv och samarbeta (Beck 1992). Detta går                

emot vad tidigare forskning påvisat är viktigt under rehabiliteringsprocessen och den successivt            

ökande återgången till arbete. En individ som är under tillfrisknande från utmattning behöver så              

lite krav som möjligt på sig (Eriksson 2016). Den tidigare forskning vi använt bekräftar att               

mycket ansvar lämpas över på individen. Författarna Korhonen och Komulainens studie om            

sjukskrivning kopplat till utmattning visar att individens prioritering mellan hälsa och arbete är             

beroende av individens chans att återgå till arbete. Viljan att vara en god medarbetare och att ha                 

en hög arbetsmoral kan ta över och då riskerar individen att prioritera hälsan i andra hand                

(Korhonen & Komulainen 2019).  
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6. Diskussion 

Under följande avsnitt presenteras en diskussion där vi reflekterar över dilemman och slutsatser             

som uppkom under processens gång, följt av ett avslutande ord. Avsnittet avslutas med vad vi               

anser hade varit intressant att undersöka vidare inom forskningsområdet.  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur individer som har drabbats av utmattnings-               

syndrom, och som till följd av detta varit sjukskrivna, resonerar kring interaktionen med             

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och hälso- och sjukvård, samt hur de          

beskriver sina upplever kring kontakten under och efter sjukskrivningsprocessen. Våra teoretiska           

utgångspunkter har varit individualiseringsteorin (Beck 1992; 1998), GAIL-systemet inom         

strukturfunktionalismen (Parsons 1951; 1991) samt sjukroll som begrepp (Parsons 1975). 

6.1 Konsten att bli sjukskriven: individens fortsatta egenansvar  

Uppsatsens första frågeställning löd: Hur beskriver intervjupersonerna sina upplevelser av          

sjukskrivningsprocessen för utmattningssyndrom? Av intervjupersonernas berättelser framkom       

att sjukskrivningsprocessen har varit krävande när det gäller att bli beviljad sjukskrivning. Det             

som framkommit ur analyserna tyder på att komplexiteten med att hävda utmattningssyndrom            

som diagnos har varit orsaken till att inte bli beviljad sjukskrivning. Individerna beskriver vägen              

som snårig och att mycket ansvar har legat på dem själva. Vissa har upplevt att de har fått bära                   

ansvaret genom att ta tag i sjukskrivningsprocessen på egen hand. Det till följd av att under                

sjukskrivningsprocessen har samverkan mellan professionella aktörer varit bristfällig.        

Konsekvensen har lett till att intervjupersonerna har fått bära ett eget ansvar för att få en                

fungerande sjukskrivningsprocess.  

 

Av intervjupersonerna framkom att det var en svårighet för de att acceptera att de hade blivit                

sjuka. Detta visar tydligt på två skilda uppfattningar, där individens delaktighet å ena sidan              

försvinner, å andra sidan straffas individen för att ha blivit utmattad. Individen blir på så sätt                

ansvarig över sitt sjukdomstillstånd. När den sjukskrivne uppfattas som improduktiv till följd av             

utmattningssyndrom, leder detta till skuldkänslor. Följden blir ytterligare en påfrestning som gör            

det svårare att tillfriskna.  
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I första hand krävs det att individerna kommer till insikt med att de behöver prioritera sig själva                 

för att kunna tillfriskna och öka chansen att återgå till arbete. Svårigheterna i             

sjukskrivningsprocessen grundar sig delvis i att individen själv behöver ha insikt i att hen har               

blivit sjuk, men också pressen som läggs på individen för att få en fungerande              

sjukskrivningsprocess.  

6.2 Samverkan som haltar: ovilja eller brister i strukturen?  

Uppsatsens andra frågeställning löd: Hur beskriver intervjupersonerna samverkan mellan         

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och hälso- och sjukvården under        

sjukskrivningsprocessen? Kopplat till ovanstående frågeställning framgår det att när den          

sjukskrivne uppfattar sig som ansvarig över sitt sjukdomstillstånd, ser hen det nödvändigt att             

själv ta ansvar för att få en fungerande samverkan. Det framkommer i analysen att samverkan               

visat på brister. Läkarna på hälso- och sjukvården har strävat efter att uppnå en fungerande               

samverkan mellan myndigheterna. Myndigheterna har i sin professionella roll visat en ovilja att             

samverka. Analysen visar att arbetsgivarens roll är viktig under sjukskrivningsprocessen, då           

arbetsgivaren är mest insatt i vilka arbetsuppgifter som kan anpassas efter den drabbade             

individens förutsättningar. Detta förutsätter att arbetsgivaren är villig att samverka med den            

drabbade för att sjukskrivningsprocessen ska leda till goda resultat.  

 

Av intervjupersonernas beskrivningar framgår vilken krock det blev kring vad de olika            

myndigheterna erbjuder för stöd under sjukskrivningsprocessen. En förklaring som blev tydlig i            

analysen var att de professionella aktörerna inte visste när deras roll trädde in den sjukskrivnes               

liv. Många av intervjupersonernas beskrivningar visar att det verkar oklart hur en            

utmattningssyndrom bör bedömas, vilket leder till en icke-fungerande samverkan mellan de olika            

aktörerna. Den otydliga synen på utmattningssyndrom påverkar i sin tur aktörernas attityder och             

bemötanden gentemot den sjukskrivne. Sammanfattningsvis framgår det i analysen att en           

fungerande samverkan mellan alla berörda aktörer samt individens delaktighet är lika           

nödvändiga för att uppnå en lyckad sjukskrivningsprocess. Det blev också tydligt att en bristande              

samverkan leder till att individen blir lidande och förväntas ta ansvar över sin             

sjukskrivningsprocess på egen hand.  
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6.3 Återställd?  

Uppsatsens tredje frågeställning löd: Hur beskriver intervjupersonerna processen vidare från          

sjukskrivningen? Det som framkommit ur analyserna från intervjupersonerna är att samtliga inte            

känt sig helt återställda efter sjukskrivningen. Detta har resulterat i att många har upplevt skräck               

kring att återgå till arbetsplatsen. Våra slutsatser ur analysen visar att de flesta intervjupersoners              

mål varit att ta sig tillbaka till arbetsplatsen. Tidigare kunskapsläge pekar på att hälsan är viktig                

att prioritera för att klara av att ta hand om sig själv och återfå arbetsförmågan. Här blir återigen                  

individens ansvar i fokus. Individen förväntas ta ansvar över sådant som andra professionella             

aktörer borde ansvara för. Det framkom ur analyserna att arbetsgivarna inte alltid tar sitt ansvar               

över att genomföra planering för återgång i arbete.  

 

Analysen visar att när samverkan brister mellan arbetsplatsen och den anställda resulterar det i              

att individen får ta mycket eget ansvar direkt efter sjukskrivningen och vid återgången till arbete.               

Denna belastningen minimerar chansen att tillfriskna när det ökade ansvaret ligger på individen             

som förväntas prestera själv. Särskilt när andra aktörer inte tar sitt ansvar över att erbjuda               

planering på arbetsplatsen, dra ner på arbetsbelastningen och säkerställa att arbetsmiljön är            

fungerande. Arbetsplatsen och arbetsgivaren utgör en central roll i den drabbade individens            

chanser att tillfriskna. Det innebär att individens prioritering mellan hälsa och arbete är beroende              

av arbetsgivarens förståelse. När individen ställer höga krav på sig själv riskerar individen att              

prioritera hälsan i andra hand. Det är viktigt att prioritera hälsan i första hand för att inte                 

återinsjukna igen och sedan kunna återfå arbetsförmågan.  

6.4 Avslutande ord  

I detta avsnitt lyfter vi dilemman som vi reflekterat över under arbetets gång. En av de saker vi                  

reflekterat över under arbetsgången är att utmattning enligt tidigare forskning främst uppstår            

genom hög press och fokus på prestation. Att klara av sjukskrivningsprocessen innebär att             

hantera kontakten med myndigheter, hälso- och sjukvård samt arbetsgivaren, och att prestera i             

förhållande till dem. Intervjupersonerna tar upp att det sista de vill är att ha krav på sig att                  

prestera.  
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De berörda aktörerna sätter individerna i en sits där de måste prestera gentemot dem, vilket i                

dagens processer kring utmattningssyndrom och sjukskrivning är oundvikligt. Kontentan blir att           

utmattade personer behöver en mer balanserad samverkan mellan alla aktörer för en bättre             

sjukskrivningsprocess. Individen är den som får lida när det finns så många led och olika               

inblandade aktörer som ska samverka kring sjukskrivningsprocessen. Samtidigt som individens          

delaktighet är minst lika viktig. Att skuldbelägga, kravställa eller helt lägga ansvaret på individen              

kan leda till att den sjukskrivne upplever sig åsidosatt och mindre behövd av samhället. Detta               

kan påverka hälsotillståndet negativt där möjligheten till tillfrisknande försvåras.  

 

Aktörernas samverkan involverar en bristande samsyn på hur utmattningssyndrom fungerar och           

vilka åtgärder som är bäst lämpade för att tillfriskna. Ett dilemma i analysen är hur samtliga                

intervjupersoner beskriver hur samverkan har fungerat mellan olika aktörer. Det faktum att            

läkarna behöver överdriva i sina bedömningar tyder enligt oss på en diffus syn på              

utmattningssyndrom som diagnos. Kunskapen gällande när de olika professionella aktörernas          

ansvarsområde träder in i den drabbades sjukskrivningsprocess förefaller otydlig och bristande.  

 

Detta får oss att se ett mönster kring den oklara synen som de olika professionella aktörerna har                 

på utmattningssyndrom. Detta visar sig påverka bemötandet av den sjukskrivne samt hur            

samverkan fungerar. Då blir individens ansvar under sjukskrivningsprocessen central. Vilket blir           

ytterligare en stressfaktor för individen som förväntas ta ansvar över att tillfriskna och sköta              

kontakten med berörda aktörer. Vilket tyder på att processen inte bara rullar på.  

 

Ett annat dilemma är arbetsgivarens osynliga roll under sjukskrivnings- och          

rehabiliteringsprocessen. Arbetsgivaren var minst synlig under den sjukskrivnes resa, trots att           

arbetsplatsen och arbetsbelastningen framställs som främsta orsak till utmattningen.         

Arbetsgivaren utgör en central roll i medarbetarens hälsotillstånd och behöver ta ansvar för att              

säkerställa en fungerande arbetsmiljö. Målet är att sträva mot en fungerande och hållbar             

arbetsplats där individen inte riskerar att återinsjukna igen.  
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Studiens sammantagna resultat går i linje med flertalet tidigare studier om utmattningssyndrom i             

relation till arbetsplatsen såsom (Eriksson 2016), (Ståhl 2009), (Friberg 2009), (Korhonen &            

Komulainen 2019) och (Petterson 2012). Det som framkommer som ny kunskap i relation till              

tidigare kunskapsläge är det som framträder genom kopplingen till individualiseringsteorin. Att           

ansvarstagandet gentemot myndigheter landar på individnivå.  

 

Individen får i många fall själv ansvara för att sjukskrivningsprocessen flyter för att se till att inte                 

hamna mellan stolarna. Individen blir sjukskriven och får bära en sjukroll när det från början är                

systemet - såsom arbetsmiljön och samverkan mellan samhällsaktörer som har brister och är             

‘sjukt’ och inte nödvändigtvis individen. Denna uppsats har strävat efter att bidra med bättre              

insikt kring ett flertal dilemman kopplade till sjukskrivningsprocessen vid utmattningssyndrom.          

Genom våra intervjupersoner har vi fått ta del av hur viktigt det är för oss framtida                

yrkesverksamma inom socialt arbete att bedriva god samverkan, att inte glömma att göra             

uppföljningar och lyssna på individen.  

 

I en fortsatt studie hade det varit intressant att studera hur de professionella inblandade aktörerna,               

ser på sjukskrivningar till följd av utmattningssyndrom. I denna studie har vi endast undersökt              

hur individer som har varit drabbade ser på ämnet. Det hade därför varit intressant att göra en                 

jämförande studie utifrån aktörernas syn på utmattningssyndrom, och att undersöka om synen på             

utmattningssyndrom är likartad eller skiljer sig åt, samt att kunna jämföra resultatet med denna              

studies resultat.  
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8. Bilagor  

 

Bilaga 1: Informationsbrev  

 

Information till intervjuperson:  

 

Hej, 

 

Vi heter Anna Jönsson och Ayah Shehada och är socionomstudenter som läser på             

socialhögskolan vid Lunds universitet, och som nu ska skriva vår kandidatuppsats. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur processerna runt sjukskrivningen för            

utmattningssyndrom och återgång till arbete/studier kan se ut kopplat till samarbetet och            

bemötandet från samhället. Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och upplevelser kring detta               

ämnet. Vi hoppas på att få en djupare förståelse för hur processerna runt sjukskrivningen för               

utmattningssyndrom och återhämtning med fokus på  samarbetet och bemötandet från samhället. 

 

Vill du ställa upp, så vill vi väldigt gärna intervjua dig! Intervjun beräknas att ta cirka 45 minuter                  

och genomförs av oss två, Anna och Ayah. Vi vill helst genomföra intervjun under vecka 47 eller                 

48. Vi avser att hålla intervjun digitalt, gärna över Zoom, med hänsyn till rådande              

omständigheter gällande Covid-19. Vi kan även erbjuda att hålla intervjun över telefon om det              

skulle passa bättre för dig. Om du samtycker skickar vi en länk som du enkelt kan logga in med.                   

Det kommer att gå bra att ta pauser under intervjun när det behövs. Om du samtycker spelar vi                  

gärna in intervjun för att kunna transkribera och på så sätt underlätta analysarbetet. Inspelningen              

kommer att förvaras säkert och raderas när uppsatsen är godkänd. Du kommer att kunna förbli               

anonym under hela processen och ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan avbryta ditt deltagande               

när som helst utan att behöva förklara eller motivera och vi kommer då att radera allt du sagt.  
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Om du väljer att delta hela vägen kommer den information som du delar med dig av bara att                  

användas för denna studie. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på LUP (Lunds universitet)             

och om du önskar, kan vi skicka uppsatsen till dig. Om du vill, kan vi även skicka intervjuguiden                  

till dig i förväg så du hinner bekanta dig med frågorna.  

 

Hör gärna av dig om du undrar något, antingen till oss eller till vår handledare, Annika Capelán,                 

Lunds Universitet. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Jönsson 

E-post: xxx  

 

Ayah Shehada 

E-post:xxx 

 

Handledare: Annika Capelan Köhler 

E-post xxxx 
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Bilaga 2: Intervjuguide  

 

Steg 1: Säkerställa att de har kontakt med någon organisation/stöd.  

 

Vi har fått lite feedback från vår handledare och ville bara höra om det är så att du har någon                    

kontakt med en brukarorganisation eller har någonstans att vända dig till om du upplever att du                

behöver prata om något som väckts under intervjun? Detta är en fråga av omtanke för att du inte                  

ska känna dig “hängande” efter vårt samtal. Vi vill därför påminna om att frågorna är riktade till                 

kontakten med myndigheter och inte om måendet eller hälsan. Vi kommer även behöva             

inledningsvis spela in ditt samtycke om att gå med på intervjun, om du samtycker till det.  

 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Kön?  

3. Är du fortfarande sjukskriven?  

 

Sjukskrivningsprocess  

4. Kan du berätta om sjukskrivningsprocessen?  

- Vad var särskilt utmanande? 

- Vad var positivt? 

 

Bemötande  

5. Vad har sjukskrivningen inneburit för ditt förhållande till din arbetsgivare och din arbetsplats? 

6. Vilka myndigheter hade du kontakt med i samband med din sjukskrivning? 

7. Vad anser du har varit viktig i kontakten med myndigheterna (t.ex. AF, FK osv)?  

8.  Hur ser du på försäkringskassans bedömning vad gäller din arbetsförmåga?  

9. Hur upplever du samverkan mellan vårdcentral och Försäkringskassa? 

10. Hur upplever du kontakten med olika myndigheter? (ex arbetsförmedlingen)  

11. Om du fick ändra på något i sjukskrivningsprocessen för att underlätta för den som är sjuk i                  

utmattning, vad skulle det vara? 

 

56 



 

Fråga om paus 

 

Återhämtningsprocessen  

12. Vad har varit särskilt viktigt för din återhämtning?  

13. Finns det någon metod som du har kännedom om som du inte haft tillgång till, exempelvis                 

djurunderstödd terapi?  

14. I en artikel som heter “Tillsammans för en väl fungerande sjukskrivnings- och             

rehabiliteringsprocess” nämns det att målet är att individen ska återfå arbetsförmåga och därmed             

kunna återgå till, eller kunna söka arbete.  

- Har detta varit ditt mål eller har det varit andra saker som varit viktigare?  

 

Är det något mer du skulle vilja ta upp eller berätta?  

 

 

Följdfrågor har varit:  

Hur menar du då? 

Vill du beskriva lite mer? 

Är det något mer du tänker på kring detta ämnet? 
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