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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte är att belysa och gestalta det sociala stöd respektive sociala tryck, 

personer sjukskrivna för utmattningsdepression anser sig uppleva från omgivningen, vad 

gäller både att vara sjukskriven och att återgå till arbete. Undersökningen genomfördes med 

hjälp av kvalitativ metod, och sex personer som var sjukskrivna för utmattningsdepression 

intervjuades individuellt. Resultatet visar att de sjukskrivna upplever en komplex blandning 

av både press och stöd i processen att ta sig tillbaka till arbetslivet. Stödet, oftast i form av 

förståelse och undvikande av press, upplevs främst från personer i individens nära omgivning, 

medan pressen att återgå till arbete oftast relateras till personer och grupper på längre avstånd. 

Störst press att återgå till arbetet upplevdes från den ”samhälleliga” normen ”att göra rätt för 

sig”, men även omgivningens okunskap och brist på förståelse upplevdes som en press. 

 

Nyckelord: Subjektiv norm, socialt stöd, social press, omgivning, sjukskrivning, utmattnings-

depression, återgång till arbete, återgång i arbete, Teorin om Planerat Beteende, TPB  

  



  

Abstract 

The overall aim in this essay is to highlight and describe the social support and social 

pressure, people on sick leave for burnout feel they experience by their environment, both in 

terms of being on sick leave and in terms of return to work. The survey was conducted using 

qualitative methodology, and six people being sick for burnout were interviewed individually. 

The result shows that people on sick leave for burnout are experiencing a complex mixture of 

both social pressure and social support in the process of returning to work. Social support, 

often in the form of understanding for the disease and avoidance of pressure, are mostly 

experienced by people in the individual's near environment, while the pressure usually is 

related to individuals and groups at longer distances. The strongest pressure to return to work 

was experienced from the "societal" norm "to do the right thing", but also lack of knowledge 

and lack of understanding were experienced as a pressure to return to work.  

Keywords: Subjective norm, social support, pressure, environment, sick leave, burnout, 

return to work, Theory of Planned Behavior, TPB 
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Introduktion 

Långtidssjukskrivningar innebär negativa konsekvenser för såväl den berörda individen som 

för samhällsekonomin. Under år 2011 erhöll 475 000 personer ersättning ifrån sjukförsäk-

ringen, vilket motsvarar 8 % av de försäkrade i åldern från 16 år till och med 64 år (Försäk-

ringskassan, 2012). Kostnaderna för denna ersättning uppgick till 19 miljarder kronor. 

    Mellan 1997 och 2002 ökade antalet sjukskrivningar markant, och psykisk sjukdom stod 

för den största delen av den ökningen (Socialstyrelsen, 2003). I Figur 1 nedan framgår att 

närmare 4 av 10 sjukskrivna idag har en psykisk diagnos, i form av antingen sjukdom, 

syndrom eller beteendestörning, vilket är den överlägset största gruppen av de sjukskrivna 

(Försäkringskassan, 2013). Utmattningsdepression ingår i denna kategori. 

 

Figur 1. Diagnosuppgifter riket 13-02-01 (Internt arbetsmaterial, Försäkringskassan). 

Reproducerad med tillstånd av Försäkringskassan. 

Utmattningsdepression 

Utmattningsdepression (eller utmattningssyndrom som det ibland också benämns) är en 

utveckling av det tidigare begreppet utbrändhet (Stressforskningsinstitutet, n.d.). Gemensamt 

för olika forskares definitioner av begreppet är att det betraktas som ett fenomen vilket 

vidmakthåller sig själv genom kombinationen av personliga egenskaper hos individen och en 

dålig arbetsmiljö (Stressforskningsinstitutet, n.d.). De som drabbas av utmattningsdepression 

är ofta män och kvinnor som är mycket ambitiösa och många gånger uppvisar ett gränslöst 

engagemang i sitt arbete (Sandström, 2010). Vidare sätter de höga mål, har stora förvänt-
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ningar och värderar sig själva utifrån sin prestation. I en arbetsmiljö där dessa ambitioner inte 

har möjlighet att uppnås, kan en utmattningsdepression bli ett faktum (Stressforsknings-

institutet, n.d.). Även Glise och Björkman (2004) menar att de främsta orsakerna till stress-

relaterad psykisk ohälsa finns i samspelet mellan individ och den arbetsmässiga belastningen.  

    Symtomen på utmattningsdepression kommer ofta smygande i form av kronisk trötthet och 

sömnstörningar samt en upplevelse av stress och en minskad prestationsförmåga (Glise & 

Björkman, 2004). Med tiden utökas symtomen med oro och irritabilitet och även psykosoma-

tiska symtom tillkommer, vilka följs av minnes- och koncentrationssvårigheter som medför 

att ny information kan vara svår att ta in (Glise & Björkman, 2004; Sandström, 2010). 

Nedstämdheten ökar gradvis och kan följas av social fobi samt ångestattacker samt känslor av 

skuld och skam. En känsla av total fysisk och psykisk utmattning är vanlig bland de drabbade. 

Ibland sker det akuta insjuknandet efter en traumatisk händelse, vilken kan ses som den 

utlösande faktorn. Trots ovanstående symtom som ofta funnits under en längre tid upplever 

den drabbade det akuta insjuknandet som en total överraskning, vilket beror på att symtom 

och kroppsliga signaler inte har uppmärksammats eller tagits på allvar. Den utmattnings-

deprimerade befinner sig då i en svår kris med svårigheter att acceptera sjukdomen och den 

tid det tar att tillfriskna, vilket enligt Glise och Björkman (2010) kan vara en både omfattande 

och långvarig process.  

    Sandström (2010) menar att utmattningsdepression är en sjukdom vars symtom är möjliga 

att mäta rent objektivt, och som i vissa fall kan liknas med symtomen efter en förvärvad hjärn-

skada. Vid mätningar av hjärnans aktivitetsmönster framkommer ett annorlunda mönster vid 

språkliga test samt en minskad aktivitet i pannloben, i jämförelse med friska personer. 

Dessutom förändras bland annat kroppens reglering av stresshormonet kortisol.       

    Det är dock inte bara medelålders och äldre som efter ett långt och påfrestande arbetsliv 

riskerar att drabbas av sjukdomen. I en nyligen genomförd studie konstaterar Schraml (2013) 

att även ungdomar i skolåldern är i riskzonen för att drabbas av kronisk stress och utmatt-

ningsdepression. Schraml (2013) fann att 15 % av sextonåringar på högt ansedda gymnasie-

skolor i Stockholm, rapporterade symtom vilka tyder kronisk stress. Åtta procent av 

ungdomarna beskrev symtom som hos en vuxen individ skulle diagnosticerats som utmatt-

ningssyndrom. Orsaker till den upplevda stressen uppgavs av ungdomarna vara höga krav på 

egen prestation, låg självkänsla samt sömnproblematik och dåligt socialt stöd. Schraml (2013) 

anser det alarmerande att kronisk stress upplevs av en så stor del av ungdomarna då de 

befinner sig i en ålder och situation som kan ha stor betydelse för hela deras framtida liv. 
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Socialförsäkringen 

För att minska samhällets kostnader för ohälsan har en rad olika reformer genomförts. År 

2010 samlades alla övergripande regler gällande socialförsäkringen i socialförsäkringsbalken 

(Svensk Författningssamling, 2010), samtidigt som sjukförsäkringen genomgick omfattande 

förändringar. Förutom en mera strikt bedömning av rätten till sjukpenning och sjukersättning 

infördes en begränsning av antalet dagar en person kan beviljas sjukpenning. Denna 

begränsning medför en risk för personer att gå från sjukskrivning till arbetslöshet och/eller 

socialbidragsberoende (SCB, 2011). Därför är det viktigt att lyfta fram och belysa de faktorer 

som gör det lättare för den sjukskrivne att återgå till arbete.  

Det sociala stödet 

En sjukskrivning kan ibland vara långvarig, precis som vägen tillbaka till arbetslivet. I den 

processen kan många aktörer vara inblandade, såsom arbetsgivare, vårdgivare samt hand-

läggare på både Arbetsförmedling (Af) och Försäkringskassa (Fk). Men även den 

sjukskrivnes familj, vänner och arbetskamrater kan fylla viktiga funktioner på den 

sjukskrivnes väg tillbaka. En del faktorer som kan tänkas underlätta återgång till arbete, till 

exempel anpassad arbetstid, är tämligen väl utforskade. Allt medan andra områden inte har 

ägnats samma uppmärksamhet. Ett område som tycks vara tämligen outforskat är den 

sjukskrivnes egna föreställningar om innebörden av situationen att vara sjukskriven och att 

återgå till arbete, inte minst hur den sjukskrivne själv föreställer sig omgivningens 

förväntningar på detta beteende.  

    Vad gäller det erhållna sociala stödet som människor upplever att de får av sin omgivning 

består det oftast av ett ömsesidigt givande och tagande i form av emotionellt stöd och praktisk 

hjälp (Goldsmith, 2004). Med reciprocitet menas upprätthållande av balans i sociala relationer 

och Uehara (1995) betraktade denna ömsesidiga växelverkan som en moralisk norm utifrån 

vilken människan strävar efter att återgälda det sociala stöd hon får från sin omgivning. 

Vidare menade Uehara (1995) att människan generellt sett är mera motvillig till att stå i 

”social skuld” till sin omgivning än att ”ha en fordran” på denna, och att hon därför undviker 

att försätta sig i dessa situationer.  Likaså har hon lättare att ta emot stöd från personer som är 

närstående, och hon har även lättare att betrakta balansen mellan det sociala givandet och 

tagandet i nära relationer ur ett längre perspektiv. Detta i jämförelse med personer som ej är 

närstående (Uehara, 1995).   
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Teorin om Planerat Beteende 

Föreliggande studie utgår ifrån Teorin om Planerat Beteende (TPB), vilken utarbetades av 

Ajzen (1991) samt Ajzen och Fishbein (2005). Genom de tre oberoende variablerna; attityd, 

subjektiv norm och upplevd beteendekontroll, menar Ajzen (1991) att det är möjligt att 

förutsäga intentionen att utföra ett visst beteende. 

 Attityden till ett beteende har sin grund i individens egna och subjektiva föreställningar 

om de positiva och/eller negativa konsekvenser som denne ser som en möjlig och 

tänkbar följd av beteendet (behavioral beliefs). En tänkbar positiv konsekvens av att 

återgå till arbete kan vara föreställningen om en högre inkomst, medan tanken på att 

återvända till exempelvis en hög arbetsbelastning oftast sorterar in under negativa 

konsekvenser av ovanstående beteende. 

 Med subjektiv norm (SN) menas individens egna och subjektiva föreställningar om 

vad viktiga personer i dennes omgivning anser om ett visst beteende (normative 

beliefs). Detta grundar sig på hur individen uppfattar att hans/hennes omgivning anser 

om, samt handlar utifrån ett visst beteende. Vad som räknas som viktiga personer är 

individuellt och kan omfatta allt ifrån den närmaste familjen, släkt, vänner, 

arbetskamrater, till läkare och myndighetspersoner. Subjektiv norm kan också ses som 

"upplevt socialt tryck" eller ”upplevt socialt stöd”. Om individen upplever att 

behandlande läkare tror på dennes förmåga att återgå till arbete och stöttar i den 

processen är detta ett exempel på en positiv inverkan på intentionen att återgå till 

arbete, medan en familjemedlem som inte tror på individens förmåga istället har en 

negativ inverkan på intentionen. Styrkan i den subjektiva normen är beroende av 

individens benägenhet att rätta sig efter omgivningens förväntningar (motivation to 

comply). 

 Upplevd beteendekontroll (percieved behavior control) har sin grund i individens egna 

och subjektiva föreställningar om sina möjligheter att utföra det aktuella beteendet. 

Här ryms tron på den egna kapaciteten och förmågan att klara av ett visst beteende, 

exempelvis tron på den egna förmågan att ta sig till och från arbetet, att möta sina 

kollegor och att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

    Dessa föreställningar kan rymma både upplevda hinder och upplevda möjligheter att återgå 

till arbete. 

    Utöver dessa tre variabler tillkommer en fjärde: faktisk kontroll (actual control) över 

beteendet, vilken omfattar individens faktiska möjligheter att utföra beteendet. Exempel på 
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faktorer som påverkar variabeln faktisk kontroll är t ex att arbetet är omöjligt att utföra rent 

fysiskt. 

 

 

Figur 2. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2006). Reproducerad med tillstånd av Icek 

Ajzen. 

Den subjektiva normens olika delar 

Vad gäller den subjektiva normen, utvecklades den ursprungliga och delades upp i två delar 

(Ajzen & Fishbein, 2005). Den injunktiva normen (IN), vilken motsvarar den enligt Ajzen 

(1991) ursprungliga SN, omfattar det sociala tryck individen upplever utifrån sin föreställning 

om vad viktiga personer i omgivningen förväntar sig av honom eller henne, medan den 

deskriptiva normen (DN) handlar om socialt tryck baserat på hur individen uppfattar andras 

beteende eller tror att de skulle agera (Ajzen & Fishbein, 2005). Genom ett hypotetiskt 

exempel kan skillnaden mellan IN och DN förklaras: Individ X röker. Om X då upplever att 

familjen förväntar sig att X ska sluta röka handlar det om socialt tryck utifrån IN. Om X under 

sin uppväxt uppmärksammat andras beteende och därigenom sett hur familjen hela tiden rökt 

(eller inte rökt) kan även detta ha en inverkan på X, men då i form av DN. 

    Vikten av att särskilja IN och DN poängterades av Manning (2009). I en meta-analys av 

196 olika studier omfattande den subjektiva normen, fann Manning (2009) att IN och DN 

hade olika inverkan på intention samt beteende, och att det därför var av största vikt att 

särskilja dessa vid studier om SN. Mannings (2009) slutsatser var att sambandet mellan DN 

och beteende var starkare än sambandet mellan IN och beteende.  
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Subjektiva normer grundas tidigt 

Redan i tidig ålder kommer vi som människor i kontakt med den subjektiva normen, detta i 

form av andras förväntningar på vårt beteende och deras bemötande av detta (Johnson & 

Forsman, 1995). Enligt Johnson och Forsman (1995) består vår självkänsla av en inre stabil 

och grundläggande självkänsla (basic self-esteem) samt en yttre självkänsla (earning self-

esteem). Den inre självkänslan har sin grund i föräldrars ovillkorliga kärlek som de visar 

individen. Även den yttre självkänslan byggs upp i tidig ålder, vilket sker utifrån hur omgiv-

ningen anser om och värderar olika individers beteende och uttryck. På så sätt lär sig barnet 

vad som är ett önskvärt beteende och inte. Enligt Johnson och Forsman (1995) upplevs den 

yttre självkänslan i form av bekräftelse från omgivningen ofta som en kompensation för en 

låg grundläggande självkänsla.    

Den subjektiva normens betydelse för återgång till arbete efter sjukskrivning 

Brouwer et al. (2009) fann, i en studie baserad på TPB, att faktorerna attityd till arbete, socialt 

stöd samt den egna viljan att anstränga sig för att uppnå ett mål, har ett tydligt samband med 

den tid det tar att komma tillbaka i arbete efter en längre tids sjukskrivning. Personer med en 

positiv attityd till arbete, ett gott socialt stöd och en villighet att anstränga sig för att komma 

tillbaka uppvisade en kortare tid för att till arbete i jämförelse med personer med andra förut-

sättningar. Dessa resultat visar enligt Brouwer et al. (2009) att TPB-modellen kan bidra till att 

förutsäga varaktigheten i sjukfrånvaron och möjligen kunna påvisa vilka faktorer som är 

avgörande vad gäller längden av sjukfrånvaro. Detta anser Brouwer et al. (2009) är lovande 

med tanke på utformningen av interventioner som riktar sig till långtidssjukskrivna vad gäller 

deras återgång till arbete.  

    I studien av Brouwer et al. (2009) mättes den subjektiva normen genom två frågor, där den 

ena frågan gällde hur mycket socialt stöd individen ansåg sig uppleva från familj, vänner, 

chefer och kollegor, vårdgivare respektive samhälle vad gällde återgången till arbete, medan 

den andra skalan var avsedd att mäta om individen ansåg sig uppleva social press från ovan-

stående grupper. Innebörden i begreppen ”socialt stöd” samt ”social press” preciserades inte 

för deltagarna, utan de fick själva tolka innebörden av respektive begrepp. Resultatet påvisade 

ett samband mellan den upplevda omfattningen av socialt stöd och tiden det tog att återgå till 

arbete, däremot kunde inget samband konstateras mellan upplevd social press och tiden det 

tog att återgå till arbete. Enligt Brouwer et al. (2009) upplevde de flesta deltagare ingen press 

från sin omgivning och i de fall social press uppgavs förekomma, gällde det oftast press ifrån 

överordnade. Eftersom båda de båda frågorna var ganska allmänt hållna, (”Do you percieve 
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pressure to return to work from…” med svarsalternativen yes/no, respektive ”How much 

support did you receive during your period of sickness from…” med svarsalternativen ”no 

support, little support, much support, not applicable”) vore det intressant att med hjälp av en 

kvalitativ studie tränga djupare in i föreställningsvärlden bakom upplevelsen av socialt stöd 

och social press i samband med sjukskrivning. Eftersom en så stor andel av sjukskrivningarna 

handlar om psykiska sjukdomstillstånd kan det vara speciellt intressant att belysa föreställ-

ningar kring detta.  

Arbetsplatsinterventioner 
Arbetsgivaren är en av dem som kan underlätta den sjukskrivnes återgång till arbete. I en 

studie gällande socialt stöd som bidragande faktor för återgång till arbetet fann Lysaght och 

Larmour-Trode (2006) fyra framträdande faktorer. De intervjuade menade att det var viktigt 

att både chefer och kollegor visade tilltro till att den sjukskrivne verkligen led av en sjukdom, 

fastän den inte alla gånger syntes. Vidare menade Lysaght och Larmour-Trode (2006) att en 

god kommunikation ökade möjligheterna till att återvända till arbetet liksom en kunskap hos 

kollegor och chefer om sjukdomen och dess konsekvenser. Även en väl genomarbetad policy 

inom företaget gällande hur återgången till arbetet ska gå till ansågs vara viktig. Det 

empatiska stödet upplevdes vara viktigt och nedlåtande kommentarer från både chefer och 

kollegor betraktades som brist på empatiskt stöd.  Även det praktiska stödet upplevdes vara av 

betydelse, detta i form av kollegor som tog på sig delar av arbetsbördan som den sjuk-

skrivne/arbetstränande inte mäktade med.  

    Även Karlson et al. (2010) fann att kommunikation mellan den sjukskrivne och dennes 

arbetsledare gällande hur återgång till arbete skulle kunna underlättas, ledde till en snabbare 

återgång till arbete. Detta då förståelsen för varandras behov ökar vilket leder till att gemen-

samma mål är möjliga att sätta.  

    Kunskap om vilken betydelse underliggande föreställningar (beliefs) har för de olika fakto-

rerna i TPB kan utgöra underlag för utformningen av interventioner (Ajzen & Manstead, 

2007). Författarna menar att ”… there is no reason to believe the mere provision of 

information about a behaviour will affect intentions or behaviour unless the underlying 

behavioural, normative or control beliefs about the behaviour are changed.” (Ajzen & 

Manstead, 2007, sid 51). Att kartlägga sådana föreställningar kan alltså vara betydelsefullt av 

flera skäl.   
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Syfte 

Studiens övergripande syfte är att belysa och gestalta det sociala stöd respektive sociala tryck, 

personer sjukskrivna för utmattningsdepression anser sig uppleva från omgivningen, vad 

gäller såväl att vara sjukskriven som att återgå till arbete. Resultatet kommer att diskuteras 

dels i relation till begreppet subjektiv norm inom TPB, dels i relation till resultaten från 

Brouwer et al. (2009).  

    Ytterligare ett syfte är att, om möjligt, belysa hur personer sjukskrivna för utmattnings-

depression upplever att intentionen att återgå till arbete påverkas av det sociala stödet respek-

tive det sociala trycket.  

    I den mån andra aspekter av TPB, såsom attityd, upplevd beteendekontroll och faktisk 

kontroll, spontant tas upp och relateras till den subjektiva normen av deltagarna själva, 

kommer även dessa att belysas. 

    Härigenom kan studien bidra till TPB genom att ge en kvalitativ aspekt på vad den subjek-

tiva normen egentligen innefattar i detta sammanhang.  

 

Metod 

Eftersom föreliggande studie fokuserar på individuella upplevelser valdes en grundläggande 

kvalitativ studie, Basic Qualitative Study (Merriam, 2009) som metod. En kvalitativ studie i 

denna utformning används för att studera hur individen upplever, tolkar och förstår sin 

omgivning.  

Deltagare och urval 

Kriterierna för urval till föreliggande undersökning var att personerna var sjukskrivna för 

utmattningsdepression (eller en diagnos som Försäkringskassans handläggare bedömer som 

liknande). I ett första steg att nå dessa personer togs kontakt med en enhetschef inom Försäk-

ringskassan, vilken ställde sig positiv till undersökningen. Försäkringskassans handläggare 

förmedlade sedan ett missiv, i vilket jag presenterade mig och mitt ärende (se bilaga 1), till 

personer de ansåg uppfylla ovanstående kriterium. Intresserade personer ombads i brevet ta 

kontakt med mig, antingen via mejl eller via telefon. På så sätt bokades sex personer in för 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes sedan på olika platser, (exempelvis den intervjuades eget 

hem, på en högskola eller på ett bibliotek) utifrån de intervjuades egna önskemål, för att de 

skulle känna sig så bekväma som möjligt. Det slutliga urvalet kom att bestå av sammanlagt 
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sex personer, både kvinnor och män i varierande ålder. Med hänsyn till konfidentialiteten 

väljer jag att inte uppge de intervjuades sysselsättning. Sjukskrivningstidens längd varierade 

från omkring en månad till mer än sex år. Vid tidpunkten för intervjun hade två av de inter-

vjuade nyligen återgått till arbete, medan övriga var sjukskrivna på hel eller deltid.   

Tillvägagångssätt 

Efter att de sex deltagarna visat sitt intresse via mejl eller telefon bestämdes plats för intervju-

erna utifrån deltagarens egna önskemål. Tiden för en intervju varierade mellan 50 minuter och 

90 minuter. Inför intervjuerna skapades en preliminär intervjuguide, vilken reviderades efter 

varje intervju (se bilaga 2). Öppna tematiska frågor användes för att möjliggöra för de inter-

vjuade att förmedla en personlig och detaljerad bild av den egna upplevelsen. Samtliga 

deltagare informerades före intervjun om syftet med undersökningen. Vidare förklarades att 

det framtagna materialet skulle behandlas konfidentiellt och exempel gavs på hur de intervju-

ades synpunkter skulle förmedlas och citeras i det färdiga materialet. Att intervjun var helt 

frivillig och när som helst kunde avbrytas av den intervjuade samt att frågorna inte behövde 

besvaras förmedlades också. Samtliga av de intervjuade godkände inspelning av samtalet via 

diktafon. För att den intervjuade skulle känna sig mera bekväm började intervjun med 

bakgrundsfrågor gällande familj, ålder och tiden som sjukskriven. Sedan ställdes breda och 

öppna frågor gällande den intervjuades upplevelser av press och stöd i situationen som sjuk-

skriven. Utifrån den intervjuades svar följdes sedan för studiens syfte intressanta synpunkter 

och åsikter upp med följdfrågor. I slutet av intervjun kontrollerades genom intervjuguiden att 

samtliga frågeställningar diskuterats. Efter intervjun överlämnades boken Att överlista Jante, 

som ett tack för hjälpen. 

Dataanalys 

Samtliga sex intervjuer transkriberades inom ett dygn från att intervjun ägde rum, de flesta 

redan vid hemkomsten samma dag. Förutom en ordagrann återgivelse noterades även pauser 

samt känslor de intervjuade förmedlade på ett icke-verbalt sätt genom exempelvis skratt eller 

suckar, såsom glädje, irritation eller uppgivenhet. Det inspelade materialet raderades så fort 

transkriberingen hade gjorts. För att analysera dessa inkomna data användes basic qualitative 

analysis, en metod med vilken olika begrepp först identifieras, för att sedan kategoriseras 

inom olika huvudsakliga teman (Merriam, 2009). Då materialet innehöll synpunkter på olika 

situationer gjordes först en övergripande rubricering; exempelvis press att återgå till arbete, 

stöd att återgå till arbete, press att vara sjukskriven samt stöd att vara sjukskriven. Menings-

bärande enheter (meningar och stycken) klipptes sedan ut och sorterades in under aktuell 
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rubrik. Sedan analyserades materialet under varje rubrik var för sig och intressanta citat och 

begrepp markerades för att sedan kategoriseras under olika teman. Under arbetet med 

analysen skedde en kontinuerlig förbättring av både kategorisering och tematisering ända tills 

resultatet kändes tillfredsställande presenterat. 

Forskningsetiska överväganden 

Urvalet utgick ifrån att deltagarna själva aktivt anmälde sitt intresse för att medverka i 

studien, efter att ha fått ett informationsbrev från sin handläggare på Fk (bilaga 1). Innan 

intervjun informerades samtliga deltagare ånyo om syftet med studien och vad resultatet var 

avsett att användas till samt att allt framtaget material skulle hanteras konfidentiellt 

(Vetenskapsrådet, 2006). Vidare fick de information om att deltagande var frivilligt, att de 

inte behövde svara på frågor om det inte kändes bekvämt samt att de hade möjlighet att när 

som helst och utan förklaring, avbryta intervjun. Samtliga godkände inspelning av intervjun 

via diktafon. Fk har inte fått någon som helst information från mig angående vilka personer 

som har ingått i studien. För att säkerställa de intervjuades anonymitet gentemot Fk har ingen 

intervju hållits i Fk: s lokaler. Av samma anledning har även arbetsgivarens lokaler undvikits, 

förutom i ett fall, då den intervjuade själv ville att intervjun skulle äga rum just där.  

Resultat 

Efter gjorda intervjuer framkommer en bild av sex personer som alla upplever sig kämpa för 

att ta sig tillbaka till arbetet. Flera av de intervjuade berättar om en långvarig kamp som 

många gånger varit både smärtsam och komplicerad. I denna process finns inte bara den 

utmattningsdeprimerade själv, utan även partner, familj och vänner, som tillsammans med 

läkare, Fk och Af på olika sätt upplevs inverka på den sjukskrivnes situation. Nedan redovisas 

hur de sjukskrivna själva ser på det stöd och den press de upplever från omgivningen under 

denna process. Många gånger framkommer en komplex situation som omfattar både stöd och 

press i olika riktningar. Ibland kan upplevd press och upplevt stöd vara två sidor av samma 

mynt. Ett exempel är förståelse, som när den förekommer kan upplevas både som ett stöd för 

att vara sjukskriven och som ett stöd för att återgå till arbete, medan bristen på förståelse kan 

upplevas som press på den sjukskrivne att återvända till arbetet. Därför redovisas resultatet 

utifrån hur de intervjuade upplever hur olika grupper i den sjukskrivnes omgivning, såsom 

samhälle, familj och vänner, chefer och kollegor, läkare samt Fk ser på situationen som 

sjukskriven och en återgång till arbete. Resultatredovisningen inleds dock med en belysning 

av de intervjuades attityd till att återgå till arbete. Frågor och kommentarer från intervjuaren 
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sätts inom parentes i citaten. Förtydliganden och noteringar om intervjupersonens eventuella 

icke-verbala uttryckssätt, och även luckor i citaten markeras med [   ]. För att skydda de 

intervjuade har ibland konkreta detaljer i citaten ändrats, men andemeningen kvarstår. 

Egen attityd 

Samtliga intervjuade har som mål att helt eller delvis återgå till arbete och betraktade sjuk-

skrivningen som en tillfällig och begränsad period. Det positiva med att återgå till arbete 

uppges främst vara att tillhöra ett sammanhang och att ge ett bidrag till samhället. En 

förbättrad ekonomi är ett annat skäl likaså möjligheten att utvecklas som människa. Några tar 

också upp att det är roligare att jobba än att vara sjukskriven. 

    Att vara med i ett sammanhang framkommer som viktigt bland flertalet av de intervjuade. 

Det upplevs vara av betydelse att vara en del av, och bidra till något större. Att arbeta 

tillfredsställer detta behov av tillhörighet och mening. 

Ja, men alltså… man är ju med i ett sammanhang… det är ju skitviktigt för människor. 

(Hur är det för dig då?) Det är superviktigt. (Vad är det för fördel med att vara med i 

det där sammanhanget?) Det… att man är viktig i stort… alla fall… man får vara med. 

Man är någon att räkna med. 

En annan fördel med att arbeta är ekonomin, vilken i de flesta fall förbättras betydligt när 

personen i fråga går från sjukskrivning till arbete. Sjukskrivning förknippas med små eller 

obefintliga marginaler vilket leder till begränsningar och hårda prioriteringar. Att arbeta 

upplevs ge bättre ekonomiska möjligheter. 

Om man kan jobba är man inte så… begränsad. Du har ju inkomst hela tiden… och så 

går det faktiskt att ta ett lån. 

Att utvecklas som person är också en fördel som arbetet erbjuder. Situationen som sjuk-

skriven ses som en period då möjligheten att vidareutvecklas inom arbetet ställs åt sidan. 

Något som den sjukskrivne upplever som negativt.  

Det har jag sett fram emot hela tiden, att komma tillbaka och att få utvecklas, som 

människa. Att vara sjukskriven, det är som att trycka på pausknappen, och alla andra 

får fortsätta med sitt liv, men jag, jag får pausa, eller till och med backa. Men samtidigt 

så vet jag, det har ju varit absolut nödvändigt med pausen. Jag har fått lov att… vad 

säger man? Göra om och göra rätt. 
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Arbetet erbjuder även en annan social situation, skiljd från den som den sjukskrivne upplever. 

Fördelarna med att slippa ensamheten och att träffa andra människor lyfts fram som viktigt av 

de sjukskrivna. Kontakten med arbetskamrater upplevs motverka en tendens hos den sjuk-

skrivne att isolera sig och att därigenom undvika olika situationer.  

Ja, socialt är det ju väldigt bra… är det… För dels har jag ju mina arbetskamrater… 

Jag kan gå en promenad på stan och få… få en social… se folk… För det blev väldigt 

fort så… att jag drog mig undan… och jag skulle ha behövt upp på stan, för att… Men, 

nej… jag gör det en annan dag. 

Flera av de sjukskrivna upplever situationen som sjukskriven som tråkig, och att de ser situa-

tionen som frisk och arbetande som roligare. Sjukdomen upplevs som ett begränsande hinder, 

vilket inskränker tillvaron. 

Sedan är det ju roligt att jobba… tycker jag… det är kul. 

Så jag vill inte vara… och det har jag tyckt från dag ett… att det är så jävla tråkigt att 

vara sjuk… jag bara låg där som ett slack, vet du… och alla har liksom undrat… för de 

tror att man är deprimerad… och man orkar inte motivera sig… men Herre Gud! 

Kunde jag kliva upp så skulle jag göra det. Jag hatar att ligga här. Det är så jävla 

tråkigt! Och varje dag som du inte kan göra det du längtar efter… det… nej, det suger 

att vara sjuk. 

Upplevelsen av ”samhällets” förväntningar 

Vad gäller upplevd press från samhället i stort framstår två teman tydligare än andra: upplevd 

brist på kunskap och förståelse för sjukdomen samt en starkt upplevd ”samhällelig” norm om 

att ”man ska göra rätt för sig”. Den sistnämnda beskrivs som en mycket stark norm som är väl 

etablerad hos allmänheten i stort. Denna norm upplever sig de intervjuade ha kommit i 

kontakt med redan som barn, oftast då genom föräldrars och andra vuxnas beteende. Både var 

för sig och tillsammans, skapar dessa teman en ökad press på den sjukskrivne att återgå till 

arbete.  
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Brist på kunskap och förståelse för sjukdomen 

De intervjuade beskriver över lag att de upplever den allmänna kunskapen om och förståelse 

för sjukdomen och dess konsekvenser som bristfällig i samhället i stort. Något som upplevs 

framkalla bland annat dåligt samvete och öka pressen på den sjukskrivne att återgå till arbete. 

Ja, men att det finns… det måste finnas… det här med förståelsen… för att folk som inte 

har förståelse… bara genom att inte förstå så blir det en press. […] Men det är ju det 

som ska till… förståelse… mer förståelse behövs… för att man över huvud taget ska 

kunna gå hem… och slippa ha dåligt samvete och må dåligt. 

Omgivningens kunskap om och förståelse för en osynlig sjukdom som utmattningsdepression 

upplevs vara mindre än kunskapen och förståelsen för en mera synlig åkomma. En brist som 

kan leda till att den sjukskrivne upplever press att återgå till arbete. 

Det är viktigt att sprida kunskap om den här sjukdomen. Och att man är precis lika sjuk 

på riktigt. Om inte annat så till stöd för de som själva inte begriper hur sjuka de är. 

Likaså tas skillnaden mellan att ha en psykisk sjukdom i jämförelse med en fysisk sjukdom 

upp. En fysisk diagnos förknippas med förståelse och stöd från omgivningen medan en 

psykisk sjukdom förknippas med brist på förståelse. Hos många av de intervjuade ter sig en 

fysisk skada eller sjukdom som ett önsketänkande, vilken anses underlätta mycket i de sjuk-

skrivnas relation till sin omgivning.  

Har man brutit ett ben så har man mer rätt… att vara hemma, för det är ju obvious, 

man ser det här… Alla tycker synd om en ’Det är klart du ska vara hemma, du har ju 

brutit foten, du har ju ont! Nu går du hem och vilar!’ Gråter man bara, och är trött… 

då får man gå och lägga sig och sova… 

”Att göra rätt för sig” 

Begreppet ”att göra rätt för sig” är frekvent förekommande i materialet och tas upp av flertalet 

av de intervjuade. De intervjuade har dock svårt att härleda det till någon specifik person eller 

grupp i omgivningen och mestadels härleds begreppet till hela samhället eller omgivningen i 

stort. Det förknippas även med att vara duktig och att inte misslyckas samt att kämpa på och 

att inte vara till besvär. Normen är starkt upplevd av de intervjuade och beskrivs som allmänt 

vedertagen, både av gemene man i samhället och av de intervjuade själva. Tidsmässigt uppger 

de intervjuade att det är en norm som de kommit i kontakt med redan i tidig ålder. 
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Det är på något vis… ändå… som att det ligger någonting… någonstans… fastän det 

inte hörs eller syns så där det någonting som säger att man… helst ska vara tillbaka 

och vara normal igen… och bara jobba på. (Var ligger det någonstans?) Jag vet inte… 

i samhället… det man har växt upp med. Samhället och omgivning… att man ska liksom 

skärpa till sig och… göra rätt för sig… Jag tror att man har fått med sig det… i sig… i 

uppväxt och så.  

Samhället? Det är väl… folk… alla runtomkring… från han som jobbar på macken till 

henne som jag klipper mig hos. Ja, allihopa… hela högen av folk… Även dem man inte 

känner. 

Att särskilja egna krav ifrån andras förväntningar vad gäller ”att göra rätt för sig”, framstår 

som komplicerat. En generell uppfattning är att kraven som upplevs idag mestadels är indivi-

dens egna, men att de en gång i tiden har lärts in genom arv, miljö och uppfostran, en process 

där föräldrar ofta har haft en stor inverkan. 

Min största fiende, det är jag själv, för jag har alltid haft de största kraven. Och min 

teori om det här med utbrändhet… är att det drabbar till största delen… ambitiösa 

människor som vill mycket… Man vill jobba… man vill göra rätt för sig… man vill 

prestera… Alltså man vill… och då blir man så här sjuk. Och jag kan då förstå att 

många när de är sjuka, mår dåligt för att de inte kan jobba, utan man känner att man 

ligger samhället till last och så vidare. Men jag tror ändå inte att det är omgivningens 

krav utan jag tror att det är ens egna krav… på sig själv. Men kanske… tror att omgiv-

ningen tycker så om en … men i grund och botten är det dina egna… din… egen… ja, 

krav på dig själv. Du har redan fel förutsättningar när du går in i en utbrändhet. (Men 

var kommer de ifrån då?) Ja… arv och miljö… och uppfostran. 

Upplevelsen av familj och vänners förväntningar 

Vad gäller upplevelsen av press och stöd från familj och vänner, beskrivs den av de intervju-

ade i varierande ordalag. I det fall det finns en partner beskrivs denna oftast som mycket 

stödjande under hela processen genom att den visar förståelse för den sjukskrivnes förmåga 

och behov. Flera av de intervjuade berättar om föräldrar som stödjer en period i sjukskrivning 

genom att inte ställa krav och att visa förståelse för sjukdomen och behovet av vila. Andra 

beskriver föräldrar som istället på ett, som det uppfattas, oförstående sätt, ger uttryck för att 

den sjukskrivne bör återgå till arbete. Vänner beskrivs av de intervjuade ge ett mycket gott 

stöd genom förståelse för behovet av sjukskrivning. Men även om både vänner och en del av 
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föräldrarna ger ett uttalat stöd för den intervjuades sjukskrivning så skiljer det sig ibland från 

hur de själva beter sig i en liknande situation. 

    Vad gäller hur andra beter sig i liknande situationer framkommer många exempel på 

föräldrar och vänner som arbetet mycket och länge. Detta oftast, som de intervjuade uppfattat 

det, utan att känna efter och genom att ignorera alla former av krämpor och dåligt mående. 

Och i de fall då sjukskrivning blivit ett faktum, så upplever flertalet av de intervjuade att deras 

föräldrar och vänner har en ambition att så snart som möjligt ta sig tillbaka till arbetslivet. 

Ja, en av mina vänner… hon kämpar i det här. Hon vet vad hon borde… Men hon vill 

inte vara i det här… hon vill inte vara sjuk. Hon kämpar. Det är bra ända tills det är 

katastrof. Det finns inget halvdåligt. Men hör bara ’Jo, det är bra! Det är lugnt!’ Och 

så plötsligt får man höra att ’Jag orkar inte. Jag är hemma och mår jättedåligt.’ Och så 

har hon stängt in sig i lägenheten och vill inte prata med någon. [Den intervjuade visar 

en helomvändning med handen.] 

Pappa, han jobbade ju… det fanns ju inget annat… tills han fick en hjärtinfarkt. Och 

mamma… hon sjukskrev sig inte förrän hon hängde över badkarskanten och skakade 

och spydde. Sedan var de ju sjukskrivna ett tag, men de kämpade sig ju tillbaka… till 

jobben, även om det inte blev på heltid igen. 

Trots föräldrar och vänner som uppvisar ovanstående beteende, beskriver flertalet av de inter-

vjuade samtidigt ett uttalat stöd ifrån dem. Det upplevda stödet är oftast en stor förståelse för 

situationen och behovet av sjukskrivning. Perioden som sjukskriven betraktas av familj och 

vänner som tillfällig och icke-permanent och avgörandet om att återgå till arbete överlåts på 

den sjukskrivne utan press från omgivningen.  

Han [partnern] pressar mig inte alls. […] Han stöttar mig i alla val jag gör. Och han 

försöker… att ge så bra tips… som det går… om man frågar om något. 

Ja… de vill ju att jag ska må bra, och om jag mår bra så kan jag ju jobba. Men det är ju 

liksom ingen press att jag måste. (Hur menar du då?) De vill ju att jag ska bli frisk 

först… de tycker ju inte att jag ska börja jobba innan jag blir frisk, bara för att jag ska 

jobba. 

 En del av de intervjuade beskriver dock föräldrar som inte uppvisar förståelse för behovet av 

sjukskrivning och vila. Dessa föräldrar anser istället att motgångar hör till livet och att man 

måste kämpa sig igenom dem, någon som kan upplevas som press på den sjukskrivne att 

återgå till arbete. 
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Mamma. Vad sa hon för jävla dumt, någon gång? Hon sa faktiskt… vad sa hon… hon 

sa någonting med att ’Usch då, hon förstår, det är så hemskt. Men man måsta ju kämpa 

på, hur det än är.’ Någonting ditåt. Men hon har ju det här, Jante, i sig… hon har ju 

hela det där… kitet… med att kämpa på… Man ska vara tyst och så ska man kämpa 

på… livet är så… man kämpar på. Man känner inte efter så mycket. 

 När omgivningen anser att den sjukskrivnes egen ambition att återgå till arbete överstiger den 

egna förmågan, kan i vissa fall familj och vänner fungera som en broms som uppmuntrar till 

sjukskrivning och vila från arbetet. Dessa försök till påverkan sker oftast genom argumen-

tation och alternativa lösningar för att få den utmattningsdeprimerade att inse behovet av vila. 

Detta beteende upplever den sjukskrivne oftast som ett stöd i att vara sjukskriven. 

Ja, de [partner samt mamma] diskuterar… ’Ska du verkligen? Finns det inget annat 

alternativ?’ … liksom… ’Kan du jobba halvtid? Kan vi lösa den andra halvan?’ 

(Känner du att de vill dig väl?) Ja. Det är klart. Hur mycket som helst. 

Upplevelsen av chefer och kollegors förväntningar  

I de intervjuades berättelser framstår situationen på arbetsplatsen som en källa till både press 

och stöd vad gäller både återgång till arbete och behovet av sjukskrivning. Upplevelserna av 

bemötanden och uttryck från chefer och kollegor varierar i hög grad. Vissa ger ett uttalat stöd 

för situationen som sjukskriven medan andra visar på ett starkt missnöje med den arbets-

mässiga frånvaron. Likaså kan vissa kollegor ge ett uttalat stöd för den sjukskrivne att vara 

hemma, medan kollegornas eget beteende visar att de själva kämpar för att ”göra rätt för sig”. 

    Vissa chefer upplevs av de intervjuade ha förståelse för sjukskrivningen och processen att 

återgå till arbete. Genom undvikande av press i form av anpassning av både arbetsuppgifter 

och arbetsbörda upplever den sjukskrivne ett stöd i att återgå till arbete.  

Nu har jag ju bara haft en arbetsgivare… sen jag blev frisk då… och… eller förresten… 

två… jag var på ett annat ställe i tre månader… Men där jag började sedan då… och 

han sa då i början att… och sedan har han upprepat det… att ’Jag har bestämt mig för 

en sak och det är att jag ska inte lägga någon press på dig.’ Och så har jag upplevt det, 

och det har varit kanonbra! Jättebra! 

Andra chefer upplevs ha förväntningar om att den sjukskrivne ska närvara på jobbet. Genom 

diskussioner som sker öppet med kollegor på arbetsplatsen angående ett missnöje med från-

varo hos personalen, kan en chef visa sin åsikt om ämnet. Detta är något som flera av de 
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intervjuade tolkar som en förväntning hos chefen, vilket leder till en upplevd press hos den 

sjukskrivne att återgå till arbete.  

Han står och pratar om… chefen kan stå och prata med en kollega… om någon som är 

hemma och säga att ’Ja, nu är hon hemma igen. Och ungarna är då sjuka jämt och hon 

är sjuk jämt. Ja, det måste bli någon ändring på det här.’ 

Flera har upplevt ett uttalat stöd från arbetskamrater som har uppmärksammat sin kollegas 

behov av hjälp och uppmuntrat till kontakt med läkare. Stödet har sedan fortsatt efter att den 

intervjuade har lämnat arbetsplatsen och gått hem för att vara sjukskriven. 

De har gett mig telefonnumret till läkarstationen… Och när jag har sagt någonting om 

att folk… om att en del har dåligt samvete… ’Varför ska man ha det?! Mår man dåligt 

så ska man gå hem!’ Liksom… och att det är bra… till och med. Jag fick ett sms av 

[namn på kollega] när jag gått hem, där hon sa ’Jag sitter och tänker på hur modig du 

är’. Det är bra, det är stöd! 

Att sjukdomen inte syns utanpå medger utrymme för spekulation hos kollegor och chefer som 

saknar kunskap om sjukdomen, eller kanske snarare en rädsla hos den sjukskrivne för deras 

eventuella spekulerande. De intervjuade upplever en osäkerhet hos chefer och kollegor vad 

gäller om den sjukskrivne verkligen har en riktig sjukdom (eftersom den inte syns) och inte 

bara är drabbad av lathet. Bristen på kunskap tillsammans med bristen på synliga symtom gör 

att de sjukskrivna ibland kan uppleva en känsla av skam. 

Det är ju lite så att man ses som lat. Och den här människan på jobbet nu då… den här 

[namn]… hon sa ju ’Jag skulle också vilja vara hemma från arbetet och vila upp mig 

lite!’ [säger det i en spydig ton]. Ja, hon ser det ju som att man är lite trött och att… 

man går hem helt enkelt… för att man har lust att vila upp sig lite. 

Jag skämdes ju när de [arbetskamraterna] såg mig.  Jag trodde väl att de tyckte att jag 

var hemma och latade mig. Sedan en dag kom de och ringde på… och hade med en 

blomma och ett kort. Då blev jag så glad att jag grät. 

Hur kollegorna själva beter sig i liknande sammanhang kan även det ha en inverkan på den 

sjukskrivnes upplevelser av hur normen ser ut och vilket beteende som är önskvärt. Flera av 

de intervjuade berättar om kollegor som pressar sig till närvaro på arbetsplatsen trots ett 

mycket dåligt mående. 
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Hon grät, och kunde knappt stå ute i kundtjänst och så, men hon var där. Men liksom 

ändå, så här [gör en min av att bita ihop tänderna]. Och alltså, varför gör man så här? 

Jo, det är ju någonting som säger att man ska vara … man ska vara kvar där i 

rullarna… man ska … rulla på. 

De intervjuade upplever att pressen att närvara på arbetet förstärks då inga vikarier tas in för 

att täcka upp vid sjukfrånvaro. Istället läggs arbetsuppgifter över på kollegor, vilka redan har 

en stor arbetsbörda. Detta leder till ett dåligt samvete, vilket i sin tur leder till att den sjuk-

skrivne upplever en press att återgå till arbete.  

Det finns de… som säger att… man kan inte gå hem… man får så dåligt samvete… för 

då… måste ju… då vet man ju att de som är kvar… får göra så mycket mer… och de går 

ju redan på knäna. 

Upplevelsen av läkares förväntningar 

Flertalet av de intervjuade berättar om en mycket god kontakt med läkare och övriga vård-

givare. I de flesta fall upplevs läkaren utgå ifrån den sjukskrivnes egna behov och önskemål. 

Läkaren upplevs betrakta sjukskrivningen som en tidsbegränsad period, som dock är 

nödvändig för ett tillfrisknande och en framtida återgång till arbete. Flertalet beskriver läkaren 

som ett gott stöd under hela denna process.  

    En lyhörd läkare som inte pressar den sjukskrivne att ta sig tillbaka till arbetet utan tillåter 

en tid i vila upplevs som ett gott stöd i att vara sjukskriven. Samma läkare upplevs sedan som 

ett lika gott stöd vid återgång till arbete om denne låter den sjukskrivne närma sig arbetet i 

egen takt.  

Det ska… man ska absolut… man ska känna att man får vara ifred… man ska känna att 

man får ha den här disp… vad heter det? Disp… Att man är i den här pausen, att man 

får vara där. Man är ifred, man vet det, och det är helt lugnt. Tills man kan ta de där 

stegen själv… att gå upp på halvtid eller någonting. 

En utmattningsdepression kan i många fall innebära en längre tids sjukskrivning, som ibland 

sträcker sig över ett antal år. Efter denna, ibland omtumlande tid, kan de sjukskrivna ha svårt 

att se vägen tillbaka som självklar och spikrak. En läkare som inser att vägen tillbaka till 

arbete även kan innebära eventuella tillfälliga bakslag och ger den sjukskrivne möjligheter att 

hantera dessa, upplevs som ett stöd.  
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Det var upp till mig… liksom. Vi gjorde ju en deal… och det kändes ju jävligt bra… att 

han sa… ’Okej’… när jag sa att ’Om det inte fungerar, kan jag ringa dig, liksom, på en 

gång?’ ’Absolut! Vi kan bestämma på en gång, en tid.’ Som jag skulle ringa… efter en 

vecka… som jag glömde… och det säger ju… väl allt då… det gick ju jävligt bra… 

ändå. Så det var ju bra. Det var ju superbra! Det var verkligen… fullständigt… stöd. 

Men det tror jag… är ovanligt. 

De allra flesta berättar om en läkarkontakt, som i ett första skede av sjukdomen stöttar den 

utmattningsdeprimerade i att vara sjukskriven, för att i ett senare skede uppmuntra denne att 

återigen ta sig ut i arbetslivet. De intervjuade anser att bedömningen av när denna process bör 

påbörjas och hur den ska fortskrida är en svår balansgång, inte bara för dem själva utan även 

för behandlande läkare. En för tidig återgång till arbete kan försämra tillståndet hos den sjuk-

skrivne menar de intervjuade, samtidigt som rädsla och osäkerhet vad gäller den egna 

förmågan i sin tur kan leda till att den sjukskrivne känner en alltför stor tveksamhet inför att ta 

ett steg mot arbetsmarknaden. En läkare som är kunnig nog att bedöma när sjukskrivning är 

nödvändigt men även när det är möjligt att ta ett steg framåt, upplevs som ett positivt stöd.  

Att gå upp på halvtid eller två timmar om dagen innan man riktigt är frisk… ja… för det 

kan ju vara ett steg mot tillfrisknande. Men det måste ju verkligen avvägas. Det måste ju 

vara en professionell de har kontakt med. Som också kan se en själv… och som kan 

putta litegrann när det behövs och stoppa om det behövs. Vissa människor vill tillbaka 

fortare än de ska. Och vissa människor kanske blir så att de vill vara hemma mer än de 

ska. Det måste ju vara en professionell med i det. 

 Ibland kan det vara nödvändigt med mera stöd än vad behandlande läkare kan erbjuda. 

Allmänläkaren har möjlighet att remittera den sjukskrivne till psykolog eller kurator, och i 

vissa fall har även Fk möjlighet att gå in med mera långvariga insatser för att underlätta för 

den försäkrade. Att sätta in sådana insatser i ett tidigt skede upplevs vara ett stöd för åter-

gången till arbete. 

Ifall jag hade fortsatt… och inte kommit iväg till [stad för rehabilitering]… då vet jag 

inte om jag hade… alltså… det var ju prat om att de ville ge mig sjukpension… då… om 

inte det hade kommit upp… så kanske det hade blivit ett val… alltså… Jag tycker att 

Försäkringskassan och läkare borde agera snabbare… det var ju bara på sista året… 

som jag kände att jag lyckades… räta upp allting… hela mitt liv… Om de reagerat 

snabbare så… kanske det inte hade behövt gå flera år.  
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Upplevelsen av Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens förväntningar  

Vad gäller de intervjuades upplevelser av Fk och Af som myndigheter, görs oftast en tydlig 

avskiljning mellan å ena sidan kontakten med handläggare å andra sidan regelverket 

handläggaren arbetar efter. Medan kontakten med handläggaren oftast upplevs som positiv 

anses sjukförsäkringens regelverk som en starkt bidragande orsak till upplevd press att återgå 

till arbete. 

Jag har haft två stycken [handläggare]… Hon som jag har nu… det är ju inget fel på 

henne… hon har ju bara en massa regler att följa… det är ju reglerna som är fel. Är 

man sjuk så är man sjuk… det har inget att göra med hur många dagar hit eller dit. 

De intervjuade berättar om upplevelsen av både stöd och press ifrån handläggare på både Fk 

och Af. Att handläggare betraktar den sjukskrivne och dennes behov som utgångspunkt i 

rehabiliteringsprocessen upplevs av den sjukskrivne som ett gott stöd både i situationen som 

sjukskriven och under återgång till arbete. 

Det var… hon [handläggaren på Fk] sa en grej… som liksom var… lite som jag 

behövde höra… och alltid behöver höra… ’Det är du som är den fasta variabeln.’ Och 

då glimmar det ju till så här att… ja, men… de här kanske är justare än vad jag tror… 

och så. Så… både och. Jag skulle få fortsätta att bli frisk så gott jag kan på mina 

villkor… inom regelverkets ramar. 

 Flertalet beskriver en oro över att sjukskriva sig och ansöka om sjukpenning, och betraktar 

det som ett riskmoment och en avvägning där osäkerheten över den framtida ekonomin ställs 

emot den egna hälsan. I många intervjuer blir det tydligt att rädslan för att inte beviljas sjuk-

penning och därigenom ekonomiskt stöd, leder till att den utmattningsdeprimerade både 

kämpar så länge det går innan han ber läkaren om sjukskrivning, men även att den sjukskrivne 

återgår till arbete tidigare än vad han känner är bra rent hälsomässigt. 

Om jag hade vetat det jag vet idag, då hade jag gått hem mycket tidigare, jag hade inte 

kämpat på som en idiot. Men jag var ju så rädd för att inte få någon sjukpenning… och 

jag kände mig så… fel… så jag gick ju till [arbetsplatsen] ändå. Sedan vaknade jag en 

dag med jätteångest och kunde inte röra mig, hela kroppen vägde bly. Ja, då gick det ju 

inte längre. 

Pressen ligger ju i… pressen för mig var ju ekonomin… att gå tillbaka… för jag visste 

ju inte heller… hur det skulle bli… med… eftersom samhället idag är helt sjukt… och 

Fk är helt sjuk. Men vet inte om… om man går hem… och man mår skit… och sedan vet 
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man inte om man får pengar. Jag visste ju inte det… Nu var jag ju tvungen ändå… för 

jag blir ju arbetslös… det är ju ett jävla trassel bara. Jag var tvungen så klart. Man vet 

ju inte när man får pengar helt enkelt, så det är ju ett vågspel att gå hem… om man inte 

har brutit foten. 

Under rehabiliteringsprocessen har samtliga intervjuade haft kontakt handläggare på Fk och 

vissa även med handläggare på Af. Vid dessa möten görs ofta en handlingsplan som sedan 

stäms av vid nästkommande träff. I materialet framkommer en upplevd press att återgå till 

arbete utifrån de mål som handläggaren satt upp.  

När jag skulle börja arbetsträna… alltså då, då satte hon [handläggaren på Fk] 

målen… Alltså då… då skulle jag ha kommit si och så långt och så där. ( Satte hon upp 

målen åt dig?) Ja, om det är så att de får ta beslut för tre månader i taget… ja, då är 

det ju så. Och så nådde väl jag halvvägs då. Och så har man en avstämning… och inför 

varje avstämning… var jag stressad… och rädd… Hur ska det gå nu då? Det var skönt 

varje gång det var klart… för då liksom… var man säker ett tag. Och ju närmare man 

kom en avstämning… då hänger man ju i luften igen… och hur skulle det bli nu då? 

Och så fick man tre månader till på sig… och så samma mål… Och så höll man på så 

där, tre månader i taget. 

Upplevd beteendekontroll 
Vad gäller de intervjuades upplevelse om de egna förutsättningarna att återgå till arbete 

uppges de vara beroende av tillräcklig tid i sjukskrivning för att återhämta sig. Flertalet av de 

intervjuade uppger att de i dagsläget inte anser sig ha förmåga att återgå till arbete, men att de 

är positivt inställda till att göra det i framtiden då de fått tillräcklig tid för att återhämta sig. 

Även de som för närvarande anger att de arbetar deltid och är sjukskrivna på deltid uppger att 

de ser tiden som en bidragande faktor till en på sikt ökad arbetsförmåga. 

Nu skulle det ju inte fungera. Inte på något villkors vis. Men jag kommer ju att kunna 

jobba sedan… det finns inget annat. Bara jag får tillräckligt med tid för åter-

hämtning…. Och hjälp… så jag inte hamnar i det här igen. 

En av de intervjuade har på grund av indragen sjukpenning återvänt till arbetet. Den intervju-

ade beskriver det som att hon inte längre får sjukpenning och att hon är placerad på arbetet 

men saknar nödvändig förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. 

Och det är klart att det är av ekonomiska skäl… ekonomiska och sociala jag är här. 

Först och främst ekonomiska… just nu… för sociala… det har jag ju… jag har ju 
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kunnat gå in och dricka kaffe med mina jobbarkompisar en eftermiddag ändå… men 

som läget är nu… så får jag ingen ersättning… och då måste jag jobba för att få 

pengar. Men jag orkar göra så lite på dagarna så att jag gör nog kanske en 25 % i 

arbete. 

Den subjektiva normens inverkan på intentionen att återgå till arbete 

Om och i så fall hur omgivningens stöd och press upplevs ha någon form av inverkan på den 

intervjuades intention att återgå till arbete eller att vara sjukskriven är inte lätt att kartlägga. 

Detta eftersom flertalet av de intervjuade anser att de själva har en mycket stark vilja att 

återgå i arbete och att den många gånger upplevs överskugga upplevelsen av andras stöd och 

förväntningar. Dock anser flera av de intervjuade att de upplever en lättnad när omgivningen 

visar förståelse för sjukdomen och dess konsekvenser och några av de intervjuade anser att 

upplevda förväntningar från delar av omgivningen om att återgå till arbete, är något som de 

måste hantera för att må bra. De som anser sig ha en god förmåga att bortse från omgiv-

ningens förväntningar är de individer som antingen har en påtaglig sjukdomsbild eller de 

individer som har en tidigare erfarenhet av en sådan. Vetskapen om de konsekvenser en 

försämring i sjukdomen kan medföra gör att de intervjuade upplever att de har en bättre 

förmåga att hantera, det vill säga bortse ifrån, omgivningens press i jämförelse med andra som 

inte har tidigare erfarenhet av sjukdomen.   

 […] för de som… för de som aldrig har brakat. För har man gjort det… och har sin 

gräns… vilket jag har sagt att… för jag har… mått så dåligt. Jag har en gräns… för då 

går jag, för det finns ingenting som är värt att braka för.  Det finns inte ett jobb som är 

värt det. Men de som inte har gjort det… de ser… de har ingen gräns... de vet inte… de 

går på… får ingen luft… men de är kvar ändå. Och det är mycket tror jag… för pressen 

att… annars får kollegorna lov att ta mycket… och man är en loser. För att man ska 

kämpa på. Det är det här igen… och på jobbet… ja, andan blir ju så… för att chefen 

sätter ju den också litegrann också ju… För man vet att… går man hem så… pratar de 

på ett negativt sätt… om man inte har brutit foten… för då är det ett pysslande och ett 

tycka synd om… alltså.  

Diskussion 

Studiens övergripande syfte var att belysa och gestalta det sociala stöd respektive sociala 

tryck som personer sjukskrivna för utmattningsdepression anser sig uppleva från omgiv-

ningen, vad gäller både att vara sjukskriven och att återgå till arbete. Resultatet visar att de 
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sjukskrivna upplever en komplex situation med en blandning av stöd och press från olika 

personer och grupper i omgivningen. De intervjuade upplever vägen tillbaka till arbetslivet 

som en process som i ett första skede främjas av stöd från omgivningen i att vara sjukskriven, 

och som i ett senare skede bör övergå i stöd från omgivningen för att återgå till arbete. Det 

upplevda stödet uppges variera från olika personer och grupper. Nära familj och vänner 

upplevs generellt sett vara ett gott stöd under hela processen. Kollegor sorteras in i två 

grupper, varav den ena upplevs visa förståelse för den sjukskrivnes situation medan den andra 

upplevs sakna förståelse. Även chefer delas in i två grupper vilka upplevs ha helt skilda 

förväntningar på den sjukskrivne. De allra flesta upplever att läkaren är ett gott stöd under 

processen. I de fall då det stödet från läkare upplevs som bristfälligt beskrivs det oftast bero 

på okunskap. Stödet från handläggare på Fk och Af varierar, men upplevs oftast som gott. Det 

goda stödet beskrivs bestå av handläggarens förståelse för behovet av sjukskrivning som följs 

av en återgång till arbete som sker utifrån den sjukskrivnes förmåga. I de fall den sjukskrivne 

upplever en brist på stöd från handläggaren har det varit i frågor som gäller bedömningen av 

rätten till ersättning. Den starkaste pressen att återgå i arbete upplever de sjukskrivna dock 

från Fk: s regelverk samt ifrån samhället i stort, främst då genom den allmänna uppfattningen 

att ”man ska göra rätt för sig”. Generellt sett upplevs ett större stöd från personer som står den 

sjukskrivne närmare, i jämförelse med personer som befinner sig i ett mera perifert läge, men 

undantag finns.  

    Vilken betydelse den upplevda pressen har för intentionen att återgå till arbete eller för en 

faktisk återgång till arbete, är inte möjlig att klargöra i denna studie. Detta eftersom före-

liggande studie belyser och inte mäter den subjektiva normen. Vidare befinner sig de flesta av 

de intervjuade i sjukskrivning och har inte återgått till arbete, vilket omöjliggör både en 

mätning av tiden för återgång till arbete och en fortsättning där den relateras till upplevelsen 

av stöd och press från omgivningen. Dock visar resultatet att de intervjuade upplever att 

pressen har en negativ inverkan på tillfrisknandet och en varaktig återgång till arbete.  

 

Resultatdiskussion 
 

Starka intentioner att återgå till arbete 

De intervjuade betraktar tiden som sjukskriven som en ickepermanent och samtliga berättar 

att de har som mål att på hel- eller deltid återgå till arbete. Att återgå till arbete förknippas av 

de intervjuade generellt sett med positiva fördelar, vilket enligt Ajzen och Fishbein (2005) 
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antas påverka intentionen hos individen att utföra själva beteendet. Något som även bekräftas 

av Brouwer et al. (2009). Förutom ekonomiska och sociala fördelar med att arbeta upplever 

de intervjuade att de genom arbetet tillhör ett större sammanhang, något som överensstämmer 

med Antonovskys (2005) teorier om känslan av sammanhang, KASAM, som innebär att 

människan behöver vara en del av en större helhet för att må bra.  

Att göra rätt för sig 

Resultatet i föreliggande studie visar att den starkast upplevda och mest frekvent före-

kommande pressen bakom återgång till arbete och mot att vara sjukskriven är den starkt 

upplevda normen ”att göra rätt för sig”. De intervjuade härleder den inte direkt till någon 

specifik person eller grupp, utan ser det som en övergripande allmän och samhällelig norm, 

vilken de kommit i kontakt med redan i tidig ålder genom miljö och uppfostran. Flera av de 

intervjuade menar att upplevelsen av samhällets krav är svår att skilja från de egna kraven. 

Johnson och Forsmans (1995) teorier om prestationsbaserad självkänsla, kan ge en förklaring 

till detta fenomen.  De menar att de delar av självkänslan som påverkar det egna beteendet, 

byggs upp under tidig ålder och utifrån hur omgivningen anser om och värderar olika indivi-

ders beteende och uttryck.  

    Vidare visar resultatet i föreliggande studie att det upplevda stödet, generellt sett, är störst 

från personer som står den sjukskrivne nära. En nära relation behöver inte nödvändigtvis vara 

i form av blodsband, utan det kan gälla även andra personer vilka har en nära relation till den 

sjukskrivne. Detta resultat stöds av Uehara (1995), som menar att människor i nära relation 

till varandra tenderar att ge ett större socialt stöd till varandra i jämförelse med personer som 

inte känner varandra så väl. Vidare menar Uehara (1995) att det i nära relationer är lättare att 

acceptera en obalans av erhållet och givet socialt stöd, något som är svårare vid relationer 

med personer som inte är närstående. Genom att betrakta föreliggande studies resultat vad 

gäller den starkt upplevda normen ”att göra rätt för sig”, utifrån Ueharas (1995) teorier anser 

jag att de ger en möjlig förklaring till denna norm. Detta genom uppfattningen att de personer 

som de intervjuade betraktar som ”samhället i allmänhet” är personer med mera avlägsen 

anknytning till den sjukskrivne och att den sjukskrivne generellt sett har svårt att ta emot 

socialt stöd ifrån dessa (Uehara, 1995). Detta i synnerhet då det emottagna stödet inte inom en 

snar framtid kan återgäldas.  

Anpassning till den sjukskrivne 

Omgivningens stöd vid återgång till arbete beskrivs av de intervjuade vara högst väsentligt. 

De intervjuade beskriver bristen på förståelse från omgivningen som press, medan kunskap 
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och förståelse upplevs förbättra förutsättningarna till att återgå till arbete (Lysaght & 

Larmour-Trode, 2006; Karlson et al. 2010). I de fall då graden av arbete inte anpassas till den 

sjukskrivnes faktiska förmåga upplever de situationen som stressande. Att läkare och hand-

läggare på Fk och Af utgår från den sjukskrivne och dennes förutsättningar är därför av största 

betydelse för att lyckas med rehabiliteringen (Hanson et al., 2005; Karlson et al., 2010). En 

generellt hög arbetsbelastning bland kollegor, vilken omöjliggör avlastning vid sjukdom 

uppges av de intervjuade vara en faktor som bidrar till press att närvara på arbetet, motsatsen 

menar Lysaght och Larmour-Trode (2006), underlättar en god rehabilitering. Likaså upplever 

de intervjuade sig ofta pressade över tidsperspektivet och upplever att de är tvungna att återgå 

till arbete tidigare än vad de anser sig klara av och önskar. Enligt Glise och Björkman (2004) 

är det dock viktigt att de inblandade inser att rehabiliteringsprocessen vad gäller utmattnings-

depression många gånger kan bli långvarig. 

En sjukdom som inte syns 

Resultatet visar att flertalet av de intervjuade upplever att en ”osynlig” sjukdom som 

utmattningsdepression inte tas på allvar av chefer och kollegor, vilket leder till en ökad press 

hos de sjukskrivna att återgå till arbete. Att sjukdomen är psykisk och inte betraktas som en 

riktig sjukdom med fysiska symtom upplevs även det som en press av de intervjuade. Att 

chefer och kollegor tar den sjukskrivne och dennes symtom på allvar är av största vikt för att 

underlätta återgången till arbete menar Lysaght och Larmour-Trode (2006). Vid jämförelsen 

mellan en psykisk och en fysisk sjukdom menar Sandström (2010) att både skador och 

symtom på utmattningsdepression många gånger kan vara liknande de som uppstår vid en 

förvärvad hjärnskada. Dessa är även möjliga att mäta via hjärnröntgen. 

Gör som jag säger och inte som jag själv gör! 

Resultatet i föreliggande studie beskriver en omgivning som ibland uttrycker sig på ett sätt 

och sedan beter sig på ett annat. Många gånger beskriver de intervjuade ett uttalat stöd från 

exempel vis kollegor eller familjemedlemmar (injunktiv norm, hur man bör göra) som sedan 

emotsägs av beteendet som personerna ifråga uppvisar (deskriptiv norm, hur man gör). 

Upplevelsen av dessa dubbla budskap kan skapa förvirring hos den sjukskrivne och leda till 

en ökad skuldkänsla. Den injunktiva normen omfattar i föreliggande studie oftast rättframma 

uttalanden om vad den sjukskrivne bör göra, antingen att gå hem och vara sjukskriven eller att 

återgå till arbete. Den upplevda pressen utifrån hur andra beter sig i en likande situation består 

oftast av nära familj och arbetskamrater som trots sjukdom enträget arbetar vidare, detta trots 
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att de uttryckt ett stöd för den intervjuade att vara hemma från arbetet. Denna upplevda 

skillnad mellan injunktiv norm och deskriptiv norm stöds av Manning (2009). 

Ett komplement till Brouwer et al. (2009) 

Utifrån föreliggande studies resultat betraktar jag den som ett komplement till Brouwer et als. 

(2009) framlagda teorier. Studierna är samstämmiga vad gäller att de sjukskrivna upplever 

stöd att återgå till arbete från delar av sin omgivning. Däremot visar föreliggande studies 

resultat att press att återgå till arbete förekommer från flera olika personer och grupper i 

omgivningen, medan Brouwer et al. (2009) menar att sjukskrivna oftast inte upplever press 

från sin omgivning och att, i de fall den förekommer, gäller den press ifrån överordnade. Vad 

skillnaden beror på kan enbart spekuleras i. En möjlig orsak till skillnader mellan studiernas 

olika resultat kan vara de olika valen av metod. Brouwer et al. (2009) använde sig av en 

kvantitativ metod i form av enkäter medan föreliggande studie bygger på intervjuer för att 

samla in kvalitativ data. Den framträdande samhälleliga normen ”att göra rätt för sig” kanske 

inte ges möjlighet att framträda i en enkät då den i föreliggande studie krävde följdfrågor och 

de intervjuades eget resonemang för att utvecklas och bli möjlig att beskriva. Resultatet från 

föreliggande studie visar även att upplevt stöd och upplevd press ibland kan vara svåra att 

särskilja, något som inte varit möjligt att komma fram till genom Brouwer et als. (2009) 

enkät. Därför betraktar jag detta som ny kunskap.   

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes då jag ansåg det var bästa sättet att studera andra människors 

personliga upplevelser av omgivningens stöd och press, vad gäller både situationen som sjuk-

skriven och en återgång till arbete. Jag ansåg intervjuer som fördelaktigt då föremålet för 

studien var ett ämne som kan vara av känslig natur och syftet var att ta del av hur de 

intervjuade verkligen tänkte och kände angående situationen. 

    Vad gäller urvalet kan det anses vara negativt att Fk förmedlade kontakten med tänkbara 

deltagare till studien, samtidigt som Fk: s handläggare utgör en del av den omgivning som de 

intervjuade anser sig uppleva stöd och/eller press ifrån. Vid analys av materialet från de sex 

intervjuade framkommer dock en varierad bild av upplevelser, både positiva och negativa, 

vad gäller Fk: s personal. Jag finner därför ingen anledning att tro att Fk: s handläggare på 

något sätt skulle ha påverkat individer med specifika erfarenheter eller synpunkter att delta i 

studien. Likaså det faktum att de intervjuade anmälde sig själva till studien kan diskuteras av 

liknande anledning. Var det något speciellt som just dessa personer ville förmedla? Men även 
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där anser jag att den detaljerade variation av upplevt stöd och press som varje individ 

förmedlade ger en bild av sex personer som noggrant beskrev hela sin upplevelse av 

omgivningens press och stöd i situationen som sjukskriven, vilket motsvarar det jag 

efterfrågade.  

    En intervjuguide med öppna frågor valdes för att föra in den intervjuade på ämnet och 

samtidigt ge möjlighet till en fortsatt diskussion utifrån den intervjuades synpunkter. Det gav 

även mig en möjlighet att ställa följdfrågor utifrån både de synpunkter den intervjuade tar upp 

och inte tar upp. Intervjuguiden användes även som ett stöd för att hålla intervjuerna inom 

ramen för studiens syften. Slutligen användes den för att kontrollera så att relevanta frågor 

tagits upp och diskuterats under samtalet. 

    Min egen ringa erfarenhet som intervjuare samt mina egna tolkningar om vad som bör 

följas upp under intervjuerna och inte, kan ha inverkat på resultatet. För att minska denna 

eventuella inverkan gjordes utvärderingar av de första intervjuerna tillsammans med min 

handledare. Detta för att jag skulle uppmärksamma eventuella trådar jag missat att följa upp, 

men även vara medveten om eventuella diskussioner jag fört vidare som inte varit av direkt 

intresse för studiens resultat. Allt för att hålla fokus på den intervjuades upplevelse av stöd 

och press från sin omgivning. Dessutom reviderades intervjuguiden efter varje genomförd 

intervju utifrån vad som framkommit, genom att eventuella ytterligare frågeställningar lades 

till (Merriam, 2009). Mitt fokus låg på hur personen mitt emot mig själv upplevde stöd och 

press, något som jag var mycket tydlig med att framföra både före och under intervjuerna. 

Under intervjuerna stämde jag löpande av om min tolkning överensstämde med det den 

intervjuade förmedlade, så att jag inte missförstått på något vis. Vid analysen arbetade jag 

medvetet med att förmedla hela bilden som de sex intervjuade beskrivit, och inte enbart 

generella delar av hur de intervjuade upplever stöd och press från omgivningen. Detta har lett 

till ett innehållsrikt och detaljerat resultat. Vidare betraktas datainsamlingen som tillräcklig, 

då materialet indikerade att mättnad började uppnås under de sista intervjuerna. Jag anser att 

jag gjort mitt bästa för att förmedla en bild av verkligheten så som de intervjuade upplever 

den och jag anser att resultatet är trovärdigt utifrån insamlad data (Merriam, 2009). Därför 

bedömer jag både studiens validitet och reliabilitet som hög. 

Förslag till fortsatt forskning 
Resultatet i föreliggande studie visar hur personer sjukskrivna för utmattningsdepression 

upplever press och stöd från sin omgivning. I vilken grad den inverkar på intentionen att 

återgå till arbete eller själva beteendet att återgå till arbete kan dock inte klargöras i denna 
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studie. Därför vore det intressant att studera detta vidare eftersom tidigare studier gällande 

TPB och återgång till arbete är få till antalet.  

    Brouwer et al. (2009) riktade sig i sin studie till personer som var sjukskrivna medan före-

liggande studie riktar sig till personer sjukskrivna för utmattningsdepression. I och med att det 

i föreliggande studie framkommit ny kunskap i förhållande till resultaten från Brouwer et al. 

(2009) anser jag att det kan vara av värde att kombinera dessa båda. Då genom att använda 

föreliggande studies resultat till att nyansera och utveckla Brouwer et als. (2009) frågor kring 

upplevelsen av stöd och press och rikta denna undersökning till en större grupp personer som 

är sjukskrivna för utmattningsdepression. Detta för att skapa större kunskap om en sjukdom 

som många är drabbade av. 

    Likaså vore det av intresse att ta ytterligare ett steg och ställa frågan hur upplevt stöd och 

press inverkar på den långvariga och bestående förmågan att arbeta. Detta då flertalet av de 

intervjuade beskriver en press från omgivningen som upplevs betungande och försämrar 

måendet. Några av de intervjuade berättar om ett hälsotillstånd och en arbetsförmåga som 

försämrats under sjukskrivningstiden och där omgivningens press och brist på stöd antas ha 

varit en bidragande orsak. Därför vore det av intresse att ytterligare belysa hur den subjektiva 

normen inverkar på den långsiktiga arbetsförmågan hos personer sjukskrivna för utmattnings-

depression. Om möjligt skulle hela TPB-modellen kunna användas i detta långsiktiga 

perspektiv och studien omfatta både egen attityd, subjektiv norm, beteendekontroll och faktisk 

kontroll. 
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Bilaga 1 

Missiv – Delas ut av Försäkringskassans handläggare 

 

Jag söker deltagare att intervjua för min C-uppsats 
 

Jag heter Marie Lekare och studerar psykologi på Högskolan i Gävle. I min C-uppsats 

kommer jag att undersöka hur personer sjukskrivna för utmattningsdepression (eller liknande) 

upplever och eventuell stöd/press från sin omgivning, både familj, vänner, läkare etc. Jag 

söker därför sex personer som är villiga att berätta om hur just de upplever sin situation.  

    Om du har fått detta brev, är det för att din handläggare på Försäkringskassan anser att du 

är en tänkbar kandidat för mig att intervjua. Intervjun beräknas ta ca 1 – 1 ½ timme och 

kommer att genomföras på en plats vi kommer överens om. Din medverkan är absolut 

frivillig, och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen annan än jag kommer 

att veta vilka som deltar i intervjuerna. Handläggaren som gav dig detta brev kommer natur-

ligtvis inte heller att veta om du deltar eller inte. Du behöver inte svara på frågor om du inte 

vill, och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. Det finns inga svar som är mera 

”rätt” eller ”fel”, utan det är din upplevelse som är det viktiga. På så sätt kan jag, med din 

hjälp, bidra till att öka förståelsen för personer som är sjukskrivna för utmattningsdepression. 

    Jag är naturligtvis mycket intresserad av att få göra en intervju med dig. Om du kan tänka 

dig att delta, eller har frågor och vill veta mer om vad intervjun innebär, vänligen kontakta 

mig, antingen via telefon xxx-xxx xx xx, eller via mejl xxxxx.xxxxxx. 

    Du kommer att få en mindre gåva som tack för din medverkan. 

 

Vänligen 

 

Marie Lekare 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Som jag berättat för dig tidigare gör jag denna undersökning för att ta reda på hur personer 

som är sjukskrivna för utmattningsdepression eller liknande upplever stöd och/eller press från 

sin omgivning att gå tillbaka till arbetet. Men man kan ju faktiskt också uppleva både stöd och 

press att fortsätta sin sjukskrivning. Anledningen att jag valt just det här ämnet är att jag vill 

bidra till att öka förståelsen och kunskapen om den situation som dessa människor befinner 

sig i, vilket i sin tur kan leda till en förbättrad rehabiliteringsprocess. Det är därför din 

berättelse är så viktig. Det finns inga förutbestämda ”rätt” eller ”fel”, utan det är just din 

upplevelse som är den viktiga, och ju mer ärlig och detaljerad den är, desto mer rätt är den.  

    Precis som det stod i det utsända brevet från Försäkringskassan så är din medverkan helt 

frivillig, och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. Du behöver inte heller svara på 

frågor om det är något du känner dig obekväm med. Det är ingen förutom jag själv som vet 

vilka personer som blir intervjuade. Inte ens Försäkringskassan kommer att få kännedom om 

vilka personer som har medverkat i intervjuerna. Om du har några som helst frågor eller 

funderingar så får du gärna fråga mig under tiden vi pratar.  

    Är det ok för dig att jag spelar in vårt samtal? Eftersom vi kommer att prata en stund är det 

svårt för mig att notera och komma ihåg allt vi har pratat om. Inspelningen kommer jag att 

radera så fort jag skrivit ner det vi pratat om. Den som, förutom mig själv, kommer att få läsa 

utskriften är eventuellt min handledare. Jag kommer i min uppsats att belysa olika fenomen, 

och då exemplifiera dem med något passande citat, men det kommer inte att finnas person-

uppgifter eller liknande med i uppsatsen.  

Frågeställningar 

(Följdfrågor till dessa huvudsakliga frågeställningar står nedan.) 

När man som du är sjukskriven för utmattningsdepression eller liknande, kan man kanske 

uppleva press att gå tillbaks till jobbet. Om vi ser till din situation, upplever du någon form av 

press vad gäller att gå tillbaka till arbetet? 

Det är ju också möjligt att känna stöd från omgivningen att gå tillbaka till jobbet. Upplever du 

någon form av stöd från din omgivning för att ta dig tillbaka till jobbet? 

En del kan även känna press även att stanna kvar i situationen som sjukskriven. Upplever du 

någon form av press att vara sjukskriven? 
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Upplever du någon form av stöd för att vara sjukskriven? 

Att må dåligt psykiskt, är det något man skäms för? 

Hur ser du på att gå till jobbet innan man blir frisk? 

Vad tänker du om uppfattningen att bli frisk och göra rätt för sig? 

Tror du andra anser att en utmattningsdeprimerad är hemma och latar sig? 

Hur ser din arbetsgivare på att du kommer tillbaka och börjar jobba? 

Förebild för ev. barn. Hur är det att vara sjukskriven/att jobba? 

Ser du några fördelar med att börja jobba? 

Ser du några nackdelar med att börja jobba? 

Om du fick önska – hur skulle du då vilja att det var? 

”Ser du någon fara med en långvarig sjukskrivning? 

Hur upplever du att andra skulle göra om de var i din situation – skulle det vara ok att vara 

hemma och vara sjukskriven eller skulle de ta sig tillbaka till arbetet till varje pris? 

Följdfrågor till ovanstående frågeställningar 

Hur då?/På vilket sätt? (Hur yttrar sig detta stöd/denna press?) 

Från vem eller vilka? 

Vad tänker/känner du själv ifråga om det? Upplever du att det är positiv eller negativ press? 

Känner du att personen i fråga vill dig väl? 

Avstämning 

Nu har vi pratat om hur du upplever stöd och press ifrån partner, kompisar, chef osv och hur 

det yttrar sig. Upplever du någon press ifrån… (de som inte nämnts). 

 (följdfrågor) 

Allt det här som du har berättat för mig om vad du upplever att din omgivning anser och gör, 

tror du att det på något sätt påverkar din intention att återgå till arbetet? 

Tror du att det på något sätt påverkar din intention att vara sjukskriven? 

 (följdfrågor) 
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Avslut 

Innan vi skiljs åt idag vill jag tacka dig så mycket för att du ställde upp och lät dig intervjuas. 

Om det skulle vara något jag känner att jag har glömt och vill komplettera med, har jag då din 

tillåtelse att ta kontakt igen och ställa någon följdfråga?  

 


