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        Abstrakt 
Temat för denna uppsats var att undersöka ett systemteoretiskt arbetssätt i 
rehabilitering. I den här undersökningen har tre kvinnor som tidigare varit 
sjukskrivna av psykiska orsaker, intervjuats för att de skulle få ge sin syn på hur 
ett systemteoretiskt arbetssätt skulle kunna ha hjälpt dem i deras rehabilitering. 
Vidare vilken funktion deras sjukdom fyllt i deras system och för dom själva. 
Det fanns en tanke om att deras sjukdom var orsakad av många faktorer, vilket 
visade sig vara fallet. Urvalet var ett så kallat bekvämlighets urval. Metoden som 
använts var halvstrukturerade intervjuer med hjälp av en intervju guide. 
Tolkningen som användes var hermeneutisk. Arbetet begränsades genom att 
kvinnor som varit sjukskrivna valdes ut. Andra kriterier var att dom skulle ha 
familj som bodde hemma, minst tre barn och en sambo eller man, vidare att dom 
kom från små orter i Västernorrlands inland. Resultatet visar att de överlag var 
positivt inställda till ett systemteoretiskt synsätt, att de saknade att vissa instanser 
inom rehabilitering inte tog hänsyn till komplexitet i deras liv, och att de känner 
sig misstrodda av försäkringskassan. Sjukdomen fyllde för alla tre en funktion av 
signal på obalans i ett snedbelastat system. Vidare var de tre kvinnorna sjukare än 
vad omgivningen och dom själva trott. De saknade alla tre, från de rehabiliterande 
enheterna, en helhetssyn på dem och deras situation.  
Systemteorin kan verka ytterst komplicerad när man läser om cybernetiken till 
exempel. Men som behandlare behöver man inte lägga det på en komplicerad 
nivå. Det räcker att man i stora drag vet vad systemteorin handlar om och att man 
är medveten om vilken roll kommunikation och interaktion spelar, och vilken roll 
man hamnar i som behandlare i det psykosociala arbetet. 
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Introduktion/bakgrund 
Jag valde att undersöka detta ämne på grund av att jag anser att det inte finns nog med 

information runt det, och för att jag tror att en helhetssyn på individen med dess omgivning 

behövs inom rehabilitering. Detta på grund av att en sjukskrivning ofta har många orsaker, 

och därför krävs en helhetssyn för ett tillfrisknande. Teorin som uppsatsen lutar sig emot 

kallas systemteori. Det som skulle undersökas var om ett systemteoretiskt arbetssätt kan 

hjälpa en individ i dess rehabilitering, samt vilken funktion en skada eller sjukdom kan ha 

enligt ett systemiskt synsätt. Tre före detta sjukskrivna kvinnor har valts ut för att intervjuas 

för att ge sin syn på dessa frågor utifrån sin situation. 

Det finns anledning att tro att detta synsätt behövs i vårt samhälle som tenderar att vara 

resultat styrt och vinst inriktat i ekonomiska mått mätt och inte i humanitära. Ett långvarigt 

och varaktigt resultat inom rehabilitering fås inte om man endast fokuserar på individen som 

en isolerad enhet. Systemteori används mycket inom familjeterapeutiskt arbete i Sverige idag, 

men även utomlands. 

Den mesta litteratur som hittats beskriver systemteori ur ett psykosocialt perspektiv, vilket jag 

använt mig av då rehabiliteringsarbete också är ett psykosocialt arbete. De klienter som finns i 

vårat arbetsområde återfinns kanske också i socialtjänsten, psykiatrin och inom familje- och 

missbruksbehandling. Bernler, Johnsson & Skårner (1993) definierar psykosocialt arbete som 

ett arbete där man i hög grad arbetar med att förändra processer som pågår inom och mellan 

systemen i det arbetet, alltså egentliga förändringsprocesser. Till skillnad från social omsorg 

där man arbetar med att vidmakthålla och utveckla. Rehabiliteringsarbetet kan därför räknas 

in i psykosocialt arbete. Jag har också använt mig av litteratur som beskriver arbete i familjer 

dels för att familj är ett system precis som vilket annat och interaktionen och kommunikations 

mönster sammanfaller med andra grupper. Jag har också använt mig av denna litteratur 

eftersom vi alla har en ursprungsfamilj, och de flesta har någon typ av familj som vuxna 

också. Är man skild har man kanske barn etcetera. Många symtom uppkommer i livet med 

familjen.  

Forskningen runt just rehabilitering och systemteori kan verka relativt bristfällig här i Sverige, 

där det i alla fall är svårt att finna information om den, dock finns forskning utomlands att 

tillgå. 

 

 4



Sjukskrivning 

Från senare delen av 1990-talet har sjukskrivningssiffrorna ökat i Sverige. Även antalet 

förtidspensionerade. Det har talats om att dessa siffror hänger ihop med läkarnas 

sjukskrivningspraxis (SBU, 2003). Men det är en svår fråga, eftersom det är patienten som är 

sjuk eller har ont. Det är svårt att tala om för någon som upplever sig ha smärta eller känner 

sig deprimerad att det inte är något fel. Det kan dessutom vara kränkande. Symtom kan vara 

psykosomatiska men inte mindre verkliga för det. Detta påpekas som en bakgrund mot det 

som skall tas upp senare, nämligen att en skada eller en sjukdom kan fylla en funktion ur ett 

systemteoretiskt synsätt. 

Det kan finnas fördelar med att vara sjuk, till exempel att man får en ny social roll, en 

identitet. Plötsligt uppmärksammas man hos läkaren, i hemmet och på jobbet (på grund av 

frånvaron). Sjukdomen legitimerar en högre grad av passivitet och lägre krav. 

SBU(2003), menar på att området runt sjukskrivningar med orsaker och konsekvenser är 

dåligt utforskat. Det finns för få vetenskapliga studier runt detta som skulle kunna hjälpa i 

processen både på individ och organisationsnivå. 

De menar också att det behövs mer ”forskning runt sambandet mellan olika faktorer i 
familjeliv och den psykosociala miljön i övrigt utanför arbetet och sjukfrånvaro respektive 
förtidspension med psykiatrisk diagnos”. (SBU, 2003 s.312). 
 
Risken att drabbas av olika sociala och ekonomiska konsekvenser ökar om man har varit 

sjukskriven av psykiska orsaker (Bjurvall mfl, 2005). Sjukskrivningar som rör den psykiska 

hälsan står för minst 26 % av alla sjukskrivningar, och denna typ av sjukskrivningar är 

vanligast inom så kallade kontakt yrken (vård, skola och omsorg). Flera studier har också 

visat på negativa förändringar i den psykosociala arbetsmiljön, och detta kan ha ett starkt 

samband. För att förhindra en ökning av sjukskrivningar inom detta område måste alltså den 

psykosociala arbetsmiljön förbättras (RFV 2002:4). 

De följder som kan bli av att inte ha ett helhetsperspektiv på individen vid en sjukskrivning 

kan vara felaktiga beslut och felaktiga åtgärder vid rehabilitering och sjukskrivning. Hälso- 

och sjukvården och försäkringskassan har en tendens att se på individen ur ett snävt 

perspektiv på grund av politiska och ideologiska krafter (Edlund & Upmark, 2006). 

 

Om systemteori 

Man kan kalla systemteori för en livs syn, för det är ett sätt att betrakta livet på. Ett perspektiv 

man kan använda sig av för att se hur saker och ting hänger ihop. Men det är inte helt enkelt 

att se hur olika delar påverkar varandra. Vi måste se delen både som ett självständigt väsen 
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och som en del som integrerar sig med verkligheten. Systemtänkandet står för att se världen i 

helheter, sammanhang och mönster. Det kan kallas ett cirkulärt tänkande, motsats till ett 

linjärt, där man uppfattar världen i termer av orsak-verkan. Ett tillstånd ett system en gång 

uppnått kan det aldrig helt återvända till eftersom det förändrats av processen dit (Öquist, 

2003). Men en helhet är mer än bara summan av dess delar. Den visar också interaktionen 

mellan delarna, vilken upphör när man tar isär delarna och tittar på dom separat (Ekblad, 

2002). 

All intimitet leder till systembildning. När människor blir viktiga för varandra bildar de 

sociala system (Moe, 1996). Dessa företeelser gör att systemiskt tänkande är lämpligt att 

använda sig av inom rehabilitering, därför att om man är medveten om detta kan man förstå 

att delarna i personens system kan inverka på en rehabiliteringsprocess genom sin interaktion 

med varandra. Luhmann definierar sociala system som kommunikations system. Han liknar 

även samhället vid ett kommunikationssystem (Jönhill, 1997). 

De första system teorierna dök upp redan på 1930-talet. De förklarade principer både hos 

maskiner, biologiska och sociala system.  

En av systemteorins förgrunds gestalter är Gregory Bateson. Han bedrev forskning både inom 

zoologi , antropologi och sociologi, men de sista åren jobbade han mest med sociala system. 

Han hade en idé om system att de inte existerar i verkligheten utan att de snarare är ett sätt att 

betrakta världen. Han menar att vi tänker om system på olika sätt och vi måste veta vad vi 

menar ( Schjödt & Egeland, 1994, Öquist, 2003). 

Ett problem att tillägna sig system synen kan vara av kulturell art. Vi är nämligen så vana att 

se oss själva som naturens herrar och överhuvuden. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan 

personen och omvärlden. I system synen måste vi se oss själva som vilken del som helst i 

naturen och att vi är en del i dess kretslopp. Ett annat problem kan vara att man ser världen 

som dualistisk, det vill säga i svart eller vitt, ont eller gott. Enligt ett systemiskt synsätt är 

individen och bakgrunden lika viktiga (Öquist, 2003). 

Man kan skilja mellan öppna och slutna system. Sociala system brukar räknas till de öppna. 

Att ett system är öppet innebär att där sker ett utbyte med omgivningen, och att det har 

relationer till andra system. Men även öppna system kan ha mer eller mindre utbyte med 

omgivningen beroende på om dess gränser är flexibla eller rigida. Ett slutet system har inget 

utbyte med omgivningen (Bernler & Johnsson, 2001). 
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System modeller, cybernetik 

Cybernetiken är vetenskapen om biologiska och fysiska system och deras förmåga till 

självreglering. Cybernetiska system är självreglerande, och det finns fyra olika 

systemmodeller. 

 

Cybernetik av första ordningen; den första cybernetiken: 

Den första cybernetiken beskriver öppna system som har möjlighet till målsökande och 

självkontrollerande beteende. De syftar till att systemets struktur skall bevaras och att 

systemet har aktiviteter som resultat från att det fått impulser från källor utanför systemet. 

 

Cybernetik av första ordningen; den andra cybernetiken: 

Denna beskriver komplexa system som är adaptiva, det vill säga att systemet kan anpassa sig 

till förändringar i omgivningen eller systemet. Dessa system har möjlighet till 

självkontrollerande och självstyrande beteende. 

Systemen kan åstadkomma både stabilitet (morfostas) eller förändring (morfogenes). 

Dessa system kan sätta igång aktiviteter utan yttre stimulans. 

 

GST (Generell system teori) 

Det är öppna system. De har möjlighet till spontant beteende. 

De kan åstadkomma förändringar samtidigt som systemets struktur bevaras, och de kan både 

reagera på yttre förändringar och sätta igång aktiviteter utan yttre påverkan. 

 

Cybernetik av andra ordningen: 

System lever sitt eget liv. Händelser utifrån kan sätta igång men inte dirigera processer i 

systemet. När processerna satts igång fortsätter de att leva sitt eget liv. 

I andra ordningens cybernetik ingår observatören i systemet, (eller rehab.arbetaren eller 

terapeuten) och har en aktivt skapande roll, till skillnad från system av första ordningens 

cybernetik, där observatören står utanför. System av samma typ har samma organisering (eller 

samband mellan delarna), vilket definierar systemet som en speciell typ, till exempel familj, 

eller arbetsgrupp. System interagerar. Detta gör att de påverkar varandra så att de passar ihop. 

( Lundsbye mfl, 2002; Schjödt & Egeland, 1994). 
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Homeostas 

Inom systemteorin talar man om homeostatiska funktioner. Ordet homeostas kommer från 

grekiskan och är sammansatt av ”homoios” som betyder lika och ”stasis” som betyder 

placering eller att vara stillastående. En homeostatisk funktion liknar i mångt och mycket en 

termostat. 

Ett öppet system är i en ständig förändringsprocess som är målinriktad. Det har en intention. 

Men samtidigt behöver det bevara sin identitet gentemot omvärlden. Detta kallas en 

systembevarande process. Förändringarna måste kunna integreras i systemet. Det gäller dels 

att bevara strukturen, dels att bevara jämvikten. Jämvikten regleras av feedback mekanismer 

som ger signaler om störningar i jämvikten. Man talar om positiv och negativ feedback. Den 

negativa feedbacken syftar till att bibehålla dynamisk jämvikt och överlevnad medan den 

positiva feedbacken syftar till att omstrukturera och förändra systemets målinriktning. När 

systemet får signaler om störningar i jämvikten aktiveras andra mekanismer för att återställa 

den. Dessa mekanismer kallas homeostatiska och jämvikten för homeostas. 

När ingenting händer, trots att klienten kanske lovat att gå upp i tid på arbetsträningen, men 

kanske hela tiden tar tillbaka detta, skulle det kunna ses som att homeostatiska mekanismer 

satts i funktion för att bevara den aktuella strukturen hos systemet. Det kan bero på en 

osäkerhet och rädsla för förändring  (Bernler & Johnson, 2001).  

 

Att arbeta med människor i rehabilitering 

När man arbetar med människor i rehabilitering måste man tänka på att detta kan vara 

människor som gått igenom tunga omvälvande saker. De kan ha erfarenhet av smärta, fysisk 

eller psykisk, och de har kanske tvingats bryta upp från sitt arbetsliv med den roll och de 

kontakter de hade där. Situationen för deras närstående har förändrats vilket påverkar 

individen. I ”Den komplexa sjukfrånvaron” (2006), skriver Östlund att man måste ta hänsyn 

till hur det ser ut i vardagslivet vid rehabilitering eller frånvaro. Kvinnan har ofta ansvar för 

planering och fördelning av arbete i hemmet. Deras ansvar för familjen kan få dem att känna 

att deras tid inte räcker till. Partner relationen kan också vara en stressfaktor. Kvinnor behöver 

mer individ orienterade lösningar än de rehabiliteringslösningar som finns idag och det verkar 

också som att kvinnor generellt har svårare att lyckas med sin rehabilitering. Detta kanske på 

grund av att den oftast påbörjas i ett senare skede än vad mäns gör ( Bergroth, Ekholm, 

Marnetoft, Selander, 2001) 

Att göra ett bra jobb ställer krav på oss som skall arbeta med detta. Vi måste ha en 

medvetenhet om att vi arbetar med ett socialt arbete med människor i olika utsatta situationer 
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som är i en förändringsprocess, oavsett om vi arbetar på socialkontor eller försäkringskassa 

(Bäckström, 1997). En kritisk hållning eller misstro mot den sjukskrivne kan bottna i 

rehabiliteringsaktörens ambition att uppfylla de plikter som ligger i dess myndighetsutövande 

roll, vilket ofta kan drabba anställda på försäkringskassan. Det ställer krav på kunskap om 

interaktion och olika sätt att interagera och kommunicera. Att ge rehabiliteringsaktörer 

handledning eller särskild utbildning skulle kunna vara en hjälp (Edlund & Upmark, 2006).  

 

 

Behandlings relationen utifrån en systemisk grundsyn    

Bernler & Johnson, (2001) menar att, i ett psykosocialt arbete kan vi förstå vår klient bara om 

vi ser honom eller henne i det sociala sammanhang han/hon ingår i. Vad som kan definieras 

som ett system bygger på ett val jag som individ gör. När det gäller sociala system, som när 

man arbetar med människor, så måste man använda sig av en dynamisk definition. Den 

bygger på interaktioner, till exempel intensiteten och kvalitén hos personliga kontakter istället 

för en rumslig indelning ( Schjödt & Egeland, 1994). Där kanske det är mer naturligt att 

inkludera grannen i systemet än modern om det visar sig att relationen med grannen är 

närmare och mer aktuell. När en person är i rehabilitering så ingår då, enligt detta tankesätt, 

de personer som arbetar med rehabiliteringen i klientens system, och detta måste man ha i 

åtanke. 

Behandlingssystem är komplexa, de består av flera olika nivåer. Ofta existerar företeelser 

inom socialt arbete på mer än en nivå samtidigt. Behandlarens relation till klienten kan dels 

vara på en nivå där de är två personer som dela erfarenheter och kulturmiljö etc. Dels på en 

nivå där behandlaren relaterar sig till klienten i form av tankar om klienten och dess situation. 

På samma sätt har klienten tankar om behandlaren. Denna relation kallas en meta relation. Det 

kan vara så att en behandlingsrelation inte bara inkluderar individerna utan även deras bilder 

av sig själva, av andra och av sin situation (Bernler & Johnson, 2001). 

Om jag skall kunna arbeta innanför systemets gräns måste jag assimileras av systemet. Detta 

kan ske om jag har en likhet med det system som skall förändras. Alltså jag som behandlare 

får försöka finna gemensamma likheter med min klient. Och dessa likheter måste vara sanna 

och inte påhittade. Men detta samgående kan inte bara grundas på likhet. När jag är inne i 

systemet kan jag bara förändra det på grundval av olikhet. Jag måste tillföra något nytt. Och 

när jag blivit en del av systemet, redan då har det förändrats (Bernler & Johnson, 2001). 
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I mitt arbete med min klient kan jag hjälpa till att starta processer hos honom/henne som 

skapar förändringar. Men jag kan aldrig bestämma vilken väg dessa förändringar skall ta. 

Min viktigaste uppgift blir att förstå min klient och hur den upplever sitt liv och sin 

omgivning. Jag kan försöka bidra med något som sår ett frö till att göra saker och ting 

annorlunda hos klienten. Om jag misslyckas kan det vara ett tecken på att jag inte förstod 

tillräckligt av min klient (homeostatiska funktioner har satts in) eller så vill han/hon inte ha 

någon förändring (Schjödt & Egeland, 1994).  

Enligt en amerikansk studie (Cottone, Grelle & Wilson, 1988) så är relationsfaktorer 

avgörande för att förstå strukturen och processerna hos system i arbetslivsinriktad 

rehabilitering. De menar också på att homeostatiska funktioner sätts igång när utomstående 

krafter vill förändra i ett system. De påstår också att det behövs någon som utvärderar 

processen, alltså en tredje objektiv part mellan klienten och rehabiliteraren. 

Om ett system som utsätts för krav utifrån, till exempel till följd av en rehabilitering, utsätts 

för lagom stora krav tenderar dessa att te sig som utmaningar i stället för just krav. Detta kan 

göra att förändringsarbetet går lättare och det blir enklare för systemet att anpassa sig. 

Förändringskravet ses inte som ett hot, och appellerar i stället till individens behov av 

utveckling (Ekberg & Svedin, 1998). 

 

Sjukdomen eller skadans funktion 

Ofta inom vård, behandling och rehabilitering syftar man till att behandla symtom. Men när 

man behandlat ett symtom till exempel en alkoholism, tenderar ett annat symtom att uppstå. 

Detta kan vara på grund av att det första symtomet hade en balanserande funktion i systemet, 

och systemet måste då balanseras upp igen då detta försvinner. Därmed inte sagt att denna 

balans var bra men det var den balans som fanns i detta system (Öquist, 2003). 

 Redan 1935 skrev Cannon om sjukdom som ett ”systemfel” (Orth-Gomer & Perski, 1999). 

Epidemiologen Cassel använde sig av Cannons material och kom till slutsatsen att stress 

rubbar balansen i organismens fysiologiska jämviktstillstånd, vilket kan medföra att stress kan 

ge upphov till en rad sjukdomstillstånd som man kan tycka är helt orelaterade till stress. 

I en undersökning utförd i Ohio, USA, (Smith & Friedemann, 1999), uppmärksammade man 

att smärtan hos en person i en familj kunde reglera avståndstagande och närhet hos personerna 

inom familjen. Författarna menar att människor som arbetar med personer med smärta kan 

använda sig av denna kunskap i sitt arbete. Det visade sig också att personer, vars identitet var 

baserad på familjen, tog på sig en sjukroll för att bibehålla sin känsla av att vara en egen 

individ. En annan undersökning Smith & Friedemann (1999) hänvisar till, framhäver att 
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fysiska symtom i en familj ger systemet homeostas. Smärta kan också bli en syndabock, något 

man kan skylla motgångar på och enas runt. På ett personligt plan gav smärtan personen 

uppmärksamhet, att de andra medlemmarna i familjen ställde upp för den smärtdrabbade 

vilket gav den en sorts makt. I familjer där det fanns en medlem som vägrade följa reglerna 

inom familjen kunde smärtan ge dem skuldkänslor och tvinga dem att assistera i familjen 

istället för att följa sin känsla av autonomi och vilja att bryta sig lös. 

Psykosomatiska symtom som högt blodtryck, migrän och astma till exempel kan ha en 

jämviktsreglerande funktion i ett system. Ett anfall av något slag kan återställa en balans som 

är på väg att rubbas. Det finns alltså vinster att få av en sjukdom (Lundsbye mfl, 2002).  

 

Ur systemteoretiskt synsätt så är sjukdomen eller skadan subjektiv. Skadans art är på ett sätt 

för klienten och uppfattas av behandlaren på ett annat sätt på grund av att denna är en annan 

individ. Detta gör att det kan vara svårt att bedöma när någon är färdigrehabiliterad. Det måste 

nog bedömas av den sjukskrivne (Schjödt & Egeland, 1994). 

Man kan undersöka det sammanhang i vilket symtom finns genom att titta på individens 

sociala omständigheter, relation till sitt nätverk och relationen till olika samhälleliga 

hjälpinstanser. Man kan också titta bakåt i individens liv (Runfors & Wrangsjö, 2000). På 

detta sett kan man utröna vilken typ av behov symtomet fyller och kanske vad som skulle 

uppstå i individens liv om symtomet försvann. 

  

Tidigare studier 

 De flesta som gjorts kommer från USA och handlar just om att använda ett systemiskt synsätt 

inom rehabilitering. Eftersom studierna var gjorda i USA så var de baserade på det arbetssätt 

som de har där, men det är inte så olikt svenska förhållanden. I USA och Australien har det 

också forskats på flera andra områden kontra systemteori, bland andra missbrukande 

tonåringar och systemteori, psykiska sjukdomar (speciellt schizofreni) och systemteori, samt 

missbruk och systemteori. När det gäller svensk forskning runt systemteori och rehabilitering 

har det varit svårt att finna något. När det gäller litteratur så har det funnits gott om litteratur 

som bra beskriver systemteori och dess funktioner, även inom socialt arbete och med familjer. 

 Det jag tänkte göra var att intervjua tre kvinnor för att de skulle få ge sina synpunkter på ett 

systemiskt synsätt utifrån deras rehabiliteringsprocesser.  
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Syfte 
Syftet med arbetet var att undersöka om ett systemteoretiskt synsätt skulle ha hjälpt några 

sjukskrivna kvinnor i deras rehabilitering, samt att se vilken funktion deras sjukdom/skada 

haft för dem och i deras system.  

 

Frågeställningar 

Vad fyller sjukdomen/skadan för funktion för dessa tre kvinnor ur ett systemteoretiskt 

perspektiv? 

 

På vilket sätt kan ett systemteoretiskt arbetssätt hjälpa individen i rehabilitering? 

 

 

Metod  
Metoden som användes var kvalitativ intervju. Denna metod användes för att få en förståelse 

om just dessa personers livsvärld och upplevelser runt sin sjukskrivning (Kvale, 1997). 

Den halvstrukturerade formen av intervju har valts för att ge både intervjuare och respondent 

relativt fria händer ifråga om frågor och svar. En intervjuguide användes för att svaren inte 

skulle bli alltför yviga (Bryman, 2002). 

 

Försökspersoner 

Försökspersoner var tre stycken före detta sjukskrivna kvinnor. Den som senast blev 

”friskskriven” var i januari 2007. Den tidigaste på hösten 2004. Alla tre hade sambo/var gifta 

och hade barn. Alla hade mer än två barn. De bodde på mindre orter i Västernorrlands inland. 

De var medel- eller låg inkomsttagare och var mellan 37-48 år gamla. Männen i familjerna 

hade arbete. 

Urvalet har skett genom ett så kallat bekvämlighets urval. En underförstådd tanke var att 

orsaken till deras sjukskrivningar var komplexa och att de därför skulle attraheras av ett 

systemiskt synsätt, eller att de rentav skulle kunna sett det som ett hot. Det blev inget bortfall. 

 

Procedur 

Till de halvstrukturerade intervjuerna har först en intervjuguide utformats gällande de 

områden som svar önskats inom. Sedan har frågorna utformats efter den. Intervjuerna har 
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utförts enligt respondenternas önskemål, vilket gav två skriftliga intervjuer och en inspelad på 

mobiltelefon. Två intervjuer utfördes i respondenternas hem på deras begäran och en i 

intervjuarens hem på respondentens begäran. 

Intervjuerna har analyserats genom hermeneutisk tolkning, vilket innebär att man växlar 

mellan att tolka delar och helhet, för att sedan relatera det man får fram till helhet igen. Till 

exempel kan man först läsa igenom materialet för att sedan gå tillbaka till vissa teman och 

försöker hitta deras mening, och återvänder sen till helheten i en cirkulär process.(Kvale, 

1997). 

 

Etiska aspekter 

Respondenterna har upplysts om varför undersökningen görs och vad som kommer att ske 

med de resultat som kommer fram. Respondenterna har också upplysts om rättigheten att vara 

anonym och att materialet kommer avidentifieras före det används i uppsatsen och förstöras 

vid uppsatsens slutförande. Efter intervjuns slutförande har den snarast skrivits ut av 

intervjuaren för att undvika att något glöms. 

Angående intervjuarens roll i relation till de olika försökspersonerna har denna försökts att 

hållas på någorlunda neutral basis, men vetskap finns om att detta är svårt (Kvale, 1997). 

Intervjuarens förförståelse kan också ha inverkat på frågornas utformande.  

En etisk aspekt som fanns var att respondenterna kom från liten ort vilket kunde inverka på 

deras öppenhet mot mig, vilket kanske skedde i ett fall. 

 

Resultat 
Hos alla tre kvinnorna var sjukdomen (som det sedan kommer kallas) en följd av både 

förhållanden på arbetet och i privatlivet. 

Teman i intervjuerna har varit rädsla, bekräftelse, misstro, uppgivenhet, identitet, positivism. 

 

 

Skadan/sjukdomens funktion ur ett systemteoretiskt perspektiv för de tre kvinnorna. 

Ur kvinnornas perspektiv kom följande fram: 

Ingen av de tre har känt någon fördel av att vara sjuk, men två av kvinnorna tyckte det var 

skönt att vara hemma och vila, vilket också var förknippat med en del skam. Dock har 

sjukdomen varit det värsta de varit med om, och detta är genomgående för alla tre.  
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Alla tre var sjukare än vad dom trott från början. Sjukdomen var mer komplex än vad dom 

och deras närstående anat. Två kvinnor trodde att andra pratat om deras sjukdomar för att få 

känna sig friskare själva, men en tredje upplevde det motsatta. Det vill säga att de började 

prata om sina egna sjukdomar istället för hennes. 

Det fanns en tendens till att de kände att de inte fick vara sjuka utan förväntades vara friskare 

än vad de var, en förväntan från både familj och samhälle. Två kvinnor kände att de inte fått 

ha en sjukroll medan den tredje var trött på den. 

Misstron från samhället var tung att möta upplevde de, då ingen av dem ville vara sjukskriven 

och ligga någon till last. 

Två av kvinnorna hade en tendens att använda sig av sjukdomen som skäl att inte göra saker 

de inte ville. En form av sjukdoms vinst. 

Två stycken sa att de ville börja arbeta igen och den tredje trodde inte att hon orkar ta sig till 

ett jobb, vilket födde ny ångest hos henne. Samtidigt kändes hon inte riktigt villig att ta tag i 

sin ångest. Det kan vara så att hennes symtom fyller en reglerande funktion i hennes system ur 

en systemteoretisk synvinkel.  

 

 

De sjukskrivna kvinnornas upplevelse av att använda ett systemteoretiskt synsätt i deras 

rehabiliteringsprocess. 

En av respondenterna har levt i en situation som krävde att hon tog hand om folk dygnet runt 

tyckte hon. I och med sjukdomen kände hon kontroll förlust, och kände en stor rädsla under 

sjukskrivningen. Numer upplevde hon sig ganska positiv till framtiden. 

Hon har känt att hon blivit misstrodd av försäkringskassan för att inte vara sjuk. Hon tyckte 

läkare och beteendevetare hade ett vidare perspektiv, men försäkringskassan var oförstående, 

och de hade ändå sista ordet. Det vidare perspektivet kom inte till någon nytta. Hon kände sig 

kränkt. När det gäller arbetsträningen blev det också fel. Försäkringskassan krävde att hon 

skulle upp i heltid på 4 veckor, vilket gjorde henne sämre och det blev ingen arbetsträning. 

Inte heller här såg man till helheten i hennes situation. Respondenten upplevde att aktörerna 

slogs sinsemellan, det fanns ingen samverkan, mest prestige.  

Hon tyckte det systemiska synsättet verkade bra, men utan samverkan fungerar det inte i 

praktiken tyckte hon. 

 

En annan respondent levde med en stor ångest. Sjukskrevs för detta, sedan fick hon en rad 

somatiska sjukdomar. Hennes sjukdoms roll var och är fortfarande fast förankrad i henne.  
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I och med sjukdomarnas fortskridande byggdes ångesten på, men hon var skeptisk till att ta 

hjälp av kurator eller psykolog. Hon har försökt att se positivt, men var uppgiven i relation till 

en arbetsroll, hon kunde inte se hur hon skulle klara av att ta sig till ett arbete.  

Hon blev missförstådd av försäkringskassan, och förblev obehandlad för sin ursprungs 

sjukdom. Hon har inte tagit tag i sin situation och de som varit i kontakt med henne verkar 

inte heller ha försökt att få till stånd en förändring. Hon har inte blivit bättre och har fastnat i 

maskineriet kan man säga. Hon fick ett krav på sig att vara tillgänglig till heltidsjobb av 

försäkringskassan.  

Det var svårt att få ett direkt svar från henne om ett systemiskt arbetssätt skulle ha hjälpt i 

hennes rehabilitering. Det på grund av faktorer som tas upp i diskussions delen, även på grund 

av att hon kanske inte riktigt förstod det systemiska synsättet. Men om man såg mellan 

raderna kan man utläsa att hon saknade detta förhållningssätt, det vill säga att det fanns en syn 

på helheten och hennes situation. 

 

En tredje intervju person kände stort engagemang i mycket, och blev bekräftad genom att ta 

på sig många olika jobb och aktiviteter. Under sjukdomsperioden hände mycket runt henne 

som bidrog till att hon inte hunnit vila (enligt både kurator och läkare).  

Hon var tacksam för läkare och kurators arbetsinsats då dom såg mönster hos henne hon inte 

såg själv. Hon var mycket besviken på försäkringskassan och tyckte systemet var obegripligt. 

Hon sa att hon skulle ha velat att de som arbetat med hennes rehabilitering skulle ha haft en 

systemisk syn, eftersom har ingen sett allt hon har gått igenom. Om försäkringskassan varit 

intresserade av att se vad som hänt bakåt i tiden i hennes familj och med hennes närstående, 

hade de inte krävt att hon skulle ut nu och jobba 6 timmar per dag vilket hon inte klarar av.  

Hon arbetstränade för en fingerskada hon fick långt efter sin primära sjukskrivning (som var 

av psykisk karaktär). Detta gjorde att arbetsträningen inte fyllde den funktion den borde ha 

gjort. Dessutom fick hon arbetsträna på sin arbetsplats, vilket blev för fysiskt krävande, och 

detta bi behöll hennes känsla av ohälsa. Hon kände sig misstrodd av samhället, som om hon 

försökte luras. 

 

Resultat analys 

Det fanns en tanke om att orsaken till deras sjukskrivningar var komplexa, och detta stämmer. 

Situationer hemma och på arbetsplatsen och i livet i övrigt har medverkat till sjukdomen. När 

intervjuerna lästs igenom upprepade gånger och teman tagits ut kan följande utläsas. 
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I kvinnornas system oavsett vad de är uppbyggda av har sjukdomen fyllt en balanserande 

funktion. Innan insjuknandet har det rått obalans i systemet, till exempel hade en kvinna 

jobbat dygnet runt både med familj och lönearbete, vilket slet ut henne. Sjukdomen blev en 

indikator på att något inte fungerade. Hon blev sedd i sitt system med nya ögon på grund av 

sin sjukdom, vilket gjorde att strukturen i systemet förändrades. Kvinnan började då 

tillfriskna. När sen kvinnan blev friskare började systemet gå mer och mer mot balans.  

 

I ett annat fall råder denna situation. En kvinna är fortfarande sjuk, hon känner inte att hon fått 

hjälp och inte att hon vill ta hjälp. Hennes system är fortfarande i obalans. Hon kanske är rädd 

för det som förändring kan medföra i hennes liv.  Eller också är det homeostatiska processer 

som satts igång i systemet för att systemet inte vill ha förändring. Hennes tillstånd är kaotiskt 

men på något sätt tryggt. 

 

Detta är två skilda perspektiv som framkommit i intervjuerna på vad en sjukdom kan spela för 

roll i olika system från en systemteoretisk utgångspunkt. Man kan säga att dessa resultat fann 

man när man letade bakom texten i kvinnornas svar om man utgick från ett systemiskt 

perspektiv. Vissa svar från kvinnorna framkom bakom texten, andra direkt från 

frågeställningarna.  

Vad gällde rollen som sjuk så fanns en tendens till att varken samhälle eller omgivning riktigt 

kunde acceptera att kvinnorna var sjuka. Det fanns en viss förväntan på att de skulle fungera 

som vanligt och komma tillbaka snabbt i arbete. Detta knöt ihop tanken om ett vidare synsätt 

på individens situation när man arbetar med rehabiliteringsprocessen. 
 

Diskussion 
Metod diskussion  

Det var relativt lätt att finna personer att intervjua, men att beskriva det systemiska 

arbetssättet var svårare. Ett litet kompendium kunde ha skrivits ihop över ett systemteoretiskt 

arbetssätt och lämnats ut till respondenterna, några dagar innan intervjun, med syfte att 

tillgodogöra sig och fundera över teorin. När det gällde att se vilken funktion en skada kan 

fylla i ett system stöttes samma problem på. Det kan varit så att intervjuarens förförståelse 

medverkade till att det blev så och att respondenterna skulle behövt längre tid på sig även där. 
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Dock var valet av insamlings metod med halvstrukturerad intervju ett bra val, för 

informationen var hanterbar, och respondenten ganska fri i hur hon ville svara (Bryman, 

2002). 

Intervju personerna sa att de förstod vad som menades med systemteori, men i ett fall måste 

jag ifrågasätta detta. I det fallet upplevde jag också att problembilden var mycket mer 

komplex än vad hon utgav, och att det låg en massa under ytan som aldrig kom i ljuset, vilket 

var av stor relevans. Detta påverkade reliabiliteten hos det material som kom fram i intervjun. 

Jag menar då inte att det som hon berättade var osant, utan snarare att man skulle ha fått en 

annan vinkel på materialet, om mer information kommit fram. Dock var respondenten mycket 

positiv till att bli intervjuad, och jag fick lyssna till det som sades mellan raderna (Kvale, 

1997). I fallet ovan kan jag också hänvisa till den etiska aspekten som togs upp tidigare om att 

intervjua folk från små orter med dess påverkan på öppenheten.  

I övrigt har intervju förfarandet fungerat bra, alla intervjupersoner har varit positiva och 

intresserade, och ville verkligen dela med sig av sin livsvärld, vilket var vad jag ville uppnå. 

Det hermeneutiska analysförfarandet gjorde att det gick att få en ganska bra bild av 

respondenternas livsvärld och situation. 

 

Resultatdiskussion 

I alla tre intervjuerna framkom ett missnöje med försäkringskassans hantering av deras fall.  

I samtliga fall har det inte fungerat med arbetsträningen utan den har blivit en psykisk press 

istället för en hjälp tillbaka till arbete. Den tenderade att bli ett krav istället för en utmaning. 

Alla tre kände sig missförstådda och tyckte att systemet var svårt att greppa. En respondent 

hävdade att det systemiska synsättet var bra men utan samverkan fungerade det inte.  

Det verkar som om samverkan mellan de olika rehabiliterande instanserna eftersöks.  

I ett samverkans projekt i Helsingborg (Günzel & Karlsson, 1996), upptäckte man att man 

jobbade på helt olika sätt inom AMI, försäkringskassa och socialförvaltning. I och med 

samverkan kunde olikheter diskuteras och det blev ett samarbete för individens bästa, och 

prestige löshet upplevdes också. Günzel & Karlsson (1996), berättar utifrån ett annat projekt 

att det finns olika språkbruk inom försäkringskassa, socialförvaltning och AMI. Man arbetar 

utifrån olika utgångslägen, och de tror att alla skulle vinna på att samverka. I just detta projekt 

de syftar till, sammanställdes rapporter om grundsyn, målgrupper, förhållningssätt och 

metoder bland annat. 
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Det borde ha forskats vidare inom det här området. Man skulle ha kunnat fråga sig varför 

systemtänkandet inte har fortplantat sig från terapi området och arbetet inom socialförvaltning 

till rehabiliteringsområdet. Vilka hinder finns? 

Om varje instans till exempel sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling och 

socialförvaltning utgick ifrån ett gemensamt systemiskt synsätt, så tycker jag att man skulle 

fått möjlighet att få en större förståelse för den enskilde individen och dess situation.  

Ett problem kunde vara att det krävs att alla rehabiliterande instanser behöver detta synsätt. 

Annars stöter vi på problem liknande de respondenterna upplevt med försäkringskassan, 

nämligen att den positiva processen stoppas upp och individen trots tidigare positiva 

upplevelser i kontakterna känner sig klämd. Att ha det systemiska synsättet borde alltså även 

innefatta försäkringsläkaren.  

Om samverkan finns och hur den fungerar och hur personalen handlar kan också vara en 

politisk fråga. I myndigheter som är resultat styrda typ AMS, kan personalen tvingas ta beslut 

som går emot deras etiska uppfattning. Bäckström (1997) framhäver också detta. Klienterna i 

hennes avhandling ansåg att personalen vid arbetsförmedling och försäkringskassa slets 

mellan att tillgodose individens önskemål och byråkratisk regel tillämpning. 

System tänkandet kan ge verktyg till förståelse och hjälpa till att lösa problem som är 

sammansatt av många olika delar vilket fallet ofta är i rehabiliteringsärenden (Ekblad, 2002). 

Om man studerar det psykosociala system individen tillhör, och iakttar hans/hennes roll och 

interaktionssätt i systemet kan detta ge upphov till förståelse hos den som arbetar och det blir 

en hjälp till att åstadkomma förändring (Burenius & Karlsson, 1989). Dessa hävdar också att 

detta arbetssätt går utmärkt att använda på individer likaväl som på familjer. 

Att rehabiliteringsarbetare har en systemisk syn borde inte motverka idag verksamma 

rehabiliterings metoder som case management, resursmobilisering och lösningsfokuserat 

arbetssätt. Det blir lättare att hjälpa en person att lösa sina problem på egen hand om en 

kunskap finns om relationer som interagerar i individens liv, kan man utläsa av intervjuerna. 

 

Det yttre sammanhanget (arbetsplats, samhällsaktörer, socialt nätverk, familjesituation), runt 

en individ kan hjälpa till att skapa en positiv utvecklingsprocess, men även en negativ process 

där personen blir uppgiven och vidmakthåller rollen som sjuk. Det som kunde erfaras vid 

intervjuerna var att kvinnorna hade varit väldigt tacksamma för att någon skulle se hur dom 

verkligen hade det innan och under sin sjukskrivning.  

I åtminstone två av intervjuerna har kvinnorna arbetat mycket för andra. Det finns ett typiskt 

mönster vilket innebär att när man visar alltför stor omsorg om andra runt omkring tenderar 
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man att glömma bort att ta hand om sig själv. Detta gäller både kvinnor och män. Man lyssnar 

inte på kroppens signaler om överbelastning utan kör på tills det tar stopp.  

Kvinnor har ofta en arbetsplats till som samhället tenderar att inte uppmärksamma och som 

inte har någon vidare status, och det är hemmet. Ofta är det osynliga arbetet i hemmet, som 

barnuppfostran, planering, hemmets underhåll, upprätthållande av sociala kontakter etcetera 

på kvinnans lott. Dessa aspekter bör tas hänsyn till när det gäller kvinnor som skall 

rehabiliteras. Kvinnor och män har också olika förutsättningar och kanske till och med olika 

sätt att förhålla sig till sin kropp och till smärta. Ofta framställs till och med kvinnors symtom 

som ”diffusa” (Hovelius & Johansson, 2004).  

Man kan ju diskutera om kvinnan behöver vara i den omhändertagande rollen även när barnen 

blir större och mannen skulle kunna ta vid. Men för att se sitt mönster och hur relationerna 

fungerar i familjen och de sociala konstellationerna runt omkring så kanske man behöver 

hjälp av någon utomstående som kan ge spegling. Har man då tillgång till ett systemiskt 

utgångssätt, så kanske det är lättare att se hur saker och ting hänger ihop och hur till synes 

händelser utan samband faktiskt kan vara intimt förknippade med varandra. När man ser på 

tillvaron med perspektiv så kan man uppfatta att kvinnan lever kvar i stort sett samma roll i 

hemmet som hon hade förr, men skillnaden är att nu skall hon vara förvärvsarbetande också. 

Det kan säkert föda både skam och skuld känslor hos henne att försöka mjuka upp kvinnans 

roll i hemmet för att hon både ska få chans att utveckla sig själv, vara mor och 

yrkesarbetande. De två tidigare nämnda kvinnorna passar väl in i det här mönstret. De har 

båda haft en central roll i upprätthållande av familj och sociala sammanhang.  

Alla tre kvinnorna var positiva till den påverkan på familjelivet som deras arbetsträning (eller 

liknande) gav, i form av att de fick komma ut och få input i sin vardag, struktur i sin vardag, 

och att förflytta sig från hemmet (vilket upplevdes som positivt i efterhand).  

 

Som rehabiliteringsarbetare måste man kunna ta nätverkets påverkan på individen i 

beaktande. Men inte minst måste man vara medveten om vilken roll man själv kan komma att 

spela i behandlingsrelationen, om de olika nivåer den består av, samt om de olika 

homeostatiska processer som kan sättas igång. Allt detta för att hjälpa individen att så ett frö 

till att själv skapa en förändring i sitt liv. 
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Bilaga 1 

 
Teman på intervju                                                                   
 

• Kartläggning av tidigare sysselsättning, familjeförhållanden och 

arbetsgruppsförhållanden.(detta för att ge en bild av hur det fungerat socialt runt 

personen). 

• En kort förklaring av hur systemteori fungerar. 

• Liten kartläggning av sjukskrivningen, orsak, och ev. förändring av sociala 

grupperingar runt personen, någon kan ha tillkommit/utgått. 

• Rehabiliteringens skeende, kontakt med olika rehab.folk. En förklaring på hur man 

tänker systemteoretiskt runt detta och vad intervjupersonen anser om detta. 

• Fundering om hur rehab.folket var insatta i det nya liv med roller och relationer o dyl 

som tillkommit i och med sjukskrivningen. En förklaring på hur man tänker 

systemteoretiskt runt detta och frågor runt att känna igen detta och hur det skulle ha 

värderats. 

• Arbetsträning, möjlighet till påverkan i och med den, och möjlighet att få ihop det med 

livet i övrigt. Vad som hände i relationer på träningsplatsen, och i hemmet bl a. Hur 

det påverkade den sjukskrivne.  

• En tanke om hela processen i efterhand. Om personen skulle velat att de aspekter jag 

tagit upp skulle tagits i beaktande under rehabiliteringen. 

• Tankar runt sjukdomens betydelse för personen och för andra runt omkring. Även 

känslor till sin sjukdom. 

• Generella frågor som ålder, kön, osv. 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor                                                                                     

 

1. Har du familj eller lever du ensam? 

2. Vad har du sysslat med tidigare? 

3. Har du tänkt på hurdana relationer du haft med dina arbetskamrater? 

4. Vill du berätta om din sjukskrivning? 

5. Kan du berätta om hur dina sociala relationer påverkades eller förändrades i och med 

denna, om du upplever att de gjorde det? 

6. Har du haft bra kontakt med dom som arbetade med din rehab.process? 

7. Upplever du att det fanns en kunskap hos dessa om att din roll förändrats i dina olika 

sociala relationer i och med sjukskrivningen? 

8. Känner du att hänsyn togs till detta? 

9. Om inte, är det något du saknat och önskat att det skett? 

10. Fick du bestämma var din arbetsträning skulle ske? 

11. Har du tänkt på varför du valde just detta stället? 

12. Har du tänkt på vilken roll du fick där? 

13. Vad hände hemma när du började arbetsträna igen, kan du komma på att det blev 

positiva förändringar eller problem? 

14. Om du upplevde förändringar, hur påverkade dom dig? 

15. Om förändringar skedde, pratade du och de som jobbade med din rehabilitering om 

detta? 

16. Om inte, skulle du önskat det? 

17. När du ser bakåt på hela din rehabiliteringsprocess, hur känns då det förhållningssätt 

jag tagit upp med dig, skulle du velat att man hade denna utgångspunkt? 

18. Tycker du att din hälsa förbättrats (både fysiskt och psykiskt) efter det du gått igenom? 

19. Tror du att det kunde vara skönt för andra att prata om dina sjukdomar för att få känna 

sig friskare själva? 

20. Upplevde du att det kunde vara jobbigt när andra var omhändertagande för att du var 

sjuk fast du inte ville? 

21. Kunde det vara skönt att få vara sjuk? 

22. Var du friskare eller sjukare än vad du och omgivningen trodde? 
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23. Kunde du vara trött på din sjukroll? 

24. Har du utnyttjat att du varit sjuk? 

25. Låt oss säga att du varit piggare någon dag, då du skulle varit tvungen på något sätt att 

träffa folk. Kunde du då ”bli” sjukare för att slippa detta om du upplevde situationen 

jobbig? 

26. Generella frågor; ålder, kön etc. 
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