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❙ ❙ Antalet personer med sjukpenning har under åren 1999–
2002 ökat med 44 procent och antalet ersatta dagar med 86
procent. Under samma period ökade genomsnittsantalet er-
satta dagar per individ med 29 procent, från 89 till 114 dagar.
Av de sjukskrivna i slutet av oktober 2002 hade 124 300 va-
rit sjukskrivna i mer än ett år; en ökning med 11 procent på ett
år [1]. Orsakerna till detta diskuteras i medier, och olika för-
slag på hur problemet ska lösas presenteras av politiker, fack-
liga organisationer och andra. Lars Englunds avhandling [2]
kan få oss läkare att fundera på om vår kunskap kan förbätt-
ras kvalitativt, eftersom vi nu sjukskriver människor som vis-
serligen upplever sig sjuka men ofta inte har någon sjukdom.

Teoretisk utgångspunkt
Mitt teoretiska perspektiv grundas på att människan från förs-
ta början själv formar sin bild av sig och världen. Hon kan tän-
kas justera bilden men går ogärna utanför sitt utarbetade per-
spektivs ramar. Bilden, eller kartan, av individens samlade,
unika och personlighetsgrundande symboler, karttecknen,
ger denne god vägledning som avsiktligt handlande varelse
och därmed en känsla av mening. Men meningen tiger troli-
gen lika still som hälsan. Existentiellt orienterade författare
anser att människans behov av mening är överordnat känslan
av att vara i fysisk balans [3-6]. Om vårt självklara behov av
att känna mening störs kan vi överbetona upplevelsen av våra
naturliga kroppssensationer, även de smärtsamma. Vi kan
låta oss fängslas av det tänkbara och därigenom undgå det
otänkbara [7]. Läkare kan gå upp i faktavärlden och därige-
nom undkomma tanken att patienters smärtupplevelser tillhör
en annan kunskapsvärld. 

Människan avskyr känslan av tomhet och meningslöshet
[8]. Sjukdom (illness) är inte bara ett fysiskt tillstånd utan
också ett symboliskt [9]. En patient som verkligen har en sjuk-
dom eller skada som motiverar sjukskrivning ger läkaren
möjlighet att handla på ett entydigt och meningsfullt sätt. När
presenterade symtom inte är lika lätta att hantera kan läkaren
ty sig till biomedicinskt begripliga förklaringar [10]. Patien-
tens omedvetet överbetonade kroppssensationer skänker då
båda en känsla av mening. Patienten får hjälp att undkomma
sitt ansvar för hotande förvirring och läkaren slipper omprö-
va sin biomedicinska kunskapsbas. 

Allmänläkare träffar ofta patienterna först i vårdkedjan.
När de kan tillskriva föremålet för sin kunskapsutövning en
mening som ger kontakt med lämplig åtgärd kan de lägga hän-
delsen till handlingarna. I annat fall fortsätter händelsen, i da-

tatekniska termer, att oroa »arbetsminnet«. Lämplig »mapp«
saknas och oreda skapas på »skrivbordet«. 

Syftet med studien var att belysa hur allmänläkare ger sina
patientmöten mening när patienterna menar sig vara kvalifi-
cerade för sjukskrivning fastän dessas upplevt nedsatta ar-
betsförmåga inte lätt kan visas vila på medicinsk grund. 

❙ ❙ Metod
Jag intervjuade 23 allmänläkare mellan 30 och 60 år i Dalar-
na, Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Sörmland. Samt-
liga informanter deltog i en kurs i grundläggande forsknings-
metodik för läkare i primärvård. Modifierad empirisk, psyko-
logisk, fenomenologisk (EPP) metod användes. Ett centralt
moment i metoden [10, 11] är ett öppet förhållningssätt till in-
formanterna. Intervjuerna gjordes per telefon och varade i cir-
ka 30 minuter. De inleddes med att jag bad varje informant
berätta om ett möte med en patient, där frågan om sjukskriv-
ning var central och inte »helt enkel«. Samtalen bandades.
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Vid analysen lyssnade jag på varje intervju tills jag kände mig
hemmastadd med innehållet, lyssnade igen och antecknade
olika teman. Därpå sökte jag efter outtalade innebörder i fun-
na teman genom att pröva varje informants särskilda utsagor
mot berättelsen som helhet. Ett avgörande moment i EPP-me-
toden är att söka den psykologiska, inte uppenbara meningen
i informantens uppenbara berättelse. Slutligen samlades fun-
na uttolkade teman i kategorier, som belystes med citat ur de
ursprungliga berättelserna. 

❙ ❙ Resultat
Läkares och patienters uppfattningar om arbetsförmågan skil-
de sig ofta. Här sammanfattas den mening analysen gav upp-
hov till och belyses med hur informanterna såg på sina re-
spektive patientmöten. 

Språket
Informanterna använde gärna ett medicinskt språk för att un-
derlätta för mig att sätta mig in i både sammanhang och de-
taljer i beskrivna, ofta komplicerade mötessituationer. Jar-
gong à la journalspråk förekom ofta: »40-årig man, kommer
akut, önskar sjukskrivning på grund av ryggbesvär. Har ont i
framför allt bröst- och ländrygg … Lätt markerad skolios.
God rörlighet i ryggen. Har vid något tillfälle behandlats med
antabus.« Yttre personliga egenskaper hos patienterna lyftes
fram och lades till grund för att öka förståelsen och kanske
förmedla känslan av att svårigheten att nå samförstånd med
patienten var rimlig: »Inte ett hårstrå fel, välmanikurerad, dis-
kret färgade moderiktiga kläder, lite stel, kontrollerande, de-
pressiv, hypertoni, migrän och colon irritabile...«

Ursäkt för oförmåga
Sjukskrivande läkare är ålagda att bedöma den medicinska
grunden för patienternas upplevda arbetshinder. Det är svårt att
värdera grad av nedsatt arbetsförmåga på basen av till synes
friska patienters sjukdomsupplevelser. När informanterna kän-
de att deras beslut att sjukskriva patienten var svagt underbyggt
fann de förklaringar som mildrade det egna ansvaret för käns-
lan av otillräcklighet. Tidigare läkarkontakter upplevdes ställa
till oreda: »Hon hade med sig en långvarig sjukskrivning från
Stockholm. Innan hon kom till mig har hon skötts här av till-
fälliga vikarier, utbildnings- och stafettläkare.« Inte minst för-
säkringskassan upplevdes lova runt och hålla tunt: »Patienten
hade fått veta på försäkringskassan att hon skulle få hjälp bara
hon blev sjukskriven.« När andra aktörer redan givit medicins-
ka råd kunde det upplevas extra svårt att hålla en egen linje:
»Hon är född 1970 och bara trött, trött. Hade gått till en
distriktssköterska och då fått veta att hon skulle sjukskriva sig.
Nu ville hon ha sjukskrivningen förlängd.« 

Önskan att vara professionell 
Många informanter uttryckte sin olust över att tvingas tillmö-
tesgå patientens krav på sjukskrivning när dennes upplevt
nedsatta arbetsförmåga inte kunde visas vila på medicinsk
grund. De kände sig också kränkta när deras medicinska kun-
skap inte togs i anspråk. Missnöjet tog sig uttryck i omskriv-
ningar: »Jag är ingen snabbköpskassörska. … Man vill göra
mer för patienterna än att bara förse dem med sjukintyg, man
vill ju hjälpa dem, lindra deras smärta och så.« 

Sjukskrivning som avledande manöver 
De intervjuade läkarna kände att patienters krav på sjukskriv-
ning ibland var ägnade att mildra känslan av en annan smärta
än den som har sin grund i kroppsliga missförhållanden. Att
få sjukintyg och därmed bekräftelse på frihet från eget ansvar
upplevdes bl a kunna lindra patientens existentiella ångest:
»Man når inte fram till honom. Att han vill hålla åldrandet

borta syns om inte annat på hans stil. Han vill behålla sin ung-
dom, han färgar håret och har skaffat sig en amerikansk bil.« 

Sjukskrivning antogs kunna avleda tanken från det som pa-
tienten inte ville veta av: »Hon är 30 år och sjukskriven därför
att hennes syster dog … för ett år sedan. Nu vill hon vara fort-
satt sjukskriven en tid till … på grund av att hon inte orkar, är
lättirriterad och har sömnproblem, allt resultat av hennes sorg
efter systern. Man undrar lite hur hon mår, egentligen.« 

Hantering av inre konflikter 
Varje informant mötte sina patienters ärenden på sitt person-
liga sätt. Till grund för hållningen fanns en strävan att skapa
och behålla förtroendet hos patienten och att inte ge avkall på
den medicinska stringensen i bedömningen av graden av ned-
satt arbetsförmåga. Dessa två mål kom ibland i konflikt med
varandra. Känslan av att stafettläkare inte tar långsiktigt an-
svar i sjukskrivningsfrågor i samma omfattning som ordina-
rie läkare påtalades: »Men varför ska jag utsätta mig för kon-
flikt och riskera att bli anmäld av en hotfull patient som lätt
kan få sin sjukskrivning av en annan läkare?«

Man kunde också välja att renodla en viss aspekt av sitt åta-
gande, t ex som patientens advokat: »Vi vill väl alltid stå på
patientens sida, eller hur?«. En annan läkare valde en mer
pragmatisk hållning: »Vems kamp för du när du går in i en
strid och vem väljer du att slåss emot? Är det värt att förlora
nattsömnen på sådana val?« 

Känslor inför svåra sjukskrivningsärenden 
Inte minst analysen av informanternas uttryck för känslor be-
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»Ambivalens tog sig olika uttryck. En ung späd kvinna gav läka-
ren en känsla av att behöva rikligt med omsorg: – Det är påfal-
lande att jag reagerar olika när jag sitter framför henne (stackars
lilla vän) och när jag sedan tänker på henne (lite eget ansvar får
hon väl ändå lov att ta).«
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lyser att vår nuvarande biomedicinskt dominerade kunskap
ofta lämnar oss i sticket. Känslan av trygghet och tillfreds-
ställelse i arbetet verkade vila på god grund, och de föreställ-
ningar som vuxit fram överensstämde med den verklighet
som skulle hanteras, dvs kunskapskartans tecken stämde med
den verklighet de symboliserade. Motsatta känslor, som olust,
upprördhet och ambivalens, står för frånvaro av tydlig väg-
ledning. Komplexa möten kunde ge upphov till starkt känslo-
engagemang: »Hennes uttryck för existentiella svårigheter
väckte känslor hos mig och fick mig att fundera på om sjuk-
skrivning verkligen skulle gagna henne på lång sikt.«

Trots svårigheten att nå samförstånd i många möten påta-
lades känslan av trygghet, även när läkaren inte tillmötesgick
patientens omedelbara önskan att bli sjukskriven: »Jag behö-
ver inte vara så förfärligt varsam. Det finns sociala system
som täcker upp.« Tillfredsställelse kunde anas hos läkare som
avstod från att sjukskriva för att därigenom hjälpa patienten att
söka andra vägar än de som kantas av sjukdomsupplevelser:
»Jag tyckte nog ändå att jag gjorde det enda rätta i det fallet.«

Någon kände sig irriterad och upprörd över att patienten
inte kunde använda sina resurser på ett mer konstruktivt sätt:
»Tänk om man kunde få henne att förstå att hon skulle må bra
av att gräva ner hela den här hopplösa konflikthärvan, sluta
grämas över upplevda oförrätter och utnyttja sina sannolikt
goda yrkeskunskaper.« Ambivalens tog sig olika uttryck. En
ung späd kvinna gav läkaren en känsla av att behöva rikligt
med omsorg: »Det är påfallande att jag reagerar olika när jag
sitter framför henne (stackars lilla vän) och när jag sedan tän-
ker på henne (lite eget ansvar får hon väl ändå lov att ta).« 

Osäkerhet och förvirring uttrycktes av många: »Hon för-
nekar psykiska orsaker till sitt illamående, är adekvat i kon-
takten. Man får ingen känsla av att här sitter ett sjukfall, och
det känns inte heller som lurendrejeri.« Uppgivenhet kunde
uttryckas på olika sätt: »Det finns ingenting mer att ta på än
hennes värk. Det verkar som hon flyttat till Dalarna för att bli
sjukpensionär. … Så går det nog också. Vi skulle ju lätt kun-
na hjälpa henne till pension, men först måste vi dra henne i
den här rehab-svängen ett par varv. Sådant är regelsystemet.« 

Förslag till problemlösning 
Informanterna hade förslag ägnade att underlätta för patien-
terna att återerövra hälsan och också för att själva känna sig
mer tillfredsställda med arbetet. Någon såg patienten mer som
en resurs än som ett föremål för åtgärder: »Ska det hända nå-
got positivt så måste det komma från henne själv.« 

Patientens krav på sjukskrivning kan lindra ångesten inför
tanken att krämporna har med åldern att göra. Läkarens sjuk-
intyg bekräftar att patienten är drabbad i arbetet. Ändå vet lä-
karen att en sådan patient behöver »… hjälp av terapeut att
lära sig förhålla sig till sitt eget åldrande på ett naturligt sätt«. 

En tydlig handlingsplan togs upp som ett väsentligt inslag
i rehabiliteringen: »När man sjukskriver och samtidigt plane-
rar att avveckla sjukskrivningen är det viktigt att man väljer
kort tidsperiod och samtidigt lägger upp en avvecklingsplan i
samråd med patienten.« 

❙ ❙ Diskussion
Studien började som ett pedagogiskt projekt. Jag analyserade
ensam rådata och föreslog val av kategorier. Deltagarna i kur-
sen gavs möjlighet att läsa, kritisera och delta aktivt i arbetet
under vägen. Att vara ensam är en brist vid metodologiskt
kvalitativt vetenskapligt arbete. Både kvalitativa och kvanti-
tativa studier har som främsta mål att skapa kunskap som är
användbar i situationer som går utöver dem som de hämtats
ur. Outtalade, möjliga betydelser går att få fram ur informan-
ternas spontana återgivningar av sina egna försök att formu-
lera och komma tillrätta med de upplevda svårigheterna i mö-

tena. Fokus för studien var den situation då läkare finner det
svårt att nå samförstånd med patienter vars upplevelser av att
vara sjuka saknar omedelbar förklaring. 

Biomedicinens brister
Informanterna var måna om att jag skulle förstå den kartbild
som vägledde dem i mötena. De gjorde därför ofta om pati-
entens sjukdomsupplevelser till sådana faktabeskrivningar
som återfinns i sjukhusjournaler, kryddade med termer som
läkare lätt känner igen. Sökandet efter en form som antogs
maximera möjligheten till samförstånd tog sig uttryck i sym-
bolspråk, metaforer och föreställningar där förklaring, kon-
troll, distans, fakta och objektivitet dominerade. 

För att orka med sina arbeten behöver också allmänläkare
känna att de kan orientera sig framgångsrikt i vardagen och att
det finns god överensstämmelse mellan karta och verklighet.
De söker mening i sina berättelser, som till stor del handlar
om att hantera känslan av otillräcklighet. Informanterna strä-
vade efter att ge sina upplevt svårbegripliga möten en medi-
cinsk språkdräkt, det språk som antas maximera möjligheten
att göra sig förstådd. Därefter försökte de på olika sätt und-
komma ansvaret för att deras kartor saknar väsentliga sym-
boler för den terräng som antas representera patienternas upp-
levelser. 

Informanterna sökte bekräftelse på sig som framgångsrika
yrkesmän genom att ventilera sitt missnöje med att deras (bio-
medicinska) kunskap inte alltid efterfrågas. Biomedicinsk
kunskap saknar de begrepp som behövs för att vägleda oss i
mötet med människan som specifik mänsklig och existentiell
varelse och i förhållande till hennes upplevelser av olika slag
[5]. Fastän medvetna om att vi inte borde sjukskriva vissa pa-
tienter gör vi det ändå [2], kanske i förhoppning om att sjuk-
domsupplevelsen ändå har sin motsvarighet på kroppsnivå.

Informanternas berättelser genomsyras av känslor, vilket
delvis hänger samman med att de uppmanades att beskriva
just en klinisk situation som skulle handla om svårtacklade
sjukskrivningsärenden, vilka erfarenhetsmässigt lockar fram
känslor. Typ av känsla i mötena är troligen beroende av såväl
patientens som läkarens personlighet och av de ärenden som
presenteras.

Informanterna delade med sig av sina erfarenheter av vär-
det av att lyfta fram patientens resurser och genom välstruk-
turerade handlingsplaner underlätta patienternas återgång i
arbete. Några berörde möjligheten att hjälpa patienter att re-
konstruera sina kartbilder. Då måste bilderna tas på djupt all-
var, förstås och uppfattas med också andra glasögon än de me-
dicinska. Ett av människans mest essentiella drag är hennes
ständiga behov av mening [3] och sammanhang [12]. Detta
behov kan driva henne att i trängda situationer försöka skapa
(viss) mening genom att gå upp i känslan av att vara utsatt för
sjukdom – något som hon inte själv rår över [13].

Patienten som ofrivillig plågoande
Resultatet av analysen väcker tanken att en viss grupp patien-
ter ofrivilligt plågar läkare genom att presentera sådana li-
danden som läkare saknar kunskap för att identifiera och be-
handla och därför också har svårt att hantera känslomässigt.
Möten i vården avslutas gärna i någon grad av samförstånd.
Sjukskrivning, om än motvilligt utförd, kan då bli en näst bäs-
ta åtgärd, som i viss mån, om än kortsiktigt, gör båda parter
hjälpligt nöjda. Då är det inte diagnosen som motiverar sjuk-
skrivningen. Men beslutet att sjukskriva kräver en diagnos av
något slag, och en rad diagnostiska begreppskonstruktioner
finns för de tillfällen då läkaren, för att undkomma sin hotan-
de känsla av förvirring, väljer att sjukskriva sin »plågoande«. 

Studien belyser att läkare söker annan kunskap än biome-
dicinsk, inte minst i situationer där det är svårt att komma
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överens med patienten. I möten med patienter behövs veten-
skaplig kunskap för att förstå inte bara hur sjukdomar ska han-
teras, utan också vad det är som får den som inte har någon
sjukdom att ändå känna sig sjuk och arbetsoförmögen. 

Hur förstå sjukskrivningsboomen?
Nödvändigheten att förstå vår tids sjukskrivningsboom kan få
oss att på allvar se över innehåll och kvalitet inom det medi-
cinska, i synnerhet det allmänmedicinska, kunskapsfältet.
Om vi kompletterar vår kunskapskarta med tecken för män-
niskan som symbolanvändande varelse i färd med att söka och
skapa mening kan vi känna oss trygga också när organiskt un-
derlag för patientens sjukdomsupplevelse saknas. 

Sjukintyg kräver diagnos och därmed distans till patienten
som person. Framställda lidanden kan stå för oplanerade för-
sök att hindra läkaren från att närma sig de mänskliga svårig-
heter som upplevelsen av att vara drabbad samtidigt döljer.
Att enbart söka kroppsliga fel och andra indikatorer av oper-
sonlig natur kan underhålla patientens föreställning om att
vara utan ansvar för att bryta överbetoningen av det sjukliga i
sina naturliga kroppssensationer.

Medan kvantitativ forskning har sitt värde i att visa sam-
band mellan fakta kan metodologiskt kvalitativ kunskapsut-
veckling bidra till att öka förståelsen av lämpliga attityder och
särskilda mänskliga förhållanden. Under utbildningen kan
många tillfällen ges att träna praktiska moment, där patienters
yttringar kan ses som meningsbärande i särskilt mänsklig me-
ning, inte nödvändigtvis som tecken på kroppsliga missför-
hållanden. I tillämpliga fall kan en patient troligen få bäst
hjälp att bryta sin hotande patientkarriär innan den manife

sterats i en självbild där utsatthet för sjukdom dominerar – en
plågsam och ond möjlighet.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Försäkrings-
kassan i Falun har bidragit ekonomiskt till studien. 
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