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Abstract

This is a study preformed for a masters degree in Sociology with the academic purpose: To 
examine  and  define  people's  perception  of  safety  in  relation  to  Swedish  health 
insurance/sickness  benefits  system and how important  officials  who encounter  individuals 
involved and the individuals themselves think that the individual's  perception of safety in 
relation to the health insurance/sickness benefits is for a favorable rehabilitation to work. 

It's  a  very small  percentage  of  people  who  will  be  refused  sickness  benefits,  have  their 
benefits withdrawn or reach the time limit for the benefits, but the risk is perceived. And as 
the ever changing regulations are difficult to understand, it makes the perception of safety 
decrease.  The regulatory framework is  changing and how the authorities are applying the 
rules varies, because the practice is not always in alignment with the acquis. At the same time 
as the rules for sickness benefits has changed so that more people on sick leave will lose their 
jobs, the labor market has changed, which can make it even more difficult for those with 
limited work experience or a history of sick leave to find a new job.

The study has a theoretical basis on Anthony Giddens, Modernity and self-identity and Ulrich 
Beck,  Risk  Society  but  also  recent  sociological  research  done  by  Daniel  Melén  Health 
insurance  system  and  other  relevant  articles,  books,  and  recent  studies  including  Social 
Reports. This study was conducted in 2014 and includes 13 interviews with officials of the 
Public  Employment  Service/Arbetsförmedlingen,  the  Social  Insurance 
Service/Försäkringskassan, Local Social Administration of livelihood support unit as well as 
people who are not professionally meeting people on sick leave. Half of all informants have 
had personal experience of longer sick leave. The choice of informants before the interviews 
were made with a combination of subjective choice and snowball sampling.

In this study, it appears that the perception of safety relating to the individual's economy is of 
great importance for a favorable rehabilitation to work / being able to manage change and 
being motivated for change. But through this study it emerges in the interviews a lack of 
perception of safety in relation to the insurance system. Most importantly the informants in 
this study expresses that it is to know, that the authorities gives correct, specific information 
in beforehand. It also emerges that: the how information is given and how the individual can 
assimilate this information can be flawed. 

The  changes  implemented  in  health  insurance  seem to  have  health  insurance  that  left  it 
realistic when assessing work capacity has gone from assessed in the work that the individual 
actually has a chance of getting and managing to assessing work against  all  of the labor 
market where jobs. Without taking into account that this type of work often does not actually 
exist, that it most closely resembles suitable jobs for many assumes state subsidization. This 
study suggests further research in many different areas based on what has emerged.



Sammanfattning

Detta är ett  examensarbete inom Sociologi (C/D) vid Luleå Tekniska Universitet  med det 
övergripande  syftet:  Att  undersöka  och  definiera  människors  upplevelse  av  trygghet  i 
förhållande till sjukförsäkringen och hur viktig tjänstemän som möter berörda individer och 
individerna  själva  uppfattat  att  individens  upplevelse  av  trygghet  är  för  rehabilitering  till 
arbete. 

Det  är  en  mycket  liten  andel  personer  som  blir  nekad/får  indragen  sjukpenning  eller 
utförsäkras. Men Att risken finns, och att regelverket upplevs svårt att förstå för det egna 
konkreta ärendet gör att upplevelsen av trygghet minskar. Att regelverket förändras och vilken 
praxis som tillämpas kan göra det svårt för individen att känna tillit till systemet eftersom 
praxis inte alltid samstämmer med regelverket. Samtidigt som reglerna för sjukskrivning har 
förändrats så att fler sjukskrivna förlorar sina arbeten, har arbetsmarknaden förändrats vilket 
kan göra det ännu svårare för den med begränsad arbetsförmåga eller sjukskrivningshistorik 
att finna nytt arbete.

Studien har  en teoretisk grund utifrån Anthony Giddens  Modernitet  och självidentitet  och 
Ulrich Beck  Risksamhället  men också senare sociologisk forskning gjord av Daniel Melén 
Sjukförsäkringssystemet och andra relevanta artiklar, böcker och aktuella studier bland annat 
Socialförsäkringsrapporter. 

Studien är genomförd under hösten 2014 och omfattar 13 intervjuer med tjänstemän inom 
Arbetsförmedlingen,  Försäkringskassan,  Socialförvaltningens  försörjningsstödsenhet  samt 
personer som inte yrkesmässigt  möter  sjukskrivna,  hälften av alla  informanterna har  egen 
erfarenhet av längre sjukskrivning. Urvalet inför intervjuerna har gjorts med en kombination 
av subjektivt urval och snöbollsurval.

I denna studie framgår det att trygghet rörande individens ekonomi är av stor betydelse för en 
gynnsam rehabilitering och återgång i arbete/att klara av att hantera förändringar och vara 
förändringsmotiverade.  Men  genomgående  framkommer  det  i  intervjuerna  en  bristande 
upplevelse  av  trygghet  i  förhållande  till  sjukförsäkringen.  Viktigast  av  allt  uttrycker 
informanterna att det är att få  veta, att det är framförhållning i myndigheternas beslut. Det 
framkommer också att hur information ges och hur individen kan ta till sig denna information 
kan ha brister. 

Förändringarna som genomförts i sjukförsäkringen verkar ha skapat en sjukförsäkring som 
lämnat det realistiska, då bedömningen av arbetsförmågan gått från att bedömas mot arbeten 
som individen faktiskt har chans att få och klara av till att bedöma arbetsförmåga mot alla på 
arbetsmarknaden  förekommande  arbeten.  Utan  hänsyn  tagen  till  att  dessa  förekommande 
arbeten ofta  faktiskt  inte  finns,  att  det  som  närmast  liknar  lämpliga  arbeten  för  många 
förutsätter statlig subventionering. Denna studie föreslår fortsatt forskning inom många olika 
områden utifrån vad som framkommit i arbetet med denna.



Förord

Under mina år som studerande ville jag studera Långtidssjukskrivna närmare. De var en grupp 
människor i vårt samhälle som jag uppfattade som jagade av såväl Regeringen som media och 
medborgare, samtidigt som de kändes som personer som finns i allas vår närhet. Jag ville 
studera dem, de långtidssjukskrivna som samhällsfenomen – ett fenomen som vi alla har 
någon form av förhållningssätt till och som medborgarna i samhället har och vidareutvecklar 
fördomar och åsikter om på ett avpersonifierat sätt.

Jag gjorde mitt examensarbete utifrån de tankegångar som Anthony Giddens och Ulrich Beck 
bjuder på och mitt empiriska material omfattar intervjuer med ett antal människor med olika 
koppling till och upplevelse av sjukförsäkringen i Sverige. Under resans gång har jag flera 
gånger lagt uppsatsen åt sidan för att livet och annat kommit emellan, medan åren gick.
 
En trevlig afton i Luleå Norra hamn för många år sedan träffade jag en signifikant person och 
i vårt samtal föddes idén om att plocka fram examensarbetet igen, damma av det och få det 
bedömt. Och det var det första steget på mitt slutförande, som ändå tog ytterligare några år. 
Nu när uppsatsen färdigställts är det mycket som klipps bort och mycket nytt som tillfogas, 
det har sannerligen varit en lång och krävande process som nu går mot sitt slut. Bland annat 
har stort värde tillförts i min uppsats av den avhandling som Daniel Melén gjort 2008 i den 
anda som jag själv hade 2003 när jag först påbörjade arbetet med detta examensarbete. Han 
har studerat långtidssjukskrivna arbetslösa och efter att jag själv jobbat som arbetsförmedlare 
med bland andra denna kundgrupp så blev denna omarbetning en inspirerande och 
engagerande uppgift.

Ett stort varmt tack vill jag rikta till Elisabeth Berg och Saila Piippola på Luleå Tekniska 
Universitet som förhoppningsvis inte tröttnat på att se mig, då jag om och om igen 
återkommit, jag är tacksam för deras tålamod. Tack till min opponent Eugenia Segerstedt som 
tog sig an den omfattande texten och hjälpte mig finna sådant som kunde lyftas ännu ett 
snäpp. Tack alla ni som svarat på mina frågeställningar i mitt arbete med denna studie. Och 
sist men viktigast tack till min goda vän Anki som alltid funnits där med sin uppmuntran och 
alla mina nära och kära vänner som alltid hejjat på. Utan er hade jag inte nått ända fram.

Fredrika Persson
April 2015
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1 Inledning

Detta är en kvalitativ analys av upplevelsen av trygghet i förhållande till sjukförsäkringen i 

Sverige 2014, en studie genomförd och författad som ett examensarbete för magisterexamen i 

Sociologi vid Luleå Tekniska Universitet.

1.1 Förförståelse

Intresset för ämnesområdet Långtidssjukskrivna har fötts ur min förförståelse. Som författare 

och  genomförare  av  detta  examensarbete  är  det  på  sin  plats  att  både  redogöra  för  den 

omfattande  förförståelse  jag  har  bland  annat  utifrån  mitt  yrke  och  reflektera  över  den 

påverkan detta kan ha på genomförande och tolkande av resultatet av denna studie (Alvesson 

&  Sköldberg  2007).  För  närvarande  och  i  totalt  4½  år  har  jag  varit  anställd  av 

Arbetsförmedlingen  (vidare  förkortat  AF)  i  Boden  i  olika  funktioner.  Min  yrkesroll  som 

Arbetsförmedlare  har,  endast  2  månader  2010,  varit  att  vara  handläggare  med  uppdrag  i 

fördjupad handläggning av långtidssjukskrivna som övergår till arbetssökande, omfattande ett 

fåtal individer. Så som arbetet är upplagt på det kontor där jag arbetar, är alla handläggare 

inom AF huvuduppdrag schemalagda för tjänstgöring i den öppna kundmottagningen, där vi 

ofta möter individer med den bakgrunden. Under de första åren av min anställning delade 

också AF och Försäkringskassan (vidare förkortat FK) kundmottagning i Boden, numer har 

FK dock stängt helt i Boden och de som har ärende till FK hänvisas till Luleå. Mitt uppdrag 

har  de senaste åren varit  att  fördjupat handlägga unga funktionshindrade,  individer  som i 

huvudsak inte har någon möjlighet att beviljas sjukpenning eftersom de inte arbetat tidigare 

eller arbetat nog länge för att kunna uppfylla kraven för att ha en Sjukpenning grundande 

inkomst (vidare förkortat SGI) hos FK och därmed kunna få ersättning från sjukförsäkringen. 

Andra  delar  av  sjukförsäkringen  i  form av  aktivitetsersättning  för  dem under  30  år  som 

bedöms inte ha någon arbetsförmåga alls eller saknar arbetsförmåga till minst 25 % över ett 

tidsperspektiv på minst 1 år, är något jag ofta haft att förhålla mig till i mitt arbete. Ett arbete 

som ofta omfattat samverkan med handläggare från FK. Jag har också omfattande erfarenhet 

av handläggning av lönebidrag och förekommande stöd/subventioner som är tillgängliga för 

att hjälpa personer som behöver anpassad anställning eller stöd för att få tag i en anställning 

över huvudet taget.
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Som handläggare på AF i Boden har jag i flera år mött människor som omfattas av såväl 

sjukförsäkringen  som  arbetslöshetsförsäkringen,  men  också  många  som  inte  omfattas  av 

någon av dem. Det jag uppfattat som mest framträdande för människor som av något skäl 

befinner sig utanför arbetslivet är just  upplevelsen av otrygghet när det gäller den privata 

ekonomin. Till dess att individen har klart för sig hur det ekonomiska kommer att lösa sig har 

jag  uppfattat  att  de  har  mycket  svårt  att  fokusera  på  något  annat,  svårt  att  ta  till  sig 

information och svårt att se framåt mot vad vi försöker åstadkomma i form av orientering mot 

arbete. Det jag sett i mitt dagliga arbete är att personliga möten är avgörande för att många av 

de arbetssökande som har det svårt i sin situation ska kunna tillgodogöra sig information och 

själv  vara  aktiv  i  processen.  Ett  lugnt,  personligt  bemötande  byggt  på  förtroende  och 

ömsesidig respekt, behövs men är något som ibland tar flera personliga möten att bygga upp. 

Det  gör  mig  därför  förundrad  att  FK:s  service  allt  mer  fjärmas  från  personerna  som  är 

beroende av dem, dels med sjuklöneperioden (den period arbetsgivaren står för ersättningen 

till  individen)  och  att  det  där  efter  tar  cirka  tre  månader  innan  personen  är  föremål  för 

möjligheten att få en personlig handläggare. Kontor för att möta någon representant för FK 

personligen  inte  alltid  finns  lokalt,  vilket  innebär  att  personer  som  upplever  otrygghet 

hänvisas  till  service  på  telefon,  besök  på  kontor  i  kringliggande  kommuner  eller  den 

information som finns på Internet. 

I vår vardag på AF är det uppenbart att många av AF:s kunder, och FK:s kunder som kommer 

till AF med sina frågor eftersom det inte finns något lokalkontor, har mycket låg kunskap i 

och erfarenhet av att använda datorer eller söka/ta till sig information från Internet. Ett av de 

ärenden som jag mött oftast när FK:s kunder kommer till AF, är att de är upprörda eller oroade 

för  att  de  fått  information  i  form av  brev,  blanketter  eller  faktablad  som de  inte  förstår 

hemskickade och många av dem har försökt nå FK via telefon men gett upp i telefonkö.

Den tid jag haft detta yrke, har jag också sett arbetsmarknaden bli allt svårare att ta sig in i 

och anställningstryggheten minska avsevärt. Mängden tillfälliga/tidsbegränsade anställningar 

och springvikariat har ökat, bemanningsföretag med andra erbjudanden om behovsanställning 

har  ökat  och hela branscher  har  övergått  i  deltidsanställningar  som norm trots  att  många 

anställda behöver och vill ha heltid för att kunna klara sin ekonomi. Det är min upplevelse att 

toleransen och acceptansen för människor med begränsad arbetsförmåga såväl relaterat till 

ohälsa som till  bristande utbildning eller brister i  talad svenska har minskat,  särskilt  inom 
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offentlig sektor. Min vittnesbörd är geografiskt begränsad, men efter vad jag hör från kollegor 

över landet är det många som nämner samma utveckling. Jag kan med andra ord se flera olika 

skäl till en bristande upplevelse av trygghet i förhållande till arbetsmarknaden och det tänker 

jag är andra sidan av myntet när man betraktar sjukfrånvaro och upplevelsen av trygghet i 

förhållande  till  sjukförsäkringen,  när  individen  av  ohälsa  tillfälligt  eller  långsiktigt  ställs 

utanför arbetsmarknaden. Särskilt sedan arbetslinjen också implementerats i sjukförsäkringen. 

Arbetsmarknaden ser ut att vara god för personer med yrkesutbildning och högre utbildning 

och erfarenhet från eftertraktade yrken, men många av dem som jag mött som kommer från 

sjukförsäkringen har lägre utbildning eller ingen utbildning, många har lång erfarenhet från 

yrken de inte längre kan arbeta inom och även om de kunde arbeta inom det (ex. hemtjänsten 

eller förskolorna som barnskötare) så har de inte den utbildning som idag krävs för yrket 

(undersköterskeexamen eller förskollärarexamen) eftersom kompetenskraven har förändrats.

Ansvaret  för  att  hjälpa  individer  med en  historik  av  långtidssjukskrivning  och  bestående 

hälsoproblematik har allt mer skjutits över till AF och det är min upplevelse att mycket större 

andel av de inskrivna arbetslösa har någon form av arbetsförmågebegränsning nu än förr. 

Samhället erbjuder ersättningar i olika former men många exkluderas och jag ser allt  fler, 

särskilt unga människor bli hemlösa med stora skulder vilket försvårar för dem att ordna upp 

sina  liv.  För  många  äldre  innebär  det  förlust  av  hem  och  trygghet  att  bli  ställd  utanför 

arbetsmarknaden,  jag  har  sett  allt  för  många  ge  upp  när  de  ställs  inför  arbetslinjen  i 

sjukförsäkringen.  Exempelvis  när  (ofta  kvinnor)  individen  kan  konstateras  ha  en  partiell 

arbetsförmåga och då förväntas veckopendla eller flytta till annan ort för att få arbete medan 

partnern/maken har tillsvidareanställning på orten. Det är helt enkelt inte alltid möjligt för 

individen att  med partiell  arbetsförmåga flytta  till  en många gånger otrygg anställning på 

annan ort, för att arbeta mot en lön som det inte går att klara livsuppehället för. Med rådande 

arbetsmarknad  är  det  inte  alltid  lätt  för  partnern  att  säga  upp  sig  och  följa  med.  Dessa 

individer försvinner ur systemet och statistiken och lever i beroendeställning till sin partner 

utan egna medel att förfoga över. 

En  annan  sak  jag  reflekterat  över  som tycks  ha  med individens  eget  val  att  göra  är  när 

överföringen från FK till AF när individen står inför utförsäkring. Ibland dyker dessa personer 

upp på AF efter att de fått besked om att fortsatt sjukpenning nekas utan att de introducerats 

den avsedda vägen via gemensam kartläggning och överlämningsmöte. När jag frågat  FK 
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handläggare hur det kommer sig är det svar jag fått att de förmodligen blivit erbjuden ett 

överlämningsmöte  (i  enlighet  med gällande  rutiner)  men nekat.  Det  lämnar  frågan  i  mig 

obesvarad, är det så att den sjukskrivne förstår vad det är de nekar till? Tror de att de kan värja 

sig mot utförsäkring genom att  inte medverka till  övergången till  AF? Eller  kan det  vara 

rutiner  som  brustit  så  att  dessa  personer  inte  riktigt  fått  all  information,  eller  inte  fått 

informationen på ett sådant sätt att de kunnat ta till sig det?

Det som utifrån min förförståelse främst format mitt intresse för långtidssjukskrivna, och det 

som händer dem när de inte längre betraktas som sjuka,  trots att ohälsan och behovet av 

rehabilitering  och  behandling  kvarstår,  är  just  mötena  med  människorna  i  den  öppna 

kundmottagningen på AF. Personligen berörs jag av, och upprörs jag över, hur det ekonomiska 

skyddet och stödet i hanterandet av de många olika aktörerna ex. sjukvården/psykiatrin och 

myndigheterna brister. En avsaknad av stöd som många gånger får förödande konsekvenser 

för  individer  som i  vissa  fall  helt  saknar  intellektuell  (tillfälligt  på  grund  av  ohälsa  eller 

varaktigt utifrån funktionshinder) förmåga att förstå, skaffa sig kunskap eller kunna omsätta 

instruktioner  och information till  praktiskt,  systematiskt/återkommande upprepad handling. 

För att  dessa mina högst  personliga reflektioner kring brister i  vårt  samhälle ska påverka 

denna studie i minsta möjliga mån har jag valt att inte fördjupa mig i den riktningen, då jag 

befarar att min objektivitet skulle bli färgad. En studie av det område jag härigenom undviker 

skulle  också  bli  för  omfattande  för  en  studie  på  denna  nivå.  Nämnda  förförståelse  och 

erfarenhet har varit till hjälp i förmågan att hitta och förstå de presenterade regler och praxis 

som  beskrivs  i  genomläsningen  av  vad  som  gäller  och  de  studier  som  den  teoretiska 

referensramen omfattar.

Att  undersöka  Långtidssjukskrivning  som ett  nutida  samhällsfenomen fann  jag  intressant. 

Med synen på det som ett samhällsproblem och inte något som individerna det berör kan rå 

över.  På samhällsnivå tänker jag att  'Möjligheten att  vara långtidssjukskriven'  är en av de 

främsta orsakerna till att det finns långtidssjukskrivna, om det inte gick skulle ingen vara det. 

Jag är tacksam för att vi inte ännu behövt bevittna hur samhället skulle se ut där det inte vore 

möjligt, även om fler och fler av de människor jag möter i min vardag nu berättar om att vi 

börjar ha just ett sådant samhälle idag.
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1.2 Politik och välfärd

Det samhälle vi känner genomgår en förändring där välfärden skärs ned. Kanske har det inte 

framgått så tydligt i Sverige förrän på senare år, men förändringarna har kommit som en följd 

av de nyliberala tankegångar som fått allt större genomslag i hela västvärlden. David Harvey 

beskriver i  A Brief History of Neoliberalism (2007) en revolutionär vändpunkt vid 1978-80 

där det samtidigt över världen började genomföras förändringar i olika staters ekonomiska 

system. Harvey nämner förändringar i såväl Kina som USA och Storbritannien med väl kända 

politiska ledare som Margreth Thatcher och Ronald Reagan. Nyliberalismen står för en politik 

som  avser  stärka  rätten  för  privat  ägande,  fria  marknadskrafter  och  för  att  uppnå  detta 

framhålls  det  som  viktigt  att  privatisera  allt  statligt  (även  inom  områden  som 

naturresurser/miljö, utbildning, sjukvård etc.) så långt som möjligt, med tvång om så krävs. 

De krafter som fortsatt drev nyliberalismens införande och ökade påverkan på de stater som 

anammade den, syftade till  att  omorganisera kapitalismens krafter för att reparera och öka 

tillväxten efter lågkonjunkturen under 70-talet samt att motverka fler lågkonjunkturer. Det gav 

en ökning av makten hos den ekonomiska eliten som följd. Med inflationsbekämpning som 

huvudsakligt uttalat mål, oavsett vilka konsekvenser det fick på sysselsättningsgraden. Som 

en följd av detta konstaterades ökad ojämlikhet och kraftigt  ökade inkomstklyftor.  För att 

dämpa inflationen  måste  statens  kostnader  för  social  välfärd  minskas.  Det  förändrade  en 

välfärdstanke som inom tidigare årtionden formats och fötts ur socialism och marxism, med 

full  sysselsättning  och  medborgares  sociala  trygghet  som  mål,  beskriver  Harvey  vidare. 

Utvecklingen av välfärden i betydelsen social trygghet har därefter allt mer gått mot att bli 

upp till  individens egna val  av privata  försäkringar,  individens förmåga att  generera eget 

kapital som blir grunden för sin egen trygghet, med minskat statligt ansvarstagande. Harvey 

nämner nyliberalismen fått fotfäste i Sverige med start i början av 90-talet, dessförinnan hade 

Sverige med viss framgång behållit en socialdemokratisk ekonomi med starkt statligt ägande 

och ansvar för den grundläggande tryggheten/välfärden.  Den svenska välfärden är inskriven i 

statsskickets grunder i Regeringsformen (1974:152), vilket är en av Sveriges fyra grundlagar. 

1 kap 2§ Den  offentliga  makten  ska  utövas  med  respekt  för  alla  människors  lika  värde  och  för  den 

enskilda människans frihet och värdighet.

2 st. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 

offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning 

samt verka för social omsorg och trygghet för goda förutsättningar för hälsa […]
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Välfärden  utgörs  av  en  social  grundtrygghet  bestående  av  ett  antal  helt  eller  delvis 

statsfinansierade service- eller ersättningsåtaganden som de svenska medborgarna omfattas 

av.  Dessa  åtaganden  verkställs  (eller  upphandlas)  av olika  myndigheter,  landstingen  samt 

kommunerna med reglering och överinseende av olika departement. Många av myndigheterna 

återfinns under Socialdepartementet däribland FK som administrerar ersättningar till enskilda 

vid bland annat arbetsoförmåga eller aktivitet vid arbetslöshet.

Trygghet  stod högt  på  FK:s  agenda 2014 då de lanserade  en  höstkampanj  med fokus på 

trygghet. I pressmeddelandet (FK 2014a) för denna kampanj redovisar de i korta fakta att:

• Försäkringskassan  ansvarar  för  en  stor  del  av  de  offentliga  trygghetssystemen  i 

Sverige, bland annat sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen.

• Vi utreder och beslutar i över 40 olika bidrag och förmåner.

• Vi betalar ut  omkring 200 miljarder kronor per år,  varav hälften går till  sjuka och 

personer med funktionsnedsättning. En tredjedel betalas ut till barn och familjer i form 

av bland annat barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag.

Att FK fokuserar på medborgarnas trygghet och kraftsamlar för att göra systemet enklare och 

bättre vid ex. sjukdom är ingen nyhet och inte något som fötts efter det senaste riksdagsvalet. 

I ett annat pressmeddelande (FK 2013) framgår att:  ”Försäkringskassan kraftsamlar för att 

skapa  en  ny,  bättre  och  enklare  sjukförsäkringsprocess.  Nu  ökar  vi  fokus  på  de  mest 

behövande  och  siktar  på  att  radikalt  förkorta  handläggningstiderna.  Målet  är  att  öka 

tryggheten för den enskilde om livet tar en ny vändning”. Löpande i studier som presenteras 

från FK kan man se att tryggheten följs upp.

I medias bevakning av detta kunde man i Sverige under 90-talet uppfatta det som en jakt på 

bidragsfuskare i  syfte  att  minska statens  kostnader.  Senare har  också röster  hörts om hur 

orättvist det slår, att sjuka människor nekas ersättning. Ett utpekande av de sjukskrivna som 

syndabockarna, som hotar det ekonomiska systemet vi har med sjukförsäkringen, för tanken 

till  det  syndabockssamhälle  som  Beck  (2000)  beskriver.  För  att  motverka  fenomenet 

långtidssjukskrivna,  och  framför  allt  kostnaden  sjukförsäkringen  som  helhet  skapar,  har 

förändringar genomförts i sjukförsäkringen. Arbetslinjen som länge varit och fortfarande är 

stark i arbetslöshetsförsäkringen har också införts i sjukförsäkringen (Melén 2008), trots att 
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den redan i arbetslöshetsförsäkringen uppvisar stora brister och konsekvenser (Piippola 2010) 

för de individer den omfattar. 

Så, hur ser det ut nu då? Vad är det som gäller idag och hur trygga upplever sig medborgarna? 

Är  upplevelsen  av  trygghet  viktig  för  rehabilitering  till  arbete?  Vilken  betydelse  har 

information till de berörda och kommunikation med/bemötande av de berörda? Upplever man 

sig tryggare om man vet mer eller känner man sig tryggare om man faktiskt bara tror att det 

finns ett socialt skyddsnät? Det är frågeställningarna som denna studie fördjupar sig i.

1.3 Sjukförsäkringen i Sverige – Social risk eller trygghet

Redan före 2000-talet var sjukförsäkringen inne i en förändringsprocess. Det har varit vanligt 

att  förändra incitamenten för individerna (Melén 2008) i förhållande till  Sjukförsäkringen. 

Genom förändrade ersättningsnivåer, förändrade tak-värden på ersättningar och förändringar i 

reglerna  för  den  Sjukpenninggrundande  inkomsten  (SGI)  på  vilken  ersättningsnivån  i 

sjukförsäkringen baseras. Medan de förändringarna som genomförts på senare tid avviker från 

detta  genom att  villkoren för  försäkringen också  exkluderar  människor,  för  första  gången 

sedan  försäkringen  instiftades  kan  personer,  som bedömts  vara  och  upplever  sig  vara  ej 

arbetsföra och har intyg från sjukvården som styrker detta, nu kan nekas ersättning helt. Detta 

kan  utifrån  bedömning  på  flera  olika  grunder  ske  under  upprepade  tillfällen  under 

sjukperioden.  

När  Utredningen  om  den  arbetslivsinriktade  rehabiliteringen  (UTAR  2000)  gav  ut  sitt 

betänkande Rehabilitering till  arbete framgick det  att  rehabiliteringsreformen 1991/92 som 

syftat  till  att  minska  sjukfrånvaron  med  tidiga  och  aktiva  rehabiliteringsinsatser  fått  inte 

avsedda effekter. Mindre än 10 % av de medel som avsattes till  ersättningar kopplade till 

ohälsan,  i  form  av  sjukpenning/rehabiliteringsersättning  och  andra  ersättningar  samt 

kostnaden för aktiviteter som syftade till att bryta passiviteten, användes till aktiva insatser. 

Tvärt om kom aktiviteter för rehabilitering till arbete allt senare i processen. De förklaringar 

som ges till att reformen inte fick önskad effekt, var dels att arbetsgivarna fick ett stort och 

otydligt  ansvar, samtidigt som arbetsmarknadens krav förändrades. Otydligheten i ansvaret 

bidrog till en förskjutning från arbetsgivaren till den offentliga sektorn. 

Arbetsgivarnas ansvar för sjuklöneperioden har varierat under de senaste åren och en bieffekt 

av det är ökad risk för diskriminering av individer med hög sjukfallsrisk (FK 2014b). En av 
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orsakerna  till  överföringen  av  ansvaret  för  sjuklöneperioden  från  FK  till  arbetsgivarna 

beskrivs vara syftet att minska den administrativa bördan på FK. De korta sjukfallen som 

endast omfattas av sjuklöneperioden har legat stadigt just under ett sjukfall per år/anställd 

men sedan 2010 ökat till mellan 1,28-1,39 sjukfall per år/anställd, av de som uppburit sjuklön 

har mellan 6,5-7 % senare övergått till ersättning av FK i form av sjukpenning. På senare år 

när korttidsfrånvaron har ökat har också antalet som går över till FK ökat.

Från den femtonde sjukskrivna dagen (andra dagen för arbetslösa) bedömer FK (FK 2015a) 

sjukskrivningsorsaken  utifrån  inkomna  intyg  och  fastställer  rätten  till  sjukpenning,  om 

individen  bedöms vara  berättigad  görs  bedömning  om det  finns  en  SGI vilket  fastställer 

ersättningsnivån (FK 2015b, 2015c).  En person kan utifrån sitt hälsotillstånd vara berättigad 

sjukpenning men ha en SGI som är nollad, vilket innebär att ersättningen beräknas på 0 kr 

istället för på tidigare arbetsinkomst. Det finns ingen garantinivå i Sjukförsäkringen, om SGI 

är noll nekas ersättningen. För personer som aldrig haft ett arbete är SGI också inledningsvis 

0 kr och ersättning nekas. För att ha en SGI måste individen ha haft sammanlagda inkomster 

om minst 10700 kr per år. Som inkomst räknas inte kapitalinkomst; pension; ersättningar från 

FK,  studiestöd  eller  arbetslöshetsersättning  och  inte  heller  avgångsvederlag  eller 

skattepliktiga förmåner/kostnadsersättningar.  Den som blivit  arbetslös efter att  ha arbetat  i 

minst  6  månader  får  behålla  sin  SGI i  högst  3  månader,  efter  dessa  månader  måste  den 
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sjukskrivne vara inskriven på AF och söka arbete i minst samma omfattning som det tidigare 

arbetet  för att  behålla sin SGI,  även om personen är  sjukskriven och således  inte står till 

arbetsmarknadens  förfogande.  Om individen  har  slutat  arbeta  för  mindre  än  tre  månader 

sedan,  men  inte  anmält  sig  till  AF  som  arbetssökande,  och  blir  sjuk  (och  har  en 

vilande/bibehållen SGI) får individen ingen ersättning de första 14 dagarna om individen blir 

sjuk. En persons SGI påverkar förutom sjukpenningen även nivån på föräldrapenning i dess 

olika former. I den beskrivning FK erbjuder om hur individen ska skydda sin SGI förklaras att 

individen varje arbetslös dag ska vara anmäld som arbetssökande på AF, även om personen 

t.ex. tar ut Föräldrapenning några dagar per vecka och väljer att vara utan inkomst resterande 

dagar. Den som har en anställning behöver inte bevaka sin SGI.

För anställda fordras att arbetsgivaren gör sjukanmälan till  FK, arbetssökande sjukanmäler 

själv direkt till FK (FK 2015a). Den försäkrade förväntas själv följa sitt ärende på Internet via 

Mina Sidor alternativt genom att ringa in till kundservice. Ansökan om sjukpenning görs på 

Internet eller på en blankett som begärs via kundservice per telefon. Om en komplett ansökan 

inkommit lovar FK utbetalning inom 30 dagar, om ytterligare information behövs kan det ta 

längre tid. 

Det potentiellt  stora inkomstfallet vid sjukskrivning längre än 14 dagar kan också påverka 

upplevelsen  av  trygghet.  Sjukpenningen  är  80  % av  SGI (FK 2015a)  och  tak-värdet  för 

anställda är 708 kr/dag och för arbetslösa 486 kr/dag (jämfört med takvärdet i a-kassorna 680 

kr/dag) (AF 2013). För att beskriva inkomstfallet kan lägsta lön inom byggnads- såväl som 

inom handels avtalsområden visa på en förlust per dag vid sjukpenning på en förlust på 489 

kr/dag  för  byggnadsarbetaren  och  193  kr/dag  för  den  butiksanställde  (Medlingsinstitutet 

2013)1 liksom 194 kr/dag för  den som är  arbetslös  (FK 2014a).  För  den som är  beviljad 

sjukpenning och är sjukskriven mer än 1 år sänks ersättningen till knappt 75 % av SGI, med 

undantag för dem som lider av allvarlig sjukdom. De som omfattas av undantaget får behålla 

80 % utan bortre tidsgräns.  Under 2014 har kriterierna för vad som omfattas av Allvarlig 

sjukdom omformulerats (Socialstyrelsen 2014) efter att formuleringen "betydande risk att dö 

inom fem år" som har kritiserats och missförståtts mest har ändrats till ”Betydande risk för 

mycket kraftig försämring inom fem år”. Att det finns ett undantag kan förstås som en vilja 

”att skydda den som har en allvarlig sjukdom och för vem ersättningsnivåer och tidsgräns 

1 Beräknat på Byggnads 25143:-/mån och Handels 18924:-/mån delat i 21 dagar. 
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därmed saknar betydelse för att han eller hon ska kunna återgå i arbete” vilket också bekräftar 

att syftet med tidsbegränsningen är att öka pressen på de sjukskrivna att återgå i arbete. 

Rätten  till  sjukpenning  baseras  inte  längre  av  en  bedömning  gjord  av  läkare  utan  av 

tjänstemän  på  FK och  detta  vid  flera  olika  tidpunkter.  Det  kan  bibehålla  upplevelsen  av 

otrygghet i förhållande till sjukförsäkringen löpande genom hela sjukperioden. Vid FK egna 

analyser av sjukfrånvarons utveckling (FK 2014c) framgår att rehabiliteringskedjan bidrar till 

att framför allt hålla nere de längre sjukfallens antal. Antalet avslag på sjukpenning ligger idag 

på ungefär 1,5 % och antalet försäkrade som nekas fortsatt sjukpenning har minskat till strax 

över 1 % av de avslutade sjukfallen. Av dem som utförsäkras, det vill  säga nått den sista 

sjukpenningsdagen och skrivs över till AF återkommer mellan 42-60 % till sjukförsäkringen 

(FK 2012a). 

Rehabiliteringskedjan  benämns  utformningen  av  sjukförsäkringen  som  infördes  i 

sjukförsäkringen 2008, som lagt fast de specifika tidsgränserna i sjukförsäkringen och är det 

som gäller idag (FK 2015a). Den innebär att den sjukes arbetsförmåga ska bedömas efter 90 

sjukdagar mot alla förekommande arbeten hos den aktuella arbetsgivaren och efter de 180 

första sjukdagarna mot alla förekommande arbeten på hela arbetsmarknaden. För den som är 

fortsatt sjukskriven medför det risk att frikopplas från den anställning de ursprungligen hade 

genom uppsägning på grund av arbetsbrist  om lämpligt  arbete hos arbetsgivaren inte kan 

erbjudas. De fasta tidsgränserna innebär i också att sjukskrivna vid ny bedömning kan nekas 

fortsatt  sjukpenning.  Regeringen  förtydligade  i  en  proposition  (Prop.  2007/08:136)  sina 

intentioner  med  förändringarna  genom att  belysa  att  det  främst  handlade  om  att  minska 

utanförskapet.  Att  förhindra  att  de  som  blivit  sjukskrivna  skulle  hamna  i  permanent 

utanförskap,  vilket  var  vanligt.  Det handlar  inte  bara om att  göra rehabiliteringsprocessen 

effektivare, ansvarsfördelningen tydligare utan också om att göra den rättssäker, förutsägbar 

och tydlig för den sjukskrivne vilket kan förstås som en vilja att bidra till en upplevelse av 

trygghet.  Sjukförsäkringen skulle ge bättre drivkrafter för återgång i arbete genom att den 

försäkrade  ska  känna  ett  eget  tydligt  ansvar  för  att  försöka  komma  tillbaka  till  arbete. 

Fortfarande med betoning på vikten av tidiga insatser. Eftersom det, enligt propositionen, är 

så att ju längre tid ett sjukfall pågår desto mindre är sannolikheten att den sjukskrivne kommer 

tillbaka till arbete. Individens eget ansvar är tydligt i de regler som samma proposition lade 

grunden  till.  Konsekvenserna  lades  också  fast.  Om den  inte  försäkrade  själv  efter  bästa 
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förmåga aktivt medverkar i rehabiliteringen eller utan giltig anledning vägrar att delta i de 

aktiviteter som bedöms krävas får sjukpenning och andra ersättningar tills vidare förvägras 

honom eller henne. 

Det  finns  sådant  som  tyder  på  att  många  långtidssjukskrivna  blir  arbetslösa  under  sin 

sjukskrivningsperiod  (Melén  2008).  Enligt  regelverket  gällande  tidsperioden  1999-01  till 

2008-07 var det möjligt att få varaktig sjukersättning beviljad (tidigare kallat förtidspension) 

om arbetsoförmågan var  i det närmaste helt nedsatt, de kunde då sägas upp från sitt arbete. 

Kravet  skärptes  sedan  2008 till  att  arbetsoförmågan ska  vara  stadigvarande nedsatt,  med 

innebörden att arbetsoförmågan ska bedömas bestå för all överskådlig framtid. Samtidigt har 

de fasta tidsgränserna i sjukförsäkringen gjort det möjligt att säga upp personer som inte kan 

beredas arbete hos sin arbetsgivare med hänvisning till arbetsbrist, redan inom de första 500 

dagarna som individen omfattas av Sjukförsäkringen. 

Arbetsgivarverket  beskriver  tillämpningen  i  sin  skrift  Om sjukfrånvaro  och  rehabilitering 

(Arbetsgivarverket  2011)  att  den  sjukskrivna  individen,  om  FK  finner  vid  90-dagars 

bedömningen  att  det  inte  sannolikt  att  individen  kan  återgå  i  arbete  hos  den  aktuelle 

arbetsgivaren, ska FK erbjuda individen kontakt med AF för hjälp att hitta nytt jobb. Då har 

individen 90 dagar på sig att finna nytt jobb utan att riskera att bli av med sjukpenningen, till 

den bedömning som görs  igen vid dag 180.  Om individen beviljas  hel  sjukersättning har 

arbetsgivaren, så snart det kommer till  deras kännedom, rätten att säga upp individen. För 

privata arbetsgivare är det  även möjligt  att  säga upp individen vid partiell  sjukersättning, 

exempelvis  om  en  arbetstagare  får  25  %  sjukersättning  kan  arbetsgivaren  säga  upp 

heltidsanställningen  och  erbjuda  ny  anställning  på  75  %  motsvarande  individens 

arbetsförmåga.  Detta  är  dock  inte  möjligt  för  statliga  arbetsgivare  som  är  skyldiga  att 

bibehålla  anställningens  fulla  omfattning  även  om  arbetstagaren  varaktigt  arbetar  endast 

deltid. 

Sedan  september  2011  stiger  sjukpenningtalet  (FK  2012a)  igen  efter  att  ha  dalat  sedan 

2002/2003. Ökningen består till  stor del av återflöde till  sjukförsäkringen inom 455 dagar 

efter  de  utförsäkrats.  Av  dem  som  utförsäkrades  2010-2011  hade  60  %  ersättning  från 

sjukförsäkringen,  23  %  var  inskrivna  på  AF  och  17  %  fanns  varken  hos  AF  eller  i 

sjukförsäkringen. Den minskning som skett i ohälsotalen som FK följer över åren beror främst 
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på att de som haft sjukersättning blivit färre eftersom många fyllt 65 och då fått ålderspension 

i  stället.  Den  psykiska  ohälsan  har  ökat  kraftigt  och  utgör  den  enskilt  största 

sjukskrivningsorsaken. För 40 % av anställda kvinnor och 28 % av anställda män, 54 % av 

arbetslösa  kvinnor  och  50  %  av  arbetslösa  män  är  det  psykiska  sjukdomar  som  är  den 

huvudsakliga sjukskrivningsorsaken i pågående sjukfall.

När de långtidssjukskrivna ska övergå till matchning mot den öppna arbetsmarknaden, med 

stöd av AF Introduktionsprogram rubbas för många en viktig känsla av trygghet (FK 2012b). 

Framför allt framhålls individens behov av att ha den ekonomiska tryggheten klar för sig för 

att kunna delta i processen som syftar till att hjälpa dem att finna, utveckla och tillvarata deras 

arbetsförmåga.  Personerna  som  befinner  sig  i  omställningen  kan  utifrån  den  upplevda 

ekonomiska otryggheten lägga mer kraft på att bevisa att de är sjuk snarare än att medverka 

för att uppnå målet, i ett försök att kunna behålla eller återfå den trygghet som sjukskrivning 

inneburit  för  dem ekonomiskt.  Även andra  källor  till  otrygghet  finns  när  sjukskrivna  ska 

överföras från en myndighet till den andra, FK till AF. Det kan handla om oro för att man ska 

tvingas ut i arbete eller oro för att ingen hjälp ska erhållas så att ersättningen från den förra tar 

slut innan man fått hjälp till något nytt. Bristen på framförhållning i myndigheternas beslut, 

myndigheternas  agerande  och  den  information  som  ges  påverkar  också  trygghetskänslan 

negativt. 

I den metod man arbetar utifrån inom det förstärkta samarbetet mellan AF/FK ingår att ge den 

sjukskrivne information (FK 2014d) om Arbetsförmedlingen. Vad man kan få hjälp med och 

hur det kommer att gå till, bland annat får individen möjligheten att ställa frågor men också få 

bekräftat för sig att planeringen och alla åtgärder utformas utifrån var och ens förmåga och 

behov.  Detta  genomförs  ibland  i  form  av  gruppaktiviteter.  När  en  person  är  på  väg  att 

utförsäkras är det menat att individen ska få information i tre steg (FK 2012b):

1. Hemskickad information om detta och vad som därefter erbjuds cirka fyra månader i 

förväg. Den tillsända informationen omfattar både information från FK men också om 

gällande regler för arbetslöshetsförsäkringen och det stöd som AF erbjuder.

2. Därefter  ska  individen  kontaktas  av  sin  personliga  handläggare  från  FK  och  få 

motsvarande  information  muntligen.  Vid  detta  tillfälle  erbjuds  individen  ett 

överlämningsmöte med AF.
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3. Har individen inte en etablerad kontakt med AF sedan tidigare bjuds även AF in till ett 

överlämningsmöte. (Om individen tackat ja till detta)

Att  individerna  får  mycket  information  före  överlämningen  till  AF  betraktas  vara  en 

förutsättning för en smidig övergång mellan myndigheterna (FK 2012b). För att åtgärderna 

ska kunna bli  framgångsrika fordras  att  processen är  begriplig för  den berörda individen. 

Många  har  vid  uppföljning vittnat  om att  de  haft  svårt  att  tillgodogöra  sig  den  tillsända 

informationen. Dock visar samma studie att handläggaren många gånger inte kunnat besvara 

frågorna tillfredsställande vid det  personliga mötet.  Handläggaren har  inte kunnat besvara 

frågorna om  varför och  syftet  med övergången till  AF,  även om de kunnat återge/förklara 

gällande regelverk. Intervjupersonerna i Socialförsäkringsrapporten upplever sig inte hjälpta 

av att få reglerna förklarade. Många av individerna som studerats uppgav att de hade svårt att 

förstå  vad  som händer och  varför  det händer, när de ställs inför utförsäkringen trots att de 

fortfarande upplevde sig arbetsoförmögna eller t.ex. inte ännu fått den behandling de behöver 

från sjukvården. Ett annat skäl till att individen kan ha svår att ta till sig informationen och 

förstå varför deras rätt till fortsatt sjukpenning ifrågasätts är att det går emot föreställningen 

om vad som fordras för att ha rätt till ersättningen, det känns inte logiskt. 

En  del  av  den  information  som skulle  kunna  bidra  till  att  göra  processen  begriplig  för 

individen omfattas av den handlingsplan som senare i processen upprättas mellan individen 

och AF,  den kan varken FK eller  AF ge detaljerad information om i  de inledande stegen 

eftersom den  alltid  är  individuellt  utformad.  Det  kan  innebära  en  upplevelse  av  brist  på 

information från individens sida. Trots den tydliga målsättningen att informera individen blir 

det för den enskilda en situation då de svävar i stor ovisshet eftersom de inte kan få veta vad 

det innebär för dem specifikt. Processen ger inte individen den framförhållning som önskas 

och behövs för att det ska upplevas begripligt. Det är viktigt att individen upplever sig trygg i 

processen  för  att  stimulera handlingsförmåga.  En  skillnad  som de allra  flesta  upplever  är 

skillnaden  i  ersättning  som  utbetalas  vid  övergång  till  arbetslivsintroduktion  eller  andra 

arbetsmarknadspolitiska program. En del får i stort sett oförändrad ersättning, och medan ett 

fåtal får högre ersättning får många en mindre total inkomst eftersom vissa andra ersättningar 

ex. bostadstillägg försvinner vid övergången. När det gäller information om hur den privata 

ekonomin kommer att påverkas har de flesta enbart fått generell information om reglerna för 

de olika ersättningarna inför övergången men inte något konkret besked om vad som gäller 
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dem  själva  specifikt.  Detta  hänvisas  till  att  beslutet  om  ersättning  inte  tas  förrän  efter 

övergången till AF. Ersättningsfrågan skapar hinder i övergången enligt handläggare från både 

FK och AF, detta bekräftas av individerna, innan den ekonomiska frågan är löst kan de inte 

”vara närvarande” i sin omställningsprocess och kan ha svårt att ta till sig annan information. 

Att det inledande programmet också bara är tre månader gör att ovissheten om vad som ska 

komma efter det gör att påverkan av ovissheten fortsätter för många. Några uttrycker också en 

rädsla för att falla mellan stolarna, att AF ska bedöma att de saknar arbetsförmåga precis som 

den sjukskrivande läkaren, men att FK ska fortsatt neka sjukpenning. 

För vissa personer, ex. de som haft sjukersättning, saknas också SGI så om processen leder 

fram  till  återgång  till  FK  finns  ingen  grund  för  ersättning  och  de  blir  då  stående  utan 

ersättning från sjukförsäkringen. Det handlar inte bara om oron för ekonomin, då även de 

individer  som fått  en  högre  ersättning  vid  deltagande  i  arbetslivsintroduktionen  uppvisar 

samma  oro  för  framtiden.  I  studien  konstaterar  man  därför  att  det  handlar  om  en 

handlingsförlamning orsakad av bristen på framförhållning i processen. Att mötas av lyssnade 

och förståelse upplevs öka tryggheten, men viktigt för att åtgärderna ska vara framgångsrika 

är också att individen kan utkristallisera en målbild som ökar motivation att handla och att 

denna motivation förvaltas väl. I samma studie beskrivs också att AF i processen ofta brister i 

att tillvarata detta och motsvara individens förväntningar på aktivitet, vilket får till följd att 

den  motivationen  går  förlorad.  AF  handläggarna  upplevs  stressade  och  de  åtgärder  som 

erbjuds uppfattas av vissa snarare som en förvaring än som konkreta insatser som faktiskt 

syftar  till  att  utreda  arbetsförmåga  och  aktiviteter  som  främjar  tillvaratagandet  av 

arbetsförmågan. Dessa brister förklaras till viss del med att vissa individer är i störst behov av 

medicinsk behandling och därför inte kan delta, eller arbetar redan 50 % och saknar förmåga 

att utöver detta delta i ytterligare aktiviteter. Främst ses förklaringen i att AF saknar lämpliga 

aktiviteter för att utreda ex. medicinska kompetenser men också aktiviteter som kan anvisas 

för  att  klargöra/utreda  arbetsförmåga  eller  insatser  på  rätt  nivå  för  individens  behov. 

Deltagarna i studien uttrycker besvikelse över att allt de erbjöds endast var utredande eller 

kartläggande samtal med arbetsförmedlare.  Vad som kan erbjudas av AF är också mycket 

olika mellan orterna i landet. I studien framhålls att myndigheterna AF och FK har påtalat 

behovet av översyn av problemet med ersättningen så att  individen inte riskerar ett glapp 

mellan eller att få lägre ersättning vid övergång till aktiva insatser.
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Myndigheterna  AF  och  FK  samverkar  kring  dem  som  i  vissa  fall  förs  över  mellan 

myndigheterna, handläggningen inleds med en gemensam kartläggning (FK 2014d). Syftet är 

att personen i rehabilitering ska kunna beredas möjligheter att så tidigt som möjligt erbjudas 

aktiva insatser. De personer som övergår till AF har möjlighet att ta del av aktiviteter (AF 

2014) i form av utbildning, praktik och utredningsinsatser, de kan också vara berättigade till 

olika former av stöd till arbetsgivare som är beredda att anställa dem vilket kan bekosta en 

stor del av arbetsgivarens totala kostnad för den anställde under ett års tid eller längre. 

Gemensam kartläggning kan initieras av båda myndigheterna, vanligast är att FK aktualiserar 

för  att  överföra  individer  från  sjukförsäkringen.  För  personer  där  AF  inte  kan  finna 

arbetsförmåga,  eller  endast  arbetsförmåga  på  deltid  aktualiserar  AF för  att  individen  ska 

kunna ansöka om sjukersättning. Av de 22.000 personer som deltog i Gemensam kartläggning 

under 2013 (FK 2014d) har 48 procent av de som fått arbetslivsinriktade insatser och hunnit 

lämna samarbetet under 2013 hade gått vidare till ett arbete eller utbildning, ytterligare 20 

procent hade gått in i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller öppen arbetslöshet. 

En  reflektion  om  betydelsen  av  att  personligen  mötas,  myndighetsrepresentant  och 

sjukskriven, görs också i en annan av FK:s egna granskningar (FK 2006) som kopplar mötet 

till de försäkrades upplevda trygghet. I analysen konstateras att det verkar som om många 

handläggare inte tycker att det är positivt att ha kontakt med den sjukskrivne trots att det 

skulle kunna bidra till att skapa trygghet. 

Med allt mer ”slimmade” arbetsorganisationer har typen av ohälsa som leder till sjukfrånvaro 

förändrats  (UTAR  2000),  med  mindre  omfattning  av  belastningsskador  och  annan 

miljörelaterad ohälsa har psykiska, sociala och organisatoriska faktorer ökat i betydelse för 

ohälsans utveckling. De orsaker till ohälsa som redan 1999/2000 ökade kraftigt, var besvär 

som beror på stress och andra psykiska påfrestningar. En otrygghet i  arbetslivet, avseende 

risken att drabbas av ohälsa i arbete kan anas även på fler sätt. Mer än 1 miljon personer, som 

fortfarande arbetade, övervägde att av hälsoskäl förändra sitt arbete vilket kan ses som en 

grupp med risk för ohälsa och ett uttryck av en upplevelse av otrygghet i  förhållande till 

sjukförsäkringen. 
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I  arbetslivet  finns  också  andra  påverkansfaktorer  som  kan  öka  otrygghet 

(Folkhälsomyndigheten 2011). Andelen tillfälligt anställda minskade i början av 2000-talet 

men började senare öka igen, 2008 hade 18 % av alla anställda kvinnor och 12 % av alla 

anställda  män  tillfälliga  anställningar.  Ohälsa  är  vanligast  i  den  otryggaste  av 

anställningsformerna:  Behovsanställning.  Även  andra  psykosociala  faktorer  som 

stress/otillräcklighet, oro för organisationsförändringar och ledarskapet påverkar de anställdas 

hälsa särskilt i otrygga anställningsformer. Arbetsgivares rehabiliteringsansvar återfinns inte 

för  tillfälligt  anställda.  För  den  som  är  eller  varit  långtidssjukskriven  påverkas 

konkurrenskraften i arbetslivet. 

Det har blivit svårare att hitta ett arbete att söka sedan Lagen om allmän platsanmälan hävdes 

2007 (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 2008, Månevik 2010). Antalet privata 

platsförmedlingar, bemanningsföretag och rekryteringsföretag har ökat. Att tillsättningar sker 

dolt  minskar  möjligheterna  att  följa  upp diskrimineringslagstiftningen  (Diskrimineringslag 

2008:567) och risken för att de som är funktionshindrade diskrimineras ökar. 

Ansvaret  för  rehabiliteringen  fördelas  enligt  Arbetsgivarverkets  handledning  (2011)  på 

följande sätt:

• Arbetsgivaren  ansvarar  för  den  arbetslivsinriktade  rehabiliteringen  som  syftar  till 

återgång i arbete på den aktuella arbetsplatsen eller omplacering inom arbetsgivarens 

verksamhet (motsvarande ansvar ligger på AF för de arbetslösa och de som inte kan 

erbjudas  fortsatt  anställning  hos  aktuell  arbetsgivare  i  slutet  av  arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar, det är vanligtvis FK som initierar AF:s medverkan)

• Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska behandlingen och den medicinska 

rehabiliteringen. Sjukvården ska när sjukfallet pågått i fyra veckor inkomma med ett 

mer omfattande läkarutlåtande till FK.

• Kommunerna ansvarar för den sociala rehabiliteringen

• Försäkringskassan  ansvarar  för  att  kartlägga  rehabiliteringsbehovet  och  samordna 

rehabiliteringen samt bedöma rätten till den ekonomiska ersättningen, däremot är FK 

inte en rehabiliteringsaktör

En av de saker som fordras av arbetsgivaren (Arbetsgivarverket 2011) är att de ska ha en 

Rehabiliteringspolicy som ska vara förankrad hos personalen och de förtroendevalda. Den ska 
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beskriva rutinerna vid behov av rehabilitering ex. omfattande tidsintervall, vilka som ska delta 

vid  möte  etc.  Efter  fyra  veckors  sjukskrivning  eller  ett  flertal  sjukfall  inom  ett  år  är 

arbetsgivaren skyldig att utreda om det föreligger behov av rehabilitering. Arbetsgivaren är 

skyldig att anpassa arbetet efter individens förutsättningar och genomföra insatser i enlighet 

med sin policy, i minsta fall omfattande arbetsprövning/träning, anpassning av arbete eller 

utbildning i syfte att bereda individen möjlighet att återgå i arbete hos arbetsgivaren. Det ska 

också omfatta eventuella möjligheter att omorganisera och omfördela arbetsuppgifter för att 

kunna nyttja  individens arbetsförmåga.  Arbetsgivaren är  inte skyldig att  genomföra sådan 

omorganisation eller omfördelning av arbetsuppgifter som medför försämrad arbetsmiljö för 

andra anställda, leder till organisationssvårigheter eller ökad personaltäthet. Arbetsgivaren är 

inte heller skyldig att skapa arbetsuppgifter åt individen för att möjliggöra fortsatt anställning. 

Som  en  sista  åtgärd  ska  arbetsgivaren  göra  en  omplaceringsutredning  där  alla  lediga 

tillsvidareanställningar hos arbetsgivaren ska bedömas inför en möjlighet  till  omplacering. 

När arbetsgivaren bedöms ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och de då ännu inte funnit en 

möjlighet  för  individen  att  återgå  i  arbete  i  verksamheten,  samt  arbetsgivaren  noga  har 

undersökt  möjlighet  till  omplacering  finns  möjlighet  till  uppsägning  av  Personliga 

skäl/Arbetsbrist.  Arbetsgivaren  har  upplysningsplikt  och  ska  i  samråd  med  arbetstagaren 

lämna  efterfrågad  information  till  FK  som  också  kan  begära  ett  arbetsgivarutlåtande. 

Arbetstagaren  är  skyldig  att  medverka  aktivt  i  sin  rehabilitering  och  bidra  till  att  den 

information  som  behövs  kommer  fram,  om  individen  motsätter  sig  åtgärder  bedöms 

arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och kan därmed gå vidare mot uppsägning 

om inte fortsatt anställning kan erbjudas.

1.4 Sammantaget identifierade risker med påverkan på upplevd trygghet

Ur individens synvinkel och situation kan följande risker identifieras i denna beskrivning av 

sjukförsäkringen och dess utveckling fram till hur det är idag, dessa får stå som definition av 

motsatsen till upplevd trygghet i förhållande till sjukförsäkringen:

• Risk att nekas sjukpenning eller att inte klara ekonomin vid sjukdom

• Risk att frikopplas från den anställning individen ursprungligen hade - arbetslöshet

• Risk för tvingas ut i ett arbete individen inte klarar 

• Risk för att inte få hjälp innan ersättningen tar slut

• Risk att på grund av tidigare ohälsa/bestående funktionsnedsättning inte kunna få nytt 

arbete – inte vara efterfrågad på arbetsmarknaden
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• Risk  att  individens  ohälsa/bristande  arbetsförmåga  inte  godkänns  som skäl  för  att 

beviljas sjukpenning

• Risk att vid en senare bedömning inte beviljas fortsatt sjukpenning

• Risk  att  få  veta  att  ersättning  nekas  flera  veckor  efter  sjukfrånvaron  från  arbetet 

påbörjades, då det är omöjligt för individen att skapa inkomst för den tidsperiod som 

FK handläggning tagit fram till avslaget

• Risk att bli utförsäkrad efter lång tid som sjukskriven

• Risk att förlora sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och därefter nekas ersättning

• Risk att hamna i permanent utanförskap

• Risk  att  inte  kunna  tillgodogöra  sig  myndighetens  information  på  grund  av  låg 

kunskap/vana att söka information på Internet eller intellektuell begränsning (varaktigt 

eller tillfälligt på grund av ohälsa eller upplevelse av hot/otrygghet)

1.5 Upplevelse av trygghet i förhållande till sjukförsäkringen

Utgångspunkten för definitionen av trygghet i  relation till  sjukförsäkringen är, formulerats 

utifrån den bakgrund som presenterats: 

En upplevelse av frihet från oro avseende individens egna möjligheter 

att  få  ekonomiskt  stöd  från  sjukförsäkringen  vid  händelse  av 

sjukdom/skada, även långvarig sjukdom. En trygghet som kan vila i en 

omedvetenhet  det  vill  säga  ett  förgivettagande  om  att  det  sociala 

skyddsnätet finns och fungerar om det behövs. 

Eftersom trygghet är en subjektiv upplevelse, en känsla som inte alla satt ord på, är det också 

intressant att i denna studie låta empirin omfatta även definierandet av begreppet trygghet i 

detta sammanhang i denna uppsats.

1.6 Syfte och frågeställningar

Problemformuleringen kan sammanfattas: Sverige har ett omfattande socialförsäkringssystem 

som är under ständig förändring. Ju mer det nyttjas desto mer kostar det samhället och för att 

balansera dessa har formerna och kraven för ersättning och stöd till de enskilda förändrats. 

Förändringarna som görs ger påverkan på individnivå och kan påverka individens upplevelse 

av  trygghet  och  tillit  till  socialförsäkringssystemet.  Det  övergripande  syftet  med  denna 
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uppsats  är:  Att  undersöka  människors  upplevelse  av  trygghet  i  förhållande  till 

sjukförsäkringen  och  hur  viktig,  tjänstemän som möter  berörda  individer  och  individerna 

själva uppfattat att, individens upplevelse av trygghet är för rehabilitering till arbete. 

De  centrala  frågeställningarna  är  därmed:  Hur  trygg  upplever  du  dig  i  förhållande  till 

sjukförsäkringen? Avgränsande frågeställningar som bidrar till att definiera vilken koppling 

informanten har till sjukförsäkringen ex. Tjänsteman som i sin yrkesroll möter personer som 

är sjukskrivna, men också vidare frågeställningar som preciserar hur informanterna bedömer 

vikten av trygghet och hur omfattande kunskap de har om sjukförsäkringen och hur de fått 

den kunskapen. Studien omfattar också frågeställningen: Har tjänstemännen vid FK och AF 

uppfattat någon intern instruktion att tillse och öka individens upplevelse av trygghet? Som en 

orientering  har  informanterna  i  denna  studie  också  fått  definiera  begreppet  trygghet  i 

förhållande till sjukförsäkringen. 

1.7 Uppsatsens disposition, avgränsningar och använda förkortningar

Efter  detta  första  kapitel  som  introducerar  ämnet  och  syftet  följer  en  teoretisk  bas  och 

presentation  av  tidigare  forskning.  Kapitel  tre  ger  en  beskrivning  av  valda  metoder  och 

vägval.  Empirin presenteras i kapitel 4 och analyseras vidare i kapitel 5. Uppsatsen avslutas 

med kapitel 6 där diskussion och förslag på vidare forskning ges. 

Ingen  fördjupning  har  gjorts  avseende  ex.  etnisk  bakgrund,  inkomstskillnader  eller 

arbetslöshet som framkom av enkätsvaren. Skillnader mellan könen har också endast ytligt 

berörts och nämns utan fördjupning. Detta med hänvisning till att sådan fördjupning skulle 

gjort studien ohanterligt stor för ett examensarbete. 

De  förkortningar  som  används  i  denna  uppsats  är  de  vedertagna  förkortningarna  för 

Försäkringskassan  (FK),  Arbetsförmedlingen  (AF)  och  den  Sjukpenning  grundande 

inkomsten (SGI).
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2 Teoretisk bakgrund

Under 90-talet kan nyliberalismens utveckling beskrivas i transformationen av den globala 

kapitalismen,  i  form av att  hela  det  ekonomiska system som globaliseras  tar  en  ny form 

(Harvey 2007). Från att ha handlat om varor och marknaden för faktiska varor och tjänster 

(produktion) så fokuserar världsekonomin på det ekonomiska system som reglerar och föder 

sig själv,  handel med aktier,  optioner och räntor utvecklades.  Fokus för produktionen kan 

sägas  ha  övergått  från  framställning  av  varor/tjänster  till  att  skapa  vinster,  för  att  de 

ekonomiska värdena och utdelningen till ägarna ska öka, ägare som finns allt längre ifrån den 

faktiska produktionen. 

Globaliseringsprocessen  (Johansson  2008)  påverkar  också  människornas  (möjliga  och 

frivilliga)  rörlighet  och  andra  aspekter  så  som  miljösträvanden,  biståndsarbete  och 

flyktingströmmar. Som en följdeffekt av globaliseringen blir det svårare för enskilda stater att 

bygga upp eller bibehålla en välfärdsstat  i  ökande grad beroende på i  vilken grad statens 

ekonomiska  förutsättningar  påverkas  av  globaliseringen/världsmarknadens  ekonomiska 

krafter.  Dessa  nyliberala  strömningar  och  globaliseringen  av  ekonomin  påverkar  också 

inhemska organisationer som drivit frågor om rättvisa och en fördelningspolitik som syftat till 

att  omfördela pengar från de rika till  de fattiga. Då valfriheten sätts över jämlikheten och 

rättvisan i vidareutvecklandet av den välfärdsstat som omdanas ökas trycket på individen att 

vara aktiv i sina val och själv se till sin egen situation. 

Välfärdsstat definieras så som Johansson (2008) återger det: En stat som tar ett visst statligt 

ansvar för att garantera medborgarna en viss nivå av välfärd. I form av ett ekonomiskt stöd 

utanför marknaden som grund för sociala rättigheter. Definitionen är en av de centrala och den 

som  denna  studie  också  utgår  ifrån.  I  jämförande  studier  skriver  Espling-Andersen  att 

mätstickan  för  en  välfärdsstat  skulle  vara  olika  länders  förmåga att  erbjuda  medborgarna 

sociala rättigheter. Espling-Andersen använder begreppet de-kommodifiera medborgare vilket 

betyder göra dem oberoende av marknaden. I utvecklingen av marknaden kom människorna 

att bli allt mer sårbara inför svängningarna då beroendet av lönearbete ökade allt mer, vilket 

gjorde  sociala  rättigheter  t.ex.  arbetslöshetsersättning  eller  ersättning  vid  sjukdom  eller 

arbetsskada nödvändig. De nordiska länderna beskrivs i hög grad vara de-kommodifierande 

med en omfattande tradition från socialdemokratiska välfärdsregimer, med omfattande skydd 

i form av arbetslöshetsförsäkringar och sjukförsäkring som med statligt överinseende utgör ett 
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socialt skyddsnät. Medan de mer marknadsnära liberala länderna, så som USA, Storbritannien 

m.fl.  har  ett  skyddsnät  som bygger  på  att  individen  i  större  omfattning själv  skaffat  och 

bekostat privata försäkringar vilket inte bidrar till de-kommodifiering. 

Mills (2002) beskriver i  Den Sociologiska visionen  skillnaden mellan ett bekymmer och ett 

problem utifrån  hur  det  för  individen  är  möjligt  att  hantera  dem,  ett  bekymmer  är  något 

beroende av honom eller henne själv och något som kan hanteras på individnivå. Medan han 

skriver att ett  problem ofta innebär "en kris för institutionella arrangemang", det vill  säga 

något som den enskilde individen inte kan påverka. Reformerna som genomförts i Sverige har 

styrt åtgärder på bekymmer-nivån i form av förändringar riktade mot de berörda individerna 

vilket  ger  effekt  på individnivå.  Vilket  kan påverka  individernas  upplevelse av trygghet  i 

förhållande till sjukförsäkringen, medan åtgärderna ger liten eller ringa effekt på problem-

nivå. 

Inom välfärdsforskningen  framhålls  av  Johansson  (2008)  att  medborgarnas  upplevelse  av 

social trygghet i studier av utvecklingsländer också stärks av sociala nätverk, community, som 

kan  vara  i  form  av  en  bygemenskap,  stam  eller  av  nationella  eller  internationella  Non 

goverment  organisations  (NGO)/frivilligorganisationer.  Communities  betydelse  för 

människornas hanterande av social risk är inte något som denna studie fördjupar sig i, men 

reflektionen är väl värd att göra då liknande skyddsnät varit starkt även i Sverige men nu 

genom industrialiseringen och moderniseringens processer försvagats. Individens beroende av 

socialt nätverk motsätts av det sätt som arbetslinjen fordrar att individen ska förhålla sig till 

arbetsmarknaden  och  det  egna  arbetskraftsdeltagandet.  Såväl  Giddens  (1999)  som  Beck 

(2000)  framhåller  att  samhällets  utveckling  påverkar  individens  trygghet  och  de  båda 

beskriver att trygghet är viktigt för individen för att kunna hantera de förändringar de möter i 

samhället.  Giddens  skriver  också  att  tryggheten  är  viktig  för  att  individerna  ska  vara 

förändringsmotiverade, på det individnära planet. 

2.1 Individualisering i det moderna samhället

Det  samhälleliga  agerandet  kring  fenomenet  långtidssjukskrivna  kan  speglas  mot  Becks 

(2000) beskrivning av ett Syndabockssamhälle.  Då de individer som belastar systemet blivit 

fler och sjukfallen blivit  långvarigare,  har individerna belysts av politiker  och media som 

något som måste åtgärdas. Beck beskriver processen mot individualisering som i vår tid gått 

mycket långt från den samhälleliga samhörighet som präglade Europa före industrialiseringen. 
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Från en tid då människor levde och försörjde sig i gemenskap har vi gradvis övergått till en 

individualiserad livsföring och större beroende av avlönat arbete. Idag har individualiseringen 

gjort oss fria men också ensamma. Fria att röra oss mellan länder eller kontinenter, mellan 

yrken, utbildningsnivåer. Vi har, och förväntar oss möjligheten att bestämma själva över våra 

pengar, vår tid, våra livssituationer och vår kropp. Samtidigt är vi ensamma i betydelsen att vi 

lever frikopplade från våra familjer och andra sociala nätverk. I tider då vi möter motgångar 

står vi utan stöd och allt är upp till oss själva. Den utsattheten gör också att människor till 

större del måste förlita sig på den sociala tryggheten som staten tillhandahåller. I vår tid har 

individualiseringen  skapas  av  arbetsmarknaden,  den  avlönade arbetskraftens  villkor.  Beck 

beskriver sociala skillnader baserat på annat än de traditionella statussystemen, nu handlar det 

snarare om skillnad i utbildning, att ha arbete eller inte ha arbete och regionala skillnader. Han 

belyser  också  skillnaden  i  yrken  och  anställningstrygghet.  Individualiseringen  ökar  också 

utifrån hur vi bor i dagens samhällen, när vi bosätter oss i högre grad i t.ex. hyreshusområden 

är grannskapen sammansatta av många olika människor och rörligheten i området gör också 

att vi inte knyter varaktiga nätverk utifrån var vi bor i samma utsträckning som förr. 

Giddens  (1999)  beskriver  på  motsvarande  sätt  att  modernitetens  frihet  att  välja  livsstil  i 

motsats till att man förr i tiden föddes i sin givna miljö och ofta där också fick sitt givna 

sociala sammanhang, sin givna sociala roll. Människorna levde enligt tradition och rörde sig 

sällan vare sig geografiskt eller socioekonomiskt i någon större utsträckning genom sitt liv. Ju 

mer  traditionen  mist  sitt  grepp  om oss  och  ju  friare  individerna  blir  att  välja,  desto  fler 

valmöjligheter uppstår. 

2.2 Reflexivitet, riksmedvetenhet och ontologisk trygghet

Den tid vi lever i är en senmodern tid enligt Giddens (1999). Vi lever här i västvärlden i en 

modernitet som kommit efter det moderna. Moderniteten han beskriver är ett sätt att fungera 

snarare  än  något  annat,  en  ständig  reflexivitet  på  alla  nivåer  i  livet  och  i  samhället.  En 

reflexivitet som går ut på att  det ständigt görs revideringar utifrån nya informationer eller 

kunskaper. Han menar alltså att inte bara individer lever reflexivt utan även organisationer, 

nationalstater och världssamfund. Den information som finns och de erfarenheter som görs i 

moderniteten är inte bara en del av de moderna institutionerna, utan konstituerande för dem. 

Det innebär att vad människan eller vad organisationen lär genom sitt reflexiva projekt formar 

institutionens samtid och samtidigt dess framtid. Vetenskapens och filosofins stamfäder trodde 

att de banade väg för sanningen skriver Giddens, men modernitetens reflexivitet undergräver 
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den säkra kunskapen. Hur accepterad och befäst en uppgift än kan vara så är den alltid öppen 

för revideringar, kanske kommer den helt att förkastas vid framkomsten av nya resultat. Den 

senmoderna  världen  beskriver  Giddens  som  apokalyptisk,  för  att  vi  lever  med  en 

övermedvetenhet vad gäller risker i vår tillvaro. Globaliseringen och medias utveckling har 

gjort att vi bombarderas av information om allt som påverkar hälsa och livsförutsättningar för 

individer nära likväl som långt borta. Det blir rapporternas innehåll och exponering snarare än 

geografiska lokalisering  som uppfattas  och  bygger  upp individens  riskmedvetenhet.  Detta 

bidrar till en ökad känsla av otrygghet, en rubbning av den tillit som individen behöver i sin 

egen vardag, den egna ontologiska tryggheten. 

Denna trygghet är en del av det Beck (2000) ser som vår hanteringsgrund i det risksamhälle 

han  beskriver.  Utvecklandet  av  ett  syndabockstänkande  i  samhället  är  en  väg  ut  ur  en 

riskmedvetenhet  man  inte  vill  se  eller  inte  känner  sig  kapabel  att  göra  något  åt. 

Medvetenheten  om  riskerna  som  samhällsmedborgarna  får,  handlar  inte  i  enbart  om 

kunskapsmässig medvetenhet  utan  i  högre  grad  om en  medvetenhet  byggd på  uppfattade 

budskap som inte nödvändigtvis har källgranskats. Den ökade riskmedvetenheten är knuten 

till tillgängligheten på information om alla olika ämnesområden från hela världen oberoende 

av individens kunskapsmässiga förmåga att särskilja vad som är sant, relevant eller trovärdigt. 

En liknelse Beck tar upp för att beskriva hur sådana budskap kan få stora effekter för hela 

samhällen oberoende av egen erfarenhet eller kunskap som förståelsebas är förekomsten av 

DDT och formaldehyd i vanliga livsmedel. Människor har ätit dessa livsmedel i åratal och 

inte märkt något, men när de nås av budskapet att livsmedlen innehåller dessa gifter reagerar 

de. Reaktionerna kan vara mycket intensiva och engagerade men klinga av snabbt, ibland för 

att känslan av möjligheten att påverka är för liten, risken för övermäktig eller allt eftersom 

nya budskap ideligen når  människorna om nya eller  andra risker.  För  varje  hot  eller  risk 

utkristalliseras  syndabocken,  antingen i  källan till  budskapet  om risken  eller  i  den övriga 

information som en reagerande individ kan ta del av när de uppmärksammar risken i ett vidare 

perspektiv utifrån sin individuella förståelsebas. 

Reflexiv medvetenhet är något som enligt Giddens (1999) är karakteristiskt för människan. Vi 

synar hela tiden vårt eget beteende med en förståelse grundad på en insikt om varför vi agerar 

som vi gör. Lika kontinuerligt studerar vi andra objekt och personer utifrån den förståelse vi 

tillägnat oss genom livet. Vi tolkar det vi uppfattar utifrån vår uppfattning om vad som är 
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rimligt eller väntat av en person eller situation. Denna inspektion har dock alltid diskursiva 

drag som Giddens beskriver det, en individs plats i diskursen påverkar alltså tolkningen av det 

inspekterade. Förutsättningarna för att gå vidare i sitt liv, att kunna bemästra sitt liv finns på 

en praktisk medvetandenivå. Giddens beskriver det som snarare icke-medvetet än omedvetet. 

Kunskapen och aktiviteten i det praktiska medvetandet är sådant vi inte egentligen  håller i  

huvudet utan  det  är  av  mer  underförstådd  eller  för-givet-tagen  karaktär.  Det  sitter  i 

ryggmärgen så att säga, vilket är förutsättningen för att dess aktivitet ska kunna fortgå jämte 

livet i övrigt. Det praktiska medvetandet beskriver Giddens som det kognitiva och emotionella 

ankaret för känslan av ontologisk trygghet. Under moderniteten har allting blivit ett föremål 

för individens val, samtidigt som vi har en mångfald av auktoriteter som försöker styra våra 

val. 

Även relationen till  den egna kroppen  och hälsan  är  ett  område för  självets reflexivitet  i 

Giddens (1999) beskrivning. Kroppen och det kroppsliga framträdandet är ett uttryck för vem 

vi är. Detta handlar inte bara om självbild och självkänsla utan också om individens syn på sin 

egen hälsa och hälsoutveckling. Vi kan välja att nöja oss med att vara hyfsat frisk eller välja 

att förändra vår hälsa eller kropp. I självets reflexivitet tas all information om individen in och 

omvärderas,  varje  yttrande  eller  värdeomdöme  individen  uppfattar  kan  påverka 

självidentitetens kontinuerliga utveckling. Vi är  ständigt  utsatt  för  yttre påverkan och inre 

reflektion,  omgivningens  normer  påverkar  individerna.  En  av  senmodernitetens  mest 

framstående  aspekter  är  det  radikala  tvivlet som  inte  bara  berör  filosofer  utan  är 

bekymmersamt för vanliga människor eftersom denna visshet om att all kunskap är relativ 

också  är  något  som  också  ingår  i  individernas  reflexiva  medvetenhet.  Det  ständiga 

ifrågasättandet, omvärderandet och omstrukturerandet som blir följden av reflexiviteten gör 

de moderna institutionerna mobila och föränderliga i sin karaktär.  För individerna innebär 

dessa  ständiga  förändringar  en  ökning  av  antalet  oberäkneliga  faktorer,  när  de  försöker 

kalkylera  sin  tillvaros  variabler  i  sina  reflexiva  projekt.  Det  hotar  enligt  Giddens  den 

ontologiska tryggheten. Han menar att varje människa strävar efter känslan att kunna lita på 

sin  omgivning  och  undviker  därför  situationer  som  innebär  hot,  faror  och  ångest.  Den 

ontologiska  tryggheten  skapas  i  rutiner  och  vanor,  strukturer  och  stabilitet  som  ger  oss 

möjligheten att känna förtroende. Upplevelsen av trygghet grundläggs i den tidiga barndomen 

i  form  av  starkt  positiva  och  förutsägbara  rutiner  i  samspelet  med  föräldrar  eller 

omsorgspersoner.  Det  fungerar  som  ett  slags  emotionellt  vaccin  för  eventuella  faror  i 
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framtiden, men också som ett skydd för att klara nya valsituationer. Utifrån detta perspektiv 

blir individens tillvaro strukturerad och fylld med rutiner och vanor som håller samman det 

vardagliga livet. Varje valsituation innebär således att nya vanor och rutiner måste byggas upp 

på  nytt  och  anpassas  till  nya  villkor.  Giddens  menar  att  detta  också  har  en  påverkan  på 

identiteten.  Människan  tvingas  leva  reflexivt  och  ständigt  öppet  för  förändringar  för  att 

anpassa  sig  till  den  omgivning  som  hela  tiden  förändras.  Ontologisk  trygghet  beskriver 

Giddens  som  en  naturlig  inställning till  livet,  som  baseras  på  vår  tillit  till  tingen  och 

omgivningen. Saker och personer förväntas vara så som vi lärde känna dem i stora drag.  Den 

är  varje  individs  bas,  som  bestämmer  förutsättningarna  individen  har  för  att  hantera 

omvärldsfriktionerna som uppstår i det  vardagliga livet.  För att tryggheten ska behållas är 

hanterandet av faror och rädsla ofta förbunden med känslo- och beteendemässiga ”formulär” 

som är internaliserade och automatiserade. Vardagsmoral, takt och ton i umgänget med andra 

är  ritualer  för  tillit  och delvis  ett  sätt  att  skydda ens  egen och andras  självkänsla.  Det är 

synnerligen viktigt eftersom det huvudsakliga innehållet i vardagliga interaktioner berör den 

ontologiska  trygghetens  mest  grundläggande  aspekter.  Tryggheten  hotas  så  snart  något 

inträffar som inte stämmer överens med dess grund. Det utlöser en ångest som vardagslivets 

konventioner annars brukar hålla i schack. Utan den tryggheten riskerar ifrågasättandet av oss 

själva,  andra  och  omvärlden  överväldiga  oss  och  hindra  oss  från  att  gå  vidare  med våra 

vardagliga aktiviteter. Mycket av det vi tar för givet för att kunna leva som vanligt skulle 

smulas sönder vid direkt ifrågasättande och om för många sådana ifrågasättanden aktiveras 

samtidigt  tappar  vi  förmågan  att  hantera  det.  Det  kaos  som  hotar  på  andra  sidan  av  de 

vardagliga  konventionernas  vanlighet  kan  psykologiskt  betraktas  som  ångest beskriver 

Giddens. Vår ontologiska trygghet, är alltså vårt för-givet-tagande om att världen är som vi 

känner den och vår tillit till att människor ska bete sig så som vi är vana. Denna skyddshinna, 

denna uppfattning är emotionellt grundad snarare än kognitiv - det betyder att den skyddar oss 

utan att vi behöver tänka, men också att vi reagerar till skydd för oss själva utifrån denna på 

emotionell  grund  då  vår  naturliga inställning hotas.  Vi  lever  idag med ett  antal  abstrakta 

system ex. FK, lagar och regelverk, sjukvården m.fl. som motsvarar det Giddens beskriver 

som expertsystem. Dessa system kan vi antingen lita på eller ifrågasätta, efter eget val, men 

eftersom de är många och oftast mycket omfattande är det ogörligt att sätta sig in i dem och 

förstå dem alla. Ytterst få människor har en orubblig tillit till abstrakta system, det handlar 

snarare om att man väljer ett förhållningssätt till de system som berör en. De flesta av dessa 

system är så sammanfogade med ens livsvärld att man knappast kan bryta med dem även om 
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man  inte  känner  någon  tillit  alls  till  dem.  Den  grundläggande  tilliten  till  samhället  som 

Giddens beskriver har sin bas i de trygghetssystem vi genom tiden har byggt upp som skydd 

för vårt samhälles konstitution och för individernas rättigheter och trygghet i samhället. Hotas 

den ontologiska tryggheten är  responsen automatiserad och effekten kan inte sedan väljas 

bort. Där varken hot eller kränkning förekommit är individens tillit vanligen given, eftersom 

det i  de flesta fall ingår i  individernas  naturliga inställning.  Grunden för den ontologiska 

tryggheten är konstituerandet av en formad struktur skriver Giddens. Om denna struktur har 

raserats behöver den återskapas för att ge individen en reflektionsgrund, en arena där det är 

tryggt nog att verka.  Det vill  säga ett  område som individen behärskar,  där individen kan 

uppnå en känsla av relativ osårbarhet, utan att detta område blir begränsande, att blint följa 

etablerade rutiner är ett överslag mot tvångsneuros, varnar Giddens. Tryggheten får alltså inte 

bli  socialt  eller  kreativt  hämmande.  Utifrån  Giddens  kan  vi  förstå  att  det  bara  är  när 

individerna är rimligt trygga de kan vara kreativa och utöver sin situation vara innovativa och 

förändringsmotiverade. 

Att förändringarna i sjukförsäkringen har minskat tryggheten för individen kan också enligt 

Melén (2008) få motsatt effekt. Han beskriver att det ökade välmåendet som kan nås till följd 

av  en  välutvecklad  försäkring  som ger  bättre  ekonomi  och  mer  trygghet  leder  till  större 

sannolikhet att söka arbete. Medan de som känner sig stigmatiserade har en ökad risk för 

psykiatrisk problematik som får till följd ett mindre aktivt sökbeteende, vilket Melén hänvisar 

till studier av arbetslösa. Hans tanke är att det är överförbart till de sjukskrivna, att de blir mer 

rehabiliteringsorienterade om de är trygga och välmående, att de då orkar göra mer för att 

utveckla sin situation och arbetsdeltagande i positiv riktning. 

2.3 Att behålla kopplingen till arbete

För den som förlorar arbetsförmågan helt är det också relevant att nämna de följder förlust av 

arbete som Giddens (1999) tar upp angående arbetslöshet. Han beskriver att det är viktigt för 

självkänslan att ha ett jobb.  Arbetet skapar oavsett om det är bra eller dåligt en struktur och 

mening  för  individens  vardag  som  är  viktigt  för  individens  psykologiska  välbefinnande. 

Giddens  tar  bland  annat  upp  att  arbetet  är  viktigt  för  individen  också  avseende  sociala 

kontakter och personlig identitet då arbetet ger en känsla av stabil social identitet. 

Melén (2008) belyser i sin avhandling att fler av de långtidssjukskrivna som han studerat var 

arbetslösa 2001-02 än vad det  var 1991-93, sjukskrivningarna för dem som var arbetslösa 
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varade också längre än för dem som hade en anställning. Det var också skillnad mellan vilka 

som förtidspensionerades,  där de arbetslösa också oftare än anställda fick förtidspension i 

början av 2000-talet jämfört med början av 90-talet. Under samma tidsperiod har incitamenten 

för arbetslösa att sjukskriva sig försämrats. Melén förklarar överrepresentationen av arbetslösa 

bland de långtidssjukskrivna med att de som blir sjukskrivna i hög grad förlorar sina arbeten. 

Melén ställer sig frågande inför individens möjligheter att påverka sin situation, han pekar ut 

att individens uttryckta arbetsorientering, i förståelsen vilja att återgå i arbete, är av mindre 

vikt för hur det går för dem.

2.4 Utveckling i Sverige

AF:s uppdrag har formats så att den som varit sjukskriven ska få hjälp till arbetslivsinriktad 

rehabilitering (AF 2015) för att möjliggöra återgång i arbetslivet. Melén (2008) beskriver hur 

de  politiska  strömningar  som  reglerar  dagens  modell  för  hantering  av  sjukskrivningarna 

grundar sig på värderingar som förändrats över åren. Den historiska utvecklingen beskriver 

han före 50-talet var grundat på ett likhetsbegrepp. Samhällets strävan var att ge människor 

lika  levnadsstandard  och  trygghetssystemets  syfte  att  hjälpa  personer  behålla  sin 

levnadsstandard,  vilket  förändrades  under  50-,  60-  och  70-talet.  Då  kopplades  måttet  för 

vilken  levnadsstandard  människor  skulle  få  stöd  att  behålla  till  vad  de  hittills  uppnått 

(inkomstbortfallsprincipen), vilket innebar att ersättningsbeloppen ökade, blev skattepliktiga 

och skillnaderna mellan vilka ersättningar människor fick blev lika stora som det var skillnad 

i vad de tjänade innan de blev beroende av sjukförsäkringen. På 90-talet bytte den svenska 

välfärdsstaten  kurs  igen  fortsätter  Melén,  när  Sverige  liksom  de  flesta  europeiska 

välfärdsstater  började  sträva  efter  inflationsbekämpning från  att  ha  strävat  efter  målet  att 

uppnå full sysselsättning. Det ökade ansvarsförskjutningen från stat till individ. De som var 

arbetslösa eller sjukskrivna skulle precis som under det tidiga 1900-talet själv hållas ansvariga 

för det.  Kampen mot inflationen utlöstes av den ekonomiska krisen som inföll i början av 90-

talet  som en  följd  av  80-talets  höga  inflation.  För  att  minska  inflationen  behövde  staten 

minska  sina  utgifter.  Den  ekonomiska  krisen  i  sig  orsakade  ökande  öppen  och  dold 

arbetslöshet vilket ökade användningen av trygghetssystemen, de system som samhället då 

minskade  mängden  offentliga  medel  till.   Detta  ledde  till  inskränkningar  i  de  sociala 

rättigheterna,  när  det  gäller  de  sjukskrivna  handlade  det  då  om  karensdagar  och  för 

arbetsgivarna längden på sjuklöneperioden. I förlängningen kom det att handla om vilka som 

beviljas sjukpenning och hur länge en person ska få kunna vara sjukskriven. Det var ovanligt 
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att begränsa på det sättet, då tidigare förändringar snarare handlat om ersättningsnivåerna och 

antalet karensdagar. Det fick antalet indragna fall av sjukpenning att öka. 

2.5 Arbetslinjen

Arbetslinjen  (Eriksson  2004)  växte  fram  i  början  av  1900-talet  som  ett  alternativ  till 

kontantstöds principen som före det gett understöd till de fattigaste och mest utsatta, inom 

fattigvården. Självförsörjningsplikten, en tanke om att varje person är skyldig att försörja sig 

själv,  stimulerades  då  genom  att  statligt  finansierade  nödhjälpsarbeten  inrättades  vilket 

innebar att vissa män som behövde ekonomiskt stöd fick utföra ett arbete för att få sitt stöd. 

Lönerna för utförda arbeten var låga och arbetet kunde vara långt hemifrån och för staten var 

det ett dyrare alternativ än att erbjuda kontantstöd på grund av den omfattande administration 

som  krävdes  för  att  skapa  och  följa  upp  dessa  arbetstillfällen.  Det  kan  förstås  som  en 

socialpolitisk satsning för att minska passivisering, snarare än att bara erbjuda ekonomiskt 

stöd. 

Att individen förväntas flytta på sig eller pendla långt är också krav som finns kvar i dagens 

arbetslöshetsförsäkring  (AF  2013)  och  motsvarande  i  de  arbetsmarknadspolitiska 

programmen (Förordning 2007:414 om jobb- och utvecklingsgarantin, Förordning 2007:813 

om jobbgarantin för ungdomar.). Däremot så förekommer inte nödhjälpsarbeten på samma 

sätt,  närmast den beskrivningen är den tredje fasen i Jobb och utvecklingsgarantin, kallad 

Sysselsättningsfasen (tidigare kallad FAS3) som är  den enda aktivitet  AF anvisar  till  som 

villkorar  ersättningen  mot  faktiskt  deltagande  i  arbetsliknande  förhållanden.  Sådan 

sysselsättning anvisas dock bara i huvudsak på hemorten eller inom dagpendlingsavstånd2. 

Andra former av aktiviteter finns ex. Arbetsmarknadsutbildning och praktik som AF anvisar 

till och också fordrar deltagande i, dessa andra är med större valfrihet för individen och kan 

också anvisas på orter långt ifrån hemmet om det är motiverat.

Saila Piippola (2010) belyser i sin artikel att arbetslinjen historiskt har uppmanat till rörlighet 

på arbetsmarknaden, vilket innebär att den enskilde förväntas flytta till jobb. Åtstramningar av 

ersättningar  och stöd från samhället  har  gjort  att  det  i  tider  med hög arbetslöshet  blir  ett 

”individuellt  bekymmer och privat  problem att  lösa istället  för  ett  arbetsmarknadspolitiskt 

problem” (Piippola 2010, s.265), en individualisering av problem som individen kan ha svårt 

2 Personlig kännedom om tillämpningen, avser AF Boden, utifrån presenterad förförståelse.
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att lösa. Hon beskriver vidare att en viktig del i den sociala tryggheten som är väsentlig för att 

en individ ska kunna vara flexibel på arbetsmarknaden är tillgången på sociala nätverk. Det är 

ibland via individens nätverk möjligheten till anställning finns, eller möjligheten till stöd ex. i 

form av barntillsyn vid skiftarbete,  varför det  kan förstås att arbetslinjens tillämpning kan 

försvåra för individen att lösa sin situation genom den uppmanade rörligheten. Att flytta för 

jobb medför också en risk för social isolering, ensamhet. Piippola lyfter också fram att det är 

främst  individer  med  bristande  utbildning  som  blir  stående  utan  arbete  och  föremål  för 

arbetslinjen,  och  att  dessa  människor  i  en  redan  utsatt  privatekonomisk  situation  skulle 

engagera sig i utbildning för att därigenom förbättra sina möjligheter uttrycker ett motstånd 

mot utbildning som handlar om det ekonomiska risktagandet. Utbildning är inte en garanti för 

arbete och det är svårt att försörja sig under utbildningstiden. En slutsats som hon för fram är 

att  arbetslinjen har ett  storstadsperspektiv,  den tar inte hänsyn till  att  individen lever i ett 

socialt  sammanhang  och  har  behov  av  detta  sammanhang  för  att  vara  rörlig  på 

arbetsmarknaden medan individer  boende i  storstadsregionerna där infrastrukturen gör  det 

enklare  att  pendla  ges  möjlighet  att  bibehålla  sitt  sociala  nätverk.  De  högutbildade  och 

högavlönade  kan  ha  förutsättningarna  för  att  flytta  eller  pendla  till  arbete  medan  många 

arbetslösa  varken  har  ”sociala  eller  ekonomiska  förutsättningar  att  följa  arbetslinjens 

ekonomiska principer” (Piippola 2010, s.267). 

Att villkora ersättningen i sjukförsäkringen innebär att begreppet Arbetslinjen (Melén 2008) 

nu också introducerats i sjukförsäkringen genom rehabiliteringsreformen 1992. Fokus lades 

då på att  alla efter förmåga skulle stärkas och utbildas, eller  tränas in i lämpliga arbeten. 

Strävan  efter  att  rehabilitera  till  arbete  och  att  arbetsförmåga  skulle  bedömas  mot  hela 

arbetsmarknaden i Sverige. Varken geografi eller yrkeskompetenser skulle kunna begränsa en 

individs  arbetsförmåga.  Samtidigt  var  målet  att  minska  antalet  förtidspensioneringar.  När 

bedömningen  om  rätten  till  sjukpenning  kom  att  handla  om  arbetsförmåga  snarare  än 

sjukdomspåverkan  flyttades  också  rätten  att  bedöma  arbetsförmåga  från  läkarkåren  och 

individen  till  handläggarna  inom  sjukförsäkringen.  Arbetslinjen  har  enligt  Melén  skjutits 

emellan att ha varit främst disciplinerande och uppfostrande till att handla om rätten till ett 

meningsfullt arbete och tillbaka igen genom de varierande ekonomiska konjunkturerna. Från 

90-talet  har  disciplineringen  ökat.  Arbetslinjen  handlar  också  om  en  tanke  på  full 

sysselsättning, att staten ska ordna arbete åt alla och att alla vuxna bör försörja sig själv och 

sina  familjer  genom arbete,  med  insatser  som t.ex.  de  nödhjälpsarbeten  Eriksson  (2004) 
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beskriver. Att arbetslinjen ska omfatta alla och vara lika för alla är rimligt  och rättssäkert 

(Melén 2008),  men medan arbetslinjen förutsätter  yrkesflexibilitet  visar  Melén att  så  inte 

alltid  är  fallet.  Han  skriver  att  det  tas  för  givet  –  av  arbetsmarknad,  handläggare  och 

individerna själva – att den med mer utbildning har mer rätt att hålla sig till sitt yrke än den 

som har mindre utbildning. 

2.6 Arbetslösa sjukskrivna

Melén (2008) beskriver att rehabiliteringsreformen 1992 försköt ansvaret för rehabilitering 

från FK (staten) till arbetsgivarna som också ålades betala den första sjuklöneperioden. Detta 

för  att  göra  dem  mer  angelägen  att  minska  korttidssjukfrånvaron.  Motsvarande 

ansvarstagande saknas för de arbetslösa sjukskrivna. De ekonomiska incitamenten till att delta 

i rehabilitering har också skärpts för individerna, utöver risken att sjukpenningen helt dras in 

eller  nekas,  genom  att  ersättningsnivåerna  har  justerats  mellan  sjukförsäkringen  och 

arbetslöshetsförsäkring så att det inte ska vara mer gynnsamt att sjukskriva sig istället för att 

vara arbetslös. I det stora hela har de ekonomiska incitamenten för den enskilde att arbeta ökat 

genom de genomförda förändringarna/reformerna.  Samvariationen  mellan arbetslöshet  och 

sjukskrivning  har  ökat  sedan  80-talet  och  Melén  påtalar  också  att  de  arbetslösas 

sjukskrivningar  har  blivit  längre.  Procentuellt  sett  är  fler  arbetslösa  sjukskrivna  än  i 

befolkningen  som  helhet  och  de  arbetslösa  är  oftare  än  anställda  bärare  av  fler  sociala 

riskfaktorer där han nämner psykiska besvär och missbruk. En annan påverkan på tryggheten 

som Melén nämner är den att människor i tider av hög arbetslöshet inte vågar vara sjukskriven 

på grund av risken för att förlora jobbet. Medan de i en bättre konjunktur och med sjunkande 

arbetslöshet  vågar  vara  sjukfrånvarande.  I  högkonjunktur  anställs  också  fler  med  nedsatt 

arbetsförmåga (svag hälsa). Detta tar Melén upp för att belysa att det även finns andra skäl till 

individens val och bristande möjlighet att välja. I Sverige har det också varierat vad resultatet 

av  en  god  rehabilitering  varit,  under  80-talet  blev  den  färdigrehabiliterade  överförd  till 

arbetslöshet  i  den  omfattning  arbetsförmåga  konstaterats  om  individen  inte  hade  en 

anställning. Medan det  under 90-talet rådde en praxis som utgick ifrån att arbetsförmågan 

skulle prövas i förhållande till  arbeten som individen faktiskt  har chans att få,  kunde inte 

arbetsförmåga  återfinnas  i  förhållande  till  en  realistisk  arbetsmarknad  kunde  individen 

beviljas  Sjukersättning,  tidigare  kallat  sjukpension.  Senare  under  90-talet  ökade 

arbetslösheten  och  när  den  senare  minskade  ökade  istället  antalet  långtidssjukskrivna, 

samtidigt  som  generositeten  minskade  i  både  arbetslöshets-  och  sjukförsäkringen.  Detta 

försvagade dock inte arbetslinjen, skriver Melén, den är både en rättighet och en skyldighet att 
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arbete  och  just  skyldigheten  att  arbeta  har  blivit  tydligare  och  mer  stärkt.  Sedan 

ersättningsnivåerna  arbetslöshetsförsäkringen  och  sjukförsäkringen  justerats  och  de 

ekonomiska fördelarna för den enskilde att sjukskriva sig istället för att vara arbetslös och 

uppbära  ersättning  från  arbetslöshetsförsäkringen  tagits  bort,  borde  nyttjandet  av 

sjukförsäkringen  ha  minskat.  Det  som  har  sänkt  nyttjandegraden  är  snarare  det  ökade 

beviljandet av sjukersättning, fram till 2008 då den möjligheten begränsades. Antalet personer 

med sjukersättning har därefter minskat men det hänvisas i huvudsak till att de äldre som haft 

har uppnått den åldern att de övergått till ålderspension istället. 

Samtidigt  som Melén bekräftar  att  det  finns  en överrepresentation av arbetslösa bland de 

sjukskrivna, tar han en avvisande ställning till antagande om att ekonomiska incitament skulle 

vara orsaken då det idag inte är förmånligare att vara sjukskriven än arbetslös och att antalet 

sjukskrivna minskar, och inte ökar, vid hög arbetslöshet. Flödet mellan arbete och de olika 

försäkringarna  kan  handla  om  att  arbetsmarknaden  stöter  ut  de  som  inte  får  plats,  när 

arbetsmarknaden inte rymmer alla som vill och kan arbeta. 

2.7 Arbetsförmåga

När frågan om vem som kan vara berättigad sjukpenning och hur länge skulle definieras kom 

begreppet arbetsförmåga att omdefinieras (Melén 2008). Synen på sysselsättning och den nya 

definitionen av arbetsförmåga har enligt Melén skapat en tredje arbetsmarknadi då staten har 

kommit att kräva en motprestation av medborgarna för att de alls ska kunna få ersättning från 

sjukförsäkringen.  Ett  av  de  krav  som  ställs  på  de  sjukskrivna  är  att  de  ska  delta  i 

rehabiliteringsåtgärder, att ta sitt personliga ansvar för återgång i sysselsättning eller arbete. 

Melén har intervjuat tjänstemän i samverkan som beskrivit myndigheterna de representerar 

som fyrkantiga kolosser  som ger  samverkan  många svårigheter.  Bland  annat  hade  de  två 

myndigheterna olika syn på arbetsförmåga och de båda organisationernas övergripande mål 

beskrevs vara olika. I bedömningen av individens arbetsförmåga hade AF ytterligare ett krav 

på individens förmågas värde på arbetsmarknaden, personen ska vara anställningsbar, ”job 

ready”.  FK:s  handläggare menade då  att  AF:s  krav på arbetsförmåga var  för  höga,  vilket 

gjorde att de endast kunde initiera ärenden till samverkan som AF godkände. 
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Beskrivningen  Melén  (2008)  gör  av  FK  förhållningssätt  till  sjukförsäkringsärendena  är 

tredelad enligt FK rutiner, alla ärenden kategoriseras i en av följande kategorier: 

• Bevakningsärenden - lindrigt skadade som utan insatser bedöms kunna återgå i arbete

• Rehabiliteringsärenden - de som är i behov av akut vård eller andra insatser 

• Pensionsärenden - de som inte bedöms återkomma i någon som helst form av arbete 

innan pensionsåldern 

Alla ärenden bedöms efter 45, 90 och 180 sjukdagar och kan då föras mellan dessa kategorier. 

Melén beskriver att problemet i det systemet är att väldigt få klassas som Pensionsärenden 

och inte många ses som Rehabiliteringsärenden. De allra flesta ärenden bedöms vara individer 

som  ska  kunna  tillfriskna  på  egen  hand.  Att  det  är  så  få  som  klassas  som 

Rehabiliteringsärenden får den effekten att dessa ärenden är så pass svåra att de enligt AF 

definition  saknar  anställbarhet  även  efter  anpassningar  och  åtgärder,  även  med  stöd  av 

exempelvis  lönebidrag.  Medan  de,  där  åtgärder  och  anpassningar  skulle  kunna  ge  nya 

möjligheter, betraktas som bevakningsärenden och därför inte av FK prioriteras för åtgärder. 

Inom samverkan ges handläggarna mer tid och kan utifrån de utökade resurserna göra en 

bättre bedömning och ge individen mer omfattande stöd. Målet är att individen under året i 

samverkan ska få prova flera olika arbeten med den inneboende förhoppningen om att något 

av  dessa  skulle  kunna  leda  till  anställning  med  eller  utan  lönesubvention  eller  en  ny 

yrkesinriktning  som  motiverar  individen  att  påbörja  utbildning.  I  de  fall  där  någon 

arbetsförmåga kunde hittas var det oftast deltidsarbetsförmåga vilket det är svårare att finna 

någon på arbetsmarknaden som är villig att betala för. Melén nämner att urvalet till samverkan 

utesluter de som fyllt 60 år för att de inte är attraktiva på arbetsmarknaden och han nämner att 

tidigare forskning också visat att utrikesfödda behandlats på liknande sätt, men det upplevde 

han inte själv under sin studie. Även de lyckade resultaten när individer får jobb i många fall 

misslyckade eftersom det i stor utsträckning handlar om jobb som skapats med de lönebidrag 

som  tillhandahålls  via  AF.  Det  handlar  då  om  arbeten  i  periferin  av  den  ordinarie 

arbetsmarknaden. Lönebidraget var ofta avgörande för om individen skulle kunna avslutas i 

samverkan3 det  beskriver  Melén  som  att  arbetsgivare  inte  vill  betala  hela  kostnaden  för 

arbetstagare med begränsad arbetsförmåga eller  hög sjukfallsrisk.  För  individen är  det  ett 

uppnått mål men samhällsekonomiskt ger det inte ökad sysselsättning. Det är inte många som 

3 Den som får en deltidsanställning med Lönebidrag som omfattar hela den bedömda arbetsförmågan kan ansöka 
om sjukersättning på resterande del och därmed avslutas i samverkan, egen not utifrån redovisad förförståelse
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återkommer  till  den  ordinarie  arbetsmarknaden  utan  lönesubventionering  med  hjälp  av 

samverkan.  Melén pekar  på att  det  bara  kan betyda  att  arbetsmarknadens struktur  inte  är 

tillräckligt tillåtande. 

För den som varit sjukskriven länge normaliseras arbetsoförmågan (Melén 2008), det som till 

en  början  betraktades  som  sjukdom  är  snarare  ett  normalt  tillstånd.  Den  arbetssökande 

relaterar gärna sin arbetsförmåga till  sitt  tidigare arbete medan den koppling till  yrke som 

tidigare fanns sedan 90-talet inte längre tillåts. Arbetsförmågan bedöms idag i förhållande till 

alla på arbetsmarknaden förekommande arbeten. Arbetsoförmåga i ett arbete innebär alltså 

inte arbetsoförmåga i alla yrken i enlighet med FK officiella bedömning, men Melén hävdar 

att  handläggarna fortfarande tar hänsyn till  de arbetssökandes egen yrkesinriktning. Melén 

beskriver att de arbetssökande ofta är beredd att offra sin yrkesidentifiering och att viljan att 

återgå till arbete uttrycks tydligast hos dem med lägst arbetsmarknadsstatus. Kvinnorna vill 

snabbt återgå i arbete medan männen först vill bli frisk och sedan återgå till sitt tidigare yrke, 

männen och de yngre beskriver Melén som mer identifierade med sitt yrke. Melén förklarar 

vidare att arbetsorienteringen också påverkas av, inte bara ålder och kön, utan även utbildning 

och  etnicitet.  Då  högutbildade  och  infödda  oftare  vill  hålla  sig  inom  sitt  yrke  medan 

lågutbildade  och  utlandsfödda  samt  de  äldre  förhåller  sig  mer  till  arbetets  organiserande 

effekter och är mer angelägen om att komma i arbete, även om det innebär att de måste söka 

sig till något annat än sitt tidigare yrke. Han beskriver att kvinnor är i en mindre gynnsam 

position  än  män  och  utrikesfödda  i  en  ännu  mer  missgynnad  position  i  förhållande  till 

arbetsmarknaden  då.  Fler  kvinnor  än  män uttrycker  god  arbetsorientering vilket  möjligen 

indikerar att de har ett större behov av arbete. Kvinnorna nämner bland annat att de behöver 

sitt arbete för de sociala kontakterna med arbetskamrater m.m. Medan fler män än kvinnor vill 

ha varaktig sjukersättning (tidigare förtidspension), möjligen med koppling till svårigheten att 

återgå till  det arbete de identifierade sig med. Inte ens de arbetssökandes arbetsorientering 

påverkade mer än marginellt deras möjligheter att återgå i arbete beskriver Melén, utan de 

flesta återgår till FK med ny sjukskrivning eller sjukersättning. Om de inte lyckas få dessa 

med  lönebidrag  skapade  anställningar.  Att  de  som  är  arbetslösa  skulle  utveckla 

arbetsoförmåga  för  att  de  bryts  ned  av  arbetslösheten  kan  också  förklara  varför 

sjukskrivningar blir längre ju längre de varat. På individnivå handlar det om en passivisering 

och att individen möjligen inrättat sig i och lagt  upp sin tillvaro utifrån det som blivit ett 

normalläge. Det innebär också för den som har familj att det är hela familjens mönster, rutiner 
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och roller som socialiserats fram som påverkats av att individen gått hemma. Det i sig skulle 

kunna utgöra en större risk för kvinnor än män, att de får en roll som hemarbetande, men det 

motsäger Meléns resultatanalys där kvinnorna är mer arbetsorienterade än männen.

2.8 Handläggarens bemötande och påverkan 

Kvinnorna och männen i Meléns studie (2008) förhåller sig olika till handläggarna, vilket kan 

påverka bedömningen av hur arbetsorienterade de är. Att männen möjligen positionerar sig 

mot systemet och handläggarna (Melén påpekar  att  handläggarna oftast  är  äldre kvinnor), 

medan kvinnorna är följsammare. Kvinnorna kan generellt också vara positivare inställda till 

deltidsarbete eftersom de i högre utsträckning gör det i samhället, medan män i högre grad 

förväntas arbeta heltid och lättare bedöms vara helt utan arbetsförmåga. Kvinnor får oftare 

halv sjukpenning och halv sjukersättning med ett  antagande om att  de har  en halv latent 

arbetsförmåga.  Handläggarna  i  samverkan  kan  möjligen  påverka  individernas 

arbetsorientering men de kan inte påverka arbetsmarknaden. Handläggarens beteende kan, 

medvetet eller omedvetet, påverkas av arbetssökandes attityd och att det fick handläggaren att 

styra i den riktning de förväntar sig att den arbetssökande vill. Vilket kan ta sig uttryck i att 

den som verkar vara mer intresserad av att återgå i arbete också får mer stöd medan den som 

uppfattas  som  mindre  intresserad  av  att  komma  tillbaka  i  arbete  bemöts  på  annat  sätt. 

Individens motivation kan troligen påverka utfallet av aktiviteterna, men handläggarna kan 

inte läsa de arbetssökandes tankar och Melén är kritisk till att handläggarna gör bedömningar 

utifrån sådana observationer och subjektiva tolkningar. Han beskriver också att handläggarnas 

uppfattningar inte bara skapas utifrån deras egna erfarenheter utan också riskerar färgas av 

kollegors då det i olika sammanhang exempelvis beredningsmöten förs samtal då de tar del av 

varandras  syn  på  de  ärenden  de  handlägger.  Detta  kan  leda  till  att  en  del  arbetssökande 

favoriseras framför andra,  medan man kan utgå ifrån att  alla  ska ha rätt  till  samma stöd. 

Melén beskriver att handläggarens förhållningssätt varierar och hur den arbetssökande och 

handläggarna i sina möten kan sträva efter sympati, en vilja att bli kompis. Detta kan påverka 

både handläggarens uppfattning om individens motivation och individens respons, motivation 

och vilja att göra rätt för sig i sitt deltagande i arbete eller aktivitet. När relationen mellan den 

arbetssökande och handläggaren är mer sympatisk kan den arbetssökande tala öppnare och 

själv  ställa  frågor  till  handläggarna,  individen  engagerar  sig  i  samtalet  och  har  då  större 

möjlighet  att  påverka  sin  framtid  i  och  med att  hon  också  lär  sig  systemet,  som Melén 

beskriver det.  Genom att kunna föra sig och bil handläggarnas ”kompis” ökar individens 

möjligheter att nå sina mål. Motsatsen beskrivs när handläggarna tar en uppfostrande roll, där 
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de verkar mer som övervakare och regeltolkare.  Vissa behöver inte en kompishandläggare 

utan  det  är  viktigt  att  handläggarna  i  de  ärendena  anpassar  sig  och  erbjuder  det  de 

arbetssökande behöver i form av stöd, krav, övervakning och uppfostran. 

De arbetssökande var missnöjda med handläggarna på AF som ansågs ge för lite stöd (Melén 

2008). Melén beskriver AF organisation som uppbyggd kring för få anställda för att kunna ge 

den service som de arbetssökande önskar sig och att AF ordinarie verksamhet inte innefattar 

aktiv hjälp från arbetsförmedlarna4 vilket kan bidra till att de arbetssökande blir missnöjda. De 

arbetssökande  vill  ha  mycket  hjälp  och  ett  gott  samarbete  mellan  handläggarna  och  de 

arbetssökande bidrar till en lyckad återgång i arbete. Före denna form av samverkan mellan 

AF och FK påbörjades  beskriver Melén att  de arbetslösa inte varit  prioriterade inom FK. 

Handläggarna  tror  själva  att  det  berott  på  att  de  anställdas  arbetsgivare  haft  för  vana  att 

bevaka sina anställdas sjukfall medan de arbetslösa sjukskrivnas ärenden varit dåligt utredda. 

En handläggare beskriver också att  FK haft  förväntan att AF ska ordna rehabilitering och 

återgång till arbete för de arbetslösa, vilket lett till att dessa inte handlagts aktivt inom FK. 

Även  skillnaden  i  de  båda  myndigheternas  bedömning  av  arbetsförmåga  (FK)  och 

anställbarhet  (AF)  kan  ha  bidragit  till  att  individer  ”hamnat  mellan  stolarna”,  vilket 

samverkan syftar  till  att  motverka.  Två av handläggarna från FK nämner också i  Meléns 

studie  att  FK  inte  haft  rätt  att  låta  arbetslösa  sjukskrivna  ta  del  av  arbetslivsinriktad 

rehabilitering.  Detta  beskrivs  FK  handläggarna  ha  gjort  i  vissa  fall  ändå,  genom  att 

handläggarna använt sin handlingsfrihet och genom att kalla de genomförda aktiviteterna för 

något annat för att passa in i gällande regelverk. Ur en FK handläggares svar noterar Melén 

även  att  AF  ofta  saknar  de  ekonomiska  resurserna  för  att  fullgöra  sitt  uppdrag.  Många 

individer  har  pendlat  mellan  myndigheterna,  om  de  haft  omväxlande  perioder  med 

arbetslöshet och sjukskrivning om två-tre månader så har inte alltid handläggarna gjort några 

utredningar  utan sjukskrivningen har antagits  börja om från början varje gång. Melén har 

också  uppfattat  en  vilja  att  skydda  individer  från  andra  välfärdssystem  t.ex. 

socialförvaltningarnas ekonomiska bistånd, genom att låta dem vara kvar i sjukförsäkringen. 

En  handläggare  hänvisade  det  till  att  det  fortfarande  är  skuld-  och  skambelagt  att  få 

ekonomiskt bistånd vilket återspeglas hos handläggare, som kan dra sig för att ta upp det med 

4 Leveransen av det stöd dessa individer efterlyser är upphandlad i enlighet med lagen om offentlig upphandling 
och är inte tillgänglig på alla orter i Sverige. På de orter där leverantörer av stöd i rehabilitering saknas har AF 
inte utökade medel för att erbjuda ökat handläggarstöd, det kan dock se mycket olika ut över landet. Egen not 
med hänvisning till redovisad förförståelse
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den sjukskrivna. Det framkommer också i Meléns studie att handläggarna inom FK inte alltid 

följer den praxis som Arbetslinjen stipulerar, om praxis var detsamma som gällande regler 

skulle betydligt fler vara ställda utanför sjukförsäkringen. 

2.9 Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden  har  genomgått  en  strukturomvandling  (Melén  2008).  Förändringarna  i 

sjukförsäkringen  har  dels  lett  till  att  anställda  med  bristande  arbetsförmåga  har  blivit 

arbetslösa eftersom deras arbetsförmåga ska bedömas mot alla förekommande arbeten på den 

öppna  arbetsmarknaden.  Det  har  blivit  allt  ovanligare  att  den  aktuella  arbetsgivaren  kan 

bereda  dem  ett  lämpligt  arbete  eftersom  arbetsmarknadens  krav  på  de  anställdas 

arbetsförmåga har ökat. De lågkonjunkturer som passerat har också bidragit till att förändra 

arbetsformerna  och  de  anställningserbjudanden  som förekommer  på  arbetsmarknaden.  Då 

arbetsgivarna  har  blivit  mindre  riskbenägna  har  de  i  allt  mindre  grad  erbjudit 

långtidsanställningar och heltidsanställningar, istället erbjuds mer flexibla anställningar som 

ex. projektanställningar,  deltid eller andra tidsbegränsade anställningar.  En utveckling som 

inte gått tillbaka under tiderna mellan lågkonjunkturerna. Individens yrkesidentitet har också 

allt mer urgröpts och varje individ väntas under sin livstid göra fler karriärväxlingar, generellt 

efterfrågar arbetsmarknaden idag en större flexibilitet och generalistens breda kompetens. De 

som först återgår till arbete efter sjukskrivning är de som har mest arbetsförmåga och de som 

har nära kontakt med arbetsmarknaden, det vill säga anställda sjukskrivna. Medan de som inte 

har en anställning har en längre väg tillbaka till arbetsmarknaden. I samtliga ärenden i Meléns 

studie var det sjukdom som var upphovet till arbetslösheten, inte tvärt om. Vad arbetsgivare är 

beredda att betala för rehabilitering, sjukskrivningar och anpassningar för att kunna anställa 

eller behålla personal med begränsad arbetsförmåga har också utvecklats negativt. Vilket gör 

att många trängs bort från arbetsmarknaden De kanske har en arbetsförmåga men de är inte 

anställningsbara, eftersom arbetsgivare inte vill anställa eller betala fullt pris för dem. Redan 

sjukdomshistoriken  väcker  misstanke  och  minskar  attraktiviteten  för  arbetsgivare.  För 

handläggarna inom samverkan innebär  detta många gånger att  det  snarare handlar om att 

rehabilitera individerna till obefintliga arbeten, arbetslöshet, eller att skapa anställningar med 

stöd av ex. lönebidrag. Melén håller sig tvivlande till  att  det skulle hjälpa människor med 

nedsatt arbetsförmåga att få en ordinarie anställning. Han pekar också på risken att individens 

egen  syn  på  sin  arbetsförmåga  förändras  med  följden  att  situationen  rekonstrueras,  ny 

sjukskrivning längre fram. Detta oberoende av den arbetssökandes egen vilja, hållning och 

medvetna tanke, även oberoende av handläggarnas engagemang och stöd, då det är upp till 
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möjligheterna  som erbjuds  på  arbetsmarknaden  som avgör  resultaten  av  rehabiliteringen. 

Handläggarna  kan  göra  sitt  bästa  för  individen  och  för  den  enskilde  är  vinsten  en 

arbetsinkomst,  något  de  kan  påverka  om  än  marginellt,  och  den  är  vanligtvis  högre  än 

ersättningen  från  sjukförsäkringssystemet  eller  försörjningsstödet.  Melén  summerar 

förändringarna som skett på arbetsmarknaden vid införande av arbetslinjen i sjukförsäkringen 

att det inte är de arbetsoförmögnas inställning till arbete som förändrats. Så det är troligen inte 

det som ligger bakom de höga sjukskrivningstal som utlöst detta förändringsarbete. 

Det är arbetsmarknadens krav och en sjukförsäkring som anpassats till dessa krav, och att 

synen  på  arbetsförmåga som förändrats.  Att  de  arbetslösa  är  överrepresenterade  bland  de 

sjukskrivna  ser  han  som en  följd  av  att  sjukfrånvaron  i  sig  kan  orsaka  arbetslöshet  och 

arbetsgivares begränsade vilja att anställa dem som har begränsad arbetsförmåga eller antas 

ha hög sjukskrivningsrisk. 
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3 Metoder och vägval

Denna uppsats presenterar en deskriptiv analys av upplevelse av trygghet i förhållande till 

Sjukförsäkringen. Den genomgående metoden är reflekterande empirisk metod (Alvesson & 

Sköldberg 2007) vars resultat  i  denna uppsats blir  ett axplock som inbjuder till  förståelse 

snarare än hävdar sanningen eller utger sig för att bidra med fakta. Mycket av materialet som 

ligger till  grund för den bakgrund som inledningsvis presenterades baseras på kvantitativa 

studier  och i viss  mån har  det  kvantitativa tänkandet  också funnits med i  arbetet  med de 

intervjuer som gjorts i denna studie. Genom att ha med tanken på andel eller hur många som 

svarat vad har resultatet presenterats med olika tyngd, men eftersom urvalet för denna studie 

inte har gjorts för att det ska vara representativt eller annat än ett axplock av informanter med 

olika bakgrund kan den inte bedömas vara annat än en kvalitativ ansats.

3.1 Metodval

Metodvalen utgick ifrån ett intresse av långtidssjukskrivna, med en öppenhet för vari detta det 

kunde finnas en kärna att undersöka närmare. Först gjordes en genomläsning av information, 

studier och litteratur som presenteras. Denna pekade ut att medborgarens upplevda sociala 

trygghet  påverkas  av  förändringarna  i  socialförsäkringen,  vissa  risker  framkommer  också 

samt att ekonomisk trygghet är av betydelse för individen på ett sådant sätt att möjligheten att 

uppnå önskat resultat kan påverkas. Att den upplevda tryggheten är viktig stärktes ytterligare 

av tidigare forskning och sociologisk litteratur. 

3.2 Litteraturval 

Föreliggande sociologiska litteratur valdes inför uppsatsen med hänvisning till att de beskriver 

det moderna samhällets framväxt på ett sätt som är lämpligt utifrån det som avses studeras. 

Kompletterande  litteratur  och  artiklar  om  nyliberalismens  utveckling,  socialpolitiska 

klassiker, om arbetslinjen och metod har valts utifrån att de belyst för studien viktiga saker, 

för att öka förståelsen över det samtida skeendet i samhällsutvecklingen, detta urval har gjorts 

utifrån rekommendation av lärare vid Luleå Tekniska Universitet. Analyser och studier, i flera 

fall FK egna granskningar samt den information som finns på AF respektive FK webbplatser 

har varit avgörande för förståelsen av hur regelverket ser ut just nu och för att få en bild av 

vad  myndigheten  studerar.  Dessa  informationskällor  har  utöver  lagtexter  och  fakta  om 

regelverket valts utifrån relevans bedömd mot studiens inriktning Trygghet och tillkommit 

eftersom.
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3.3 Empiriskt metodval

Att genomföra studier med hjälp av intervju börjar med flera vägval (Svensson & Starrin 

1996),  t.ex. ska det vara en standardiserad eller ostandardiserad intervju och ska den vara 

kvalitativ eller kvantitativ? En kvalitativ intervju är en metod för att få fram ny information 

eller  annan  information  än  det  redan  kända  inom ämnesområdet  medan  den  kvantitativa 

undersöker utbredningen av t.ex. en uppfattning av kända variabler. I denna studie är syftet 

snarare att fånga det subjektiva okända om hur medborgare och tjänstemän upplever trygghet 

i  förhållande  till  sjukförsäkringen,  hur  de  definierar  trygghet  i  förhållande  till 

sjukförsäkringen och avseende tjänstemännen hur de har uppfattat den interna introduktionen 

att tillse eller öka individens upplevda trygghet genom handläggningen. Det är en kvalitativ 

ansats  som  låter  sig  göras  med  standardiserade  frågor  (Trost  2010).  Fördelen  med  en 

standardiserad  intervju  är  att  den  i  sin  form gör  den  som intervjuar  utbytbar,  snarare  än 

medskapare.  Målet  var att  den intervjuade skulle  svara  oberoende av intervjuaren,  för  att 

undvika dialog kring åsikter om systemen och undvika samförstånd eller förgivettagande av 

information som inte uttalas mellan intervjuare och den svarande. Detta med hänvisning till 

den förförståelse i ämnet som redovisats. Möjligheten att ställa följdfrågor har använts. 

En första intervjuguide utformades och testades (Bilaga 1) på en person, resultatet av detta 

förde tanken till att det kan finnas en samvarians mellan upplevd trygghet och liten/obefintlig 

kunskap om gällande regler. Det bidrog till att synen på tjänstemän/handläggare som verkar i 

beröring  med  sjukförsäkringen  kom  att  bli  dubbel.  Dels  så  som  upprätthållare  av 

trygghetssystemet  de är anställda att  agera  inom och dels  som de vanliga medborgare de 

samtidigt är, dock med möjligen mer fördjupad kunskap om systemet. Urvalet förtydligades 

därmed också så att intervjuerna genomfördes med två olika grupper: 

• Tjänstemän/handläggare som verkar i beröring med sjukförsäkringen

• Medborgare utan yrkesmässig förförståelse avseende sjukförsäkringen 

Frågeställningarna i intervjuguiden förfinades efter testintervjun och informationen om vad 

som avsågs med Sjukförsäkring, det vill säga den ekonomiska allmänfinansierade försäkring 

som  kan  ge  ersättning,  sjukpenning/sjuk-  eller  aktivitetsersättning  till  den  enskilde  vid 

sjukdom/ohälsa  som  förhindrar  arbete  i  någon  omfattning.  Att  det  finns  även  andra 

ersättningar som kan vara aktuella för den som är drabbad av ohälsa/sjukdom t.ex. sjuklön 
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från arbetsgivaren, privata sjukförsäkringar, rehabiliteringsersättning från FK, aktivitetsstöd 

vid deltagande i något av AF handlagda aktiviteter lämnades ingen information om.

Första frågeområdet utgjordes av frågeställningar kring kännedom om regelverket och frågan 

om  genomförda  förändringar  syftade  till  att  utöka  reflektionen  kring  kännedomsfrågan. 

Eftersom kännedom skapas utifrån information eller uttalanden individen på ett eller annat 

sätt  uppfattat  efterfrågades  även  hur  informanterna  fått  den  kännedom  de  har  med 

specificerande följdfråga om de fått någon information. Då en av tankarna som väcktes av 

testintervjun  var  att  ökad  kännedom  om  sjukförsäkringen  och  dess  tillämpning  möjligen 

påverkade upplevelsen av trygghet lades särskilt fokus på detta. Andra frågeområdet utgjordes 

av  frågeställningar  kring  upplevelse  av  trygghet  i  förhållande  till  sjukförsäkringen  och 

möjligheten  att  få  sjukpenning  vid  sjukdom.  Vilket  inleddes  med  att  låta  informanterna 

definiera vad trygghet betyder alternativt vad som behövs för att de ska uppleva sig trygg i 

detta  sammanhang.  En  fråga  om  vilken  betydelse  informanterna  tillskriver 

sjukförsäkringen/möjligheten  till  sjukpenning  för  en  god  rehabilitering  ställdes  också.  I 

studien gavs tjänstemännen dels tilläggsfrågan om huruvida de i sitt arbete fått någon särskild 

order eller uppmaning att försöka påverka individens upplevelse av trygghet. Samt att flera av 

tjänstemännen fick följdfrågan om de upplever att deras yrke påverkat deras egen upplevelse 

av trygghet. Detta utifrån nämnda tanke om ökad kännedom. Alla informanterna fick också en 

öppen avslutande fråga där de kunde göra tillägg om det var något särskilt  de tyckte var 

viktigt att ta upp när man studerar sjukförsäkringen.

3.4 Urval och procedur vid genomförda intervjuer

Urvalet  inför  intervjuerna  har  gjorts  med  en  kombination  av  subjektivt  urval  och 

snöbollsurval (Denscombe 2009), genom att ett fåtal individer fick frågan om att ställa upp på 

intervjun och gavs möjlighet att rekommendera någon annan. Med subjektivt urval avses att 

forskaren  har  viss  kännedom  om  de  tillfrågade  personerna,  i  detta  fall  rör  det  sig  om 

kännedom om deras yrkesfunktion och i viss omfattning även kännedom om förekommande 

sjukskrivningshistorik avseende ett fåtal av de tillfrågade.

Som informanter till studien eftersöktes personer inom följande valda förutsättningar:

• AF handläggare med respektive utan egen erfarenhet av längre sjukskrivning

• FK handläggare med respektive utan egen erfarenhet av längre sjukskrivning

• Andra tjänstemän som Arbetar i direkta möten med sjukskrivna. 
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I  gruppen  utan  yrkesmässig  förförståelse  avseende  sjukförsäkringen  gjordes  ett  urval  av 

medborgare mellan 20-65, personer inom följande valda förutsättningar:

• Egenföretagare

• Person med varaktig sjukersättning

• Person med egen erfarenhet av utförsäkring

• Andra personer med respektive utan egen erfarenhet av längre sjukskrivning

I urvalet har inte kön beaktats, en viss kvinnodominans förutses eftersom tjänstemän inom 

dessa  uppdrag  i  huvudsak  är  kvinnor  och  även  i  statistiken  över  sjukfrånvaron  framstår 

kvinnodominans.  Kön  bedöms  dock  inte  relevant  för  de  frågeställningar  denna  studie 

omfattar. I resultatredovisningen framställs därför varje utsaga könsneutralt. 

Intervjuerna har genomförts över telefon och spelats in med digital upptagning, därefter har 

de transkriberats ordagrant, det sammanställda resultatet redovisas i resultatdelen. 

För denna studie har 13 intervjuer genomförts med 7 tjänstemän och 6 personer som inte 

arbetar med bemötande av sjukskrivna. Tjänstemännen var 2 från FK, 4 från AF varav en 

arbetar i samverkansprojektet AF/FK samt 1 tjänsteman från kommunens socialförvaltning. 

Alla angivna förutsättningar för urvalet har uppfyllts. 

3.5 Analysmetod

Efter  transkribering  har  de  många  öppna  svaren  på  intervjufrågorna  sammanställts  och 

inledningsvis  grupperats  inom  de  frågeområden  som  intervjuguiden  tagit  upp  för  att  se 

framträdande  mönster  eller  starkt  avvikande  svar.  Frågornas  öppna  karaktär  gjorde  att 

informanterna i viss omfattning svarade på fler än en fråga vid de givna frågorna, samt att 

frågor  som  var  helt  öppna  gav  många  ytterligare  kommentarer.  Grupperingen  i 

sammanställningen  kom därför  att  omfatta  fler  rubriker  än  antalet  intervjufrågor.  I  dessa 

grupperingar  har  i  analysen  empiriskt  resultat  jämförts  med  och  kopplats  till  det  som 

presenteras  i  teoriavsnittet  eller  den  inledande  beskrivningen  av  regelverk  och  bakgrund. 

Strävan i arbetet med detta material har genomgående varit beskriva vad som framkommit 

och besvara syftet med en deskriptiv summering av vad informanterna sagt om saken och vad 

som framkommit av föreliggande teorier och forskning. 
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3.6 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet är en studies pålitlighet och den bedömning som kan göras utifrån möjligheten att 

svaret skulle vara detsamma även vid upprepad undersökning. En strävan efter att friställa 

resultatet  från  intervjuaren  kan  stärka  studiens  reliabilitet,  men  kontextuell  påverkan  vid 

kvalitativa studier kan inte förbises. Validiteten bedöms utifrån huruvida studiens frågor och 

genomförande verkligen mäter  det  som avses.  Genom att  följa  intervjuguiden  som också 

testats när den framställdes avsågs validiteten stärkas. Det framhävs i viss litteratur (Trost 

2010) att det är det irrelevant att diskutera reliabilitet och validitet i kvalitativa studier, men 

för att uppnå en seriöst ämnad förståelse och möjlighet att fånga någon insikt av genomförd 

studie har strävan ändå varit att uppnå en tillfredsställande reliabilitet och validitet utifrån 

studiens syfte.

3.7 Etik

Särskilda överväganden (Vetenskapsrådet  2011) har gjorts inför genomförandet av studien, 

främst avseende redovisad förförståelse, men också rörande konfidentialitet och information 

till informanterna. Alla som deltagit i studien har fått information om att deras svar kommer 

att behandlas med respekt och deras identitet skyddas. Alla har svarat frivilligt och med rätt 

att  neka eller återta sitt  deltagande.   I  den information som gavs presenterades också hur 

själva intervjun skulle gå till och de har gett sitt  tillstånd till  bandinspelning utifrån detta. 

Utifrån frågeställningarnas art har bedömningen gjorts att ett undertecknat samtycke rörande 

hantering av materialet inte fordras.

Luleå Tekniska Universitet 44/81



Tryggare kan ingen vara
C/D Uppsats Sociologi Fredrika Persson

4 Resultat

Frågorna i intervjuguiden (Bilaga 3) berörde olika områden och de redovisas delvis i enlighet 

med  den  uppdelningen,  men  även  ytterligare  rubriker  har  tillkommit  där  nya  teman 

framkommit i resultatet. 

Alla informanter svarade inte med konkreta kommentarer, vissa valde att svara utifrån vad 

som behövs för att de ska kunna känna sig trygga medan andra svarade med kommentarer 

under andra frågeställningar som här flyttats ihop i enlighet med frågeställningarna. Negativa 

kommentarer kan anses vara definierande om man vänder dem till dess motsats. I svaren där 

gradering har använts är svarsalternativen angivna inom parentes.  Visst  talspråk redigerats 

bort för att minska risken att informanterna ska kunna identifieras på ett otillbörligt sätt.

4.1 Definition av trygghet i förhållande till sjukförsäkringen

Summerat kan definitionen presenteras så här: 

Trygghet är att sjukförsäkringen finns. Det är att man vet att man får ersättning 

så att det kan vara relativt stabilt ekonomiskt även om man blir sjuk. Att inte 

behöva oroa sig även för en längre tids sjukskrivning, att man inte blir 

utförsäkrad. Att man kan lita på den läkare som sjukskriver.

En FK tjänsteman uttryckte att sjukpenningen inte innebär en så stor trygghet idag, att det 

finns  för  många  osäkerhetsfaktorer  som  kan  påverka  möjligheten  till  ersättning.  Samma 

tjänsteman  påpekade  att  de  allra  flesta  får  sin  sjukpenning.  Hen  påtalar  att  det  finns  ett 

problem inom FK idag som gör att det tar lång tid för individen att få ett konkret första besked 

om ersättning beviljas eller inte. 

Liksom två av informanterna i medborgargruppen uttryckte det:

• För att man ska känna sig trygg så ska man veta att man fångas upp redan från första 

dagen, att hela livet inte måste fallera framför ens ögon innan hjälpen ges.

• Jag tycker att man ska ta det på allvar verkligen. Jag menar det, människor blir inte, 

mår inte bättre av att känna stor press och stress hela tiden. Så det tycker jag verkligen 

man ska se över systemet, så att man får veta mycket tidigare
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Flera informanter beskriver det krångligt att vara sjuk, två påtalar att man måste kämpa. Det 

fordras intyg och bevis, en tjänsteman nämner också en sårbarhet i systemet hänvisat till vissa 

läkares bristande skriftliga dokumentation vilket kan antyda att det delvis i vissa fall kan bero 

på läkarens bristande kunskap i svenska. 

• Du måste ha en bra läkare som måste skriva och förklara

• Det är för mycket jobb för... man måste vara väldigt frisk för att orka vara sjuk

Att det inte är den sjukskrivande läkaren som gör den slutliga bedömningen nämner en FK 

tjänsteman som en klar osäkerhetsfaktor. Vilket också fler informanter kommenterar.

• Trygghet är... att man litar på den läkare som har sjukskrivit en person. Att det inte, att 

ingen annan beslutar, att inte en läkare via FK tar andra beslut

• Att man ska gå mer på vad den läkaren som känner patienten säger istället för hur 

läkaren på FK tolkar saker och ting. Att de kanske ska ha en bättre dialog med den 

läkaren och då kanske jag främst tänker, ja dels sjukpenning men även sjukersättning

• Exempelvis är det inte läkaren som bestämmer om man får, om läkarintyget duger 

utan det bestämmer en tjänsteman på FK

Två tjänstemän kommenterar dock att det i viss mån är bra att det finns en möjlighet att pröva 

rimligheten i sjukskrivningarna. 

Fasta tidsgränser kommenteras av flera, i vissa fall med hänvisning till  att  detta bidrar till 

minskad trygghet. En kommentar var särskilt positiv angående detta.

• Man får vara sjuk ett visst antal dagar, sen ska man vara frisk, ungefär. Det känns ju 

inte så tryggt. Så fungerar det ju inte riktigt i praktiken

• Trygghet är väl att inte bli utförsäkrad

• Att det omprövas med 6 månaders perioder till en början och därefter 3 år om jag inte 

minns  fel.  Det  vill  säga  lång  och  nästan  konstant  uppföljning.  Man ger  inte  upp 

förhoppningarna om att individerna ska kunna rehabilitera sig

• Det är en stress över att man inte blir frisk enligt vad de anser att man ska bli. Att man 

inte klarar av det de anser att man ska klara av. Stress och en stor nedvärdering av en, 

på något sätt, man duger inte som människa
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Det  framkommer  vid  intervjuerna  med  tjänstemän  en  medvetenhet  om  att  dessa  fasta 

tidsgränser vilar på riktlinjer fastlagda av Socialstyrelsen och FK, men att dessa kan vara 

svåra  att  tillämpa  när  det  tillstöter  något  eller  om rehabiliteringen  inte  går  tidsmässigt  i 

enlighet  med  dessa  riktlinjer.   Några  tjänstemän  efterlyser  fokus  på  de  individuella 

variablerna, en efterlyser även helhetssyn även omfattande individens hela livssituation. Även 

informanterna i medborgargruppen efterlyser mänskligare bedömningar utifrån individen.

Att prövas mot hela arbetsmarknaden, inte bara mot sitt eget arbete nämner en tjänsteman

• Du är bara förhindrad i just det här arbetet, men det finns inga andra arbeten att söka. 

Då kan det bli så att individen själv blir tvungen att säga upp sig eller arbetsgivaren 

måste säga upp personen

Två av informanterna i medborgargruppen har förlorat sitt arbete på grund av sjukskrivning.

4.2 Upplevd trygghet i förhållande till sjukförsäkringen

Tjänstemännen upplever sig summerat tryggare än medborgargruppen avseende möjligheten 

att få sjukpenning vid egen sjukdom, FK tjänstemännen upplevde sig betydligt tryggare än AF 

tjänstemännen. Medan informanterna i medborgargruppen upplevde sig mindre trygg än AF 

tjänstemännen. 

Medeltal av informanternas gradering av trygghet i förhållande till sjukförsäkringen, uppdelat 

per myndighet (svar har angetts på en skala 1-5, där 5 var mycket trygg)

AF handläggare 2,63

FK handläggare 4,00

Alla i medborgargruppen 1,59

Det var en viss skillnad mellan dem som haft egen erfarenhet av att vara sjukskriven. 

Medeltal av informanterna gradering av trygghet i förhållande till sjukförsäkringen (svar har 

angetts på en skala 1-5, där 5 var mycket trygg)

Tjänstemän med egen erf. av sjukpenning 3,13

Tjänstemän utan egen erf. av sjukpenning 3,33

Medborgargrupp med egen erf. av sjukpenning 1,38

Medborgargrupp utan egen erf. av sjukpenning 2,00
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Redan på frågan om definition av trygghet sa flera av informanterna sådant som tyder på 

otrygghet med aktuellt system. Även om de längre fram i intervjun på den specifika frågan om 

hur trygga de kände sig graderade högre. En FK tjänsteman sa spontant

• Oj hur menar du nu? Jag finner ingen trygghet i det alls. Det är för osäkert, om man 

får och hur mycket man får, hur länge man får och varför man får

En  informant  som  uppbar  sjukpenning  idag  sa  sig  uppleva  sig  trygg  för  tillfället,  men 

uttrycker  att  upplevelsen  av  trygghet  i  förhållande  till  sjukpenningen  är  noll  när  den  nu 

beviljade sjukskrivningen är slut. Flera av informanterna hade själva förslag på fler personer 

som de ville rekommendera, personer som verkligen skulle kunna berätta om hur det är att  

vara: otrygg, sjukskriven och utförsäkrad. Då syftet med studien inte var att fånga de mest 

negativa upplevelserna följdes dessa rekommendationer inte upp. 

Hur  trygg  man  känner  sig  i  förhållande  till  sjukförsäkringen  beror  enligt  några  av 

informanterna på vilken längd på sjukskrivningen informanten tänker på. Detta nämner även 

en FK tjänsteman, då med kommentar om att det spelar mindre roll vid korttidsfrånvaro men 

att sjukförsäkringen har mycket större betydelse vid långtidsfrånvaro. 

Den informant som kallar sig själv sjukpensioner berättade att få varaktig sjukersättning gav 

sämre ekonomi men ökad trygghet, genom att visshet ger mindre stress. Informanten kände 

sig inte helt trygg 

• Rätt som det är kan de ju ändra regler…

4.3 Kännedom om gällande regelverk avseende sjukpenning

En FK tjänsteman skattade mycket god kännedom (5) om reglerna med hänvisning till sitt 

arbete.  Tre  informanter  som  var  tjänstemän  inom  FK  och  AF  med  egen  erfarenhet  av 

sjukskrivning, då de också uppburit sjukpenning, skattade att de hade relativt god kännedom 

(4) om reglerna för sjukpenning. FK tjänstemannen bland dessa tre hänvisade sin kännedom 

till sitt tidigare arbete med sjukförsäkringen.  Den kommunala tjänstemannen skattade också 

relativt god kännedom (4) med hänvisning till yrkesmässig samverkan med FK. 
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Medeltal av informanternas gradering av kännedom om reglerna i sjukförsäkringen, 1-5
Tjänstemän med egen erf. av sjukpenning 3,50

Tjänstemän utan egen erf. av sjukpenning 3,67

AF handläggare 3,00

FK handläggare 4,50

Medborgargrupp med egen erf. av sjukpenning 2,50

Medborgargrupp utan egen erf. av sjukpenning 2,50

Den  av  informanterna  i  medborgargruppen  som  uppger  sig  ha  bäst  kännedom  (4)  om 

regelverket har nyligen blivit utförsäkrad medan de andra har relativt låg (1-3) kännedom om 

reglerna. 

Det  tycks  utifrån  detta  urval  inte  göra  någon  större  skillnad  avseende  kännedom  om 

regelverket  om  informanten  själv  uppburit  sjukpenning,  dock  antyder  medeltalen  att  de 

tjänstemän som inte har egen erfarenhet av sjukpenning graderar sin kännedom lite högre än 

de med egen erfarenhet i sin grupp.  Detta urval visar inte något konkret samband avseende 

kännedom  och  upplevelse  av  trygghet  i  förhållande  till  sjukförsäkringen.  Då  omfattande 

kännedom om sjukförsäkringen efter en egen erfarenhet lika gärna kan göra personen otrygg 

som trygg beroende på hur det specifika ärendet gått. 

4.4 Bedömningen om vikten av sjukpenning för god rehabilitering

Av  alla  informanter  skattar  10  av  13  att  det  mycket  viktigt  (5)  att  individen  är  trygg  i 

förhållande till sjukpenningen för att uppnå en god rehabilitering. De tre som skattade det som 

mindre än mycket viktigt var dels en som arbetar med försörjningsstöd, som kommenterade 

att det viktigaste är att individen blir trodd och får den rehabilitering hon/han behöver. En 
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annan  är  en  handläggare  vid  FK  som  själv  känner  sig  mycket  trygg  i  förhållande  till 

sjukpenningen och själv har uppburit sjukpenning vid något tillfälle under de senaste 10 åren, 

hen beskrev upplevelsen av trygghet som individuell: 

• Den är viktig (3). Det är väl mer det här att trygghet är så individuellt och olika från 

person till person, så det är, tror jag jättesvårt att mäta, utan det är ju som upplevelse 

och problemet är upplevelser för enskilda individer ligger på ett känslomässigt plan 

medan myndigheter verkar på ett helt annat plan. 

Den tredje informanten som inte uttryckte det som mycket viktigt har samtidigt uttryckt en låg 

känsla  av  egen  trygghet  i  förhållande  till  sjukpenningen  och  kompletterat  med  privata 

försäkringar. 

En FK tjänsteman påtalar att det många gånger är så att oron för ekonomin för individen tar 

över  själva  sjukskrivningen,  vilket  också  beskrivs  av  flera  andra  informanter.  Främst 

tjänstemännen med egen erfarenhet och informanterna i medborgargruppen ger kommentarer 

om att det är en stor del av tillfrisknandet att vara trygg och kunna fokusera på att bli frisk, att 

det  är  ett  stresspåslag  som  påverkar  rehabiliteringen  negativt  att  behöva  oroa  sig  för 

ekonomin.

• För man blir ju sjuk av oro också

• Jag tror en stor del i tillfrisknandet är att känna att man är trygg, att man vågar vara 

sjuk,  att  man  vågar  fokusera  på  att  komma  tillbaka  och  att  inte  50  %  av  ens 

rehabiliteringstid ska gå åt till att sitta med olika papper eller telefonköer...

• Jag tror att den är mycket viktig. För att kunna få resultat på en rehabilitering så är det 

ju  viktigt  att  grundtryggheten  finns  och  att  man har  en  inkomst  under  tiden  man 

rehabiliteras

4.5 Yrkets påverkan

Alla tjänstemän som fick frågan om de tänkte att deras yrke påverkade deras upplevelse av 

trygghet svarade att de påverkades, några nämnde att de påverkades negativt av att de i sitt 

yrke ser att människor faller mellan stolarna/nekas ersättning. 

• Jag tycker att det är fördjävligt att det inte funkar. Eller som jag tycker att det ska göra. 

Ja så absolut tycker jag att det har påverkat min syn
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• Man känner ju med tanke på att man har jobbat med folk och många säger att de inte 

får, så känns det ju inte alltid nån säkerhet att jag skulle få någon sjukpenning om jag 

själv skulle bli sjuk

• Helt  klart  så  bidrar  det,  det  gör  det  absolut.  Att  jag  ser  fler  saker.  När  jag  ser 

människor som ramlar mellan stolar, alltså riktigt ordentligt, av olika skäl. Det är klart 

att  det  påverkar mig och att  det  påverkar  min syn på samhället  och på de sociala 

skyddsnät vi har, absolut gör det det

Två tjänstemän, en från vardera AF och FK kommenterade att de hade fördel jämfört med 

andra som inte har samma kännedom om sjukförsäkringen utifrån sitt yrke, då de vet vad som 

krävs och förväntas av dem. 

• Ja det tror jag faktiskt. Eftersom jag känner till  regelverket och känner till  hur det 

fungerar så spelar det roll. På det sättet är jag ju tryggare för jag vet ju vad förväntas

• På ett sätt, jag känner ju till hur det fungerar. Så på det sättet är man ju medveten och 

förberedd och det kan man ju säga mynnar ut i en trygghet

4.6 Intern uppmaning att påverka individens upplevelse av trygghet

Alla tjänstemännen i denna studie talade om att de medvetet försöker bidra till att individerna 

de möter i tjänsten känner sig tryggare. Flera svarar att de ser det som en självklar del i sin 

roll, som statstjänsteman. Ingen av dem hänvisar till en konkret uppmaning eller intern order. 

• Ja som min roll i en statlig myndighet (FK) så ligger det ju som i en del i att vi ska, 

vårt uppdrag är ju serva kunderna som är de försäkrade i Sverige. Ja det är som en 

aktiv del i arbetet. Ge god service. Att som anställd tittar man, att man möter individer, 

att man inte handlägger ärenden utan man bemöter kunder

• Det är väl mer bara så självklart tycker jag, att man ska ha med det i sitt arbete. Om 

jag har någon direkt order. Det finns ju värdegrunder (AF), men om de är så konkreta 

det vet jag inte

• Ja från mitt  perspektiv  så möter  jag nästan varje  dag kunder som kommer in  och 

behöver hjälp och jag går alltid in, med varje kund som kommer in, de får alltid full 

uppmärksamhet. Jag informerar för kunden, vad de gör för någonting och hjälper dem 

samtidigt. Så jag upplever att de får väldigt mycket information och trygghet mycket 

utifrån mitt perspektiv (FK).
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• Det är ju ett arbetssätt vi (AF) har, att försöka hjälpa så långt det bara går. Vi måste 

göra det vi kan göra, det är vår skyldighet tycker jag. Det är mera som jag är, det är 

inte  uttalat  i  organisationen  utan  vi  har  vårat  uppdrag  och  sen  är  det  ju  mycket 

personligt, från handläggare till handläggare hur långt man tar detta uppdrag. Om man 

sträcker sig lite utanför vad vi egentligen ska göra, ibland kanske det är den avgörande 

biten som gör att det faller på plats för personen, för kunden.

4.7 Information 

Flera av tjänstemännen hänvisar i huvudsak sin kännedom om regelverket till sitt arbete (6/10 

kommentarer), tre nämner egen erfarenhet/fått information och en har sökt information själv 

via FK webbplats. 

I  medborgargruppen är det  vanligaste svaret  att  de fått ökad kännedom genom människor 

omkring dem (3/8 kommentarer), två kommentarer nämner egen erfarenhet/information. 

Två kommentarer hänvisar till att de sökt information själv, varav en hänvisar specifikt till FK 

webbplats. En kommentar nämner ökad kännedom via media.

På frågan om vad som skulle behövas för att hen skulle känna sig trygg i förhållande till 

sjukförsäkringen svarade en av informanterna:

• Då skulle jag vilja ha bättre information från Försäkringskassan, dels kanske vad som 

står på hemsidan och sen även kanske vad deras handläggare, alltså att man har en 

bättre dialog med dem. För det upplever jag väl att jag inte haft. Hittills. Och sen så, 

att det inte skulle vara så himla krångligt och vara sjuk kanske.

Ibland får individen lära sig av egen erfarenhet.  En av tjänstemännen som intervjuats har 

ägnat sig åt att försöka läsa på och ta till sig informationen som hen fått men har ändå gjort 

sådana misstag att  hen missat  viss  ersättning.  I  just  det  fallet  kunde misstagen korrigeras 

retroaktivt, vilket inte alltid är fallet. Det kan vara ett tecken på att tillgänglig information inte 

är  så  lätt  att  förstå  även  för  yrkesverksamma tjänstemän i  statlig  förvaltning.  Som några 

uttryckte det

• Det är ganska mycket regler som jag inte känner till, just nu känner jag mig lite osäker 

på hur mycket jag kan.
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Precis  som en av FK tjänstemännen kopplar  ihop hur hen  ger  information till  individens 

upplevelse  av  trygghet  kan  också  utifrån  intervjuerna  förstås  att  en  del  av  det  som 

medborgarna finner är krångligt har att göra med att de inte förstår. Det som framgår mycket 

starkt genomgående i de allra flesta svaren är att det viktigaste är att få veta. Kanske inte 

enbart då avseende generell information om regelverken utan mer specifikt i det egna ärendet. 

Exempelvis beskrev informanten som idag uppbär sjukersättning att även om ekonomin blev 

kraftigt försämrad så är det bättre att veta, genom att beslutet är fattat, att det ökar upplevelsen 

av trygghet.

• Trygghet är den där vetskapen

4.8 Annat som framkom av intervjuerna

Flera av informanterna nämner spontant att det är ett hårdare klimat i hela samhället idag, inte 

bara i sjukförsäkringen. Att det är fel att vara sjuk och att de som är sjuka nedvärderas, anses 

vara myglare och straffas i det sjukförsäkringssystem vi har idag. 

• Det var enkelt att få bli sjukpensionär på grund av ex. ont i ryggen eller ett dåligt knä. 

De flesta tror jag känner till alltid någon som är sjukpensionär men som ändå är ute 

och jobbar och skottar snö, bygger hus och grejar på. Idag är det väldigt svårt att bli 

sjukpensionär, det har blivit ytterligheter, från den ena ytterligheten till den andra 

ytterligheten i sjukförsäkringssystemet tycker jag. Jag saknar det där, mittemellan 

steget, det kom aldrig

Det beskriver en upplevelse av att det förr var mycket lättare att få varaktig sjukersättning, 

vilket hen ansåg att en del fick trots att de fortfarande hade arbetsförmåga. En tjänsteman sa 

sig känna sig relativt trygg vid fråga om den egna upplevelsen av trygghet med hänvisning till 

att om hen själv skulle bli sjuk så skulle det vara av så allvarlig art att sjukpenning skulle 

beviljas. Ett lågt förtroende för de bedömningar som ligger till grund för eventuellt beviljande 

eller nekande av sjukpenning kan också utläsas av informanternas svar, oberoende om de är 

tjänstemän eller inte.  En av informanterna hade en planerad operation som hen uppfattat att 

såväl  sjukvården som arbetsgivaren tyckte var viktig, men hen uttryckte oro inför om hen 

skulle beviljas sjukpenning eller inte för ingreppet och rehabiliteringen. 

• Man har mer tur om man får ut sjukpenning, än en självklarhet

• För jag litar inte på Försäkringskassan
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Två AF handläggare påtalar att bedömningarna från FK varierar mycket beroende på vem FK 

handläggaren är.  Att  det  stöd som ges  i rehabiliteringsprocessen av AF också kan variera 

mellan  handläggare  framkommer  också  i  kommentarer  av  handläggarna  själva.  Flera  av 

tjänstemännen uttrycker att de är bekymrade över de hårdare reglerna och att individer faller 

mellan stolarna. En AF tjänsteman påpekar att de olika systemen i AF/FK ibland krockar med 

varandra så att individen inte får ut ersättning. Av några tjänstemän från AF kan man förstå att 

de upplever sig föra en kamp mot FK för att individen ska få den hjälp de behöver.

Det är inte bara en fråga om hur sjuk individen är som avgör om de får sjukpenning. Som en 

tjänsteman  uttryckte  det  kan  en  individ  bedömas  vara  sjuk  men  inte  få  ta  del  av 

sjukförsäkringen för att de saknar en sjukpenninggrundande inkomst. 

Det  verkar  inom  medborgargruppen  finnas  en  begreppsförvirring  skillnaden  mellan 

sjukpenning  och  sjukersättning.  Två  av  dem  tog  även  upp  FAS  3  i  sitt  svar  angående 

sjukpenning, men det begreppet förekommer inte inom sjukförsäkringen. 

En AF tjänsteman beskriver att en del av AF kunder som står långt ifrån arbetsmarknaden har 

svårt att  klara sig själv med alla myndighetskontakter och papper,  underlag och intyg. De 

klarar  inte  av att  skaffa papper  och lämna in ansökningar,  ta  kontakt  med läkare etc.  De 

behöver hjälp och stöd från någon men den hjälpen är inte tillgänglig från samhället i den 

omfattning som handläggaren ser behovet, avseende exempelvis Personligt ombud.
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5 Analys

Med syftet att undersöka människors upplevelse av trygghet i förhållande till sjukförsäkringen 

utifrån ett intresse för långtidssjukskrivna som samhällsfenomen har denna studie genomförts. 

Samtidigt  har  strävan  varit  att  utröna  hur  viktig  främst  tjänstemän  som  möter  berörda 

individer anser att individens upplevelse av trygghet i förhållande till sjukförsäkringen är för 

rehabilitering till  arbete och i  vilken mån tjänstemän vid FK och AF har fått/uppfattat  en 

särskild instruktion om att tillse och öka individens upplevelse av trygghet. Genom studiens 

inledande arbete kom också tjänstemännens egen upplevelse av trygghet vara i fokus, då de 

genom  sitt  yrke  får  fördjupad  insikt  i  gällande  regelverk  för  sjukförsäkringen  och 

konsekvenserna av dess verkställighet. 

Vid genomläsningen av föreliggande information framkommer att även FK studerar i  sina 

analyser individens upplevelse av trygghet och vikten av att denna beaktas i bemötandet av de 

försäkrade. FK har också studerat betydelsen av just ekonomin i förhållande till upplevelsen 

av  trygghet  och  den  långsiktiga  påverkan  på  individens  ekonomi  som  ett  beroende  av 

sjukförsäkringen kan skapa.

5.1 Definition av begreppet trygghet i förhållande till sjukförsäkringen

Utgångspunkten  för  definitionen  av  trygghet  i  relation  till  sjukförsäkringen  utifrån 

identifierade riskfaktorer och den information som låg till grund för kapitel 3 presenterades i 

slutet av det kapitlet. 

En upplevelse av frihet från oro avseende individens egna möjligheter 

att  få  ekonomiskt  stöd  från  sjukförsäkringen  vid  händelse  av 

sjukdom/skada, även långvarig sjukdom. En trygghet som kan vila i en 

omedvetenhet, ett förgivettagande om att det sociala skyddsnätet finns 

och fungerar om det behövs. 

Genomförda intervjuer gav i stort sett samma definition, med störst tryck på vikten av att 

VETA att man får ersättning  och att få hjälpen I TID – så att de inte behöver oroa sig för 

ekonomin. Att inte behöva oroa sig även för en längre tids sjukskrivning, och att man inte blir 

utförsäkrad. Man vill kunna lita på den läkare som sjukskriver och inte behöva oroa sig för att 

FK senare beslutar något annat. 
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5.2 Upplevelse av trygghet i förhållande till sjukförsäkringen

Upplevelsen av trygghet i förhållande till sjukförsäkringen skilde sig markant mellan de två 

grupperna som intervjuats i denna studie och det var bara en som uttryckte sig vara mycket 

trygg,  hen  påpekade att  upplevelse av trygghet  ligger  på det  känslomässiga planet  medan 

myndigheter inte kan verka på det planet. Ytterligare två kände sig relativt trygga den ena 

säkrade ändå upp med privata försäkringar och den andra skulle vara så sjuk om hen blev 

sjukskriven  att  sjukpenning  skulle  beviljas.  FK  tjänstemännen  upplevde  sig  tryggast  och 

medborgargruppen  minst  trygg,  mest  otrygg  var  de  i  medborgargruppen  som själva  varit 

sjukskriven vid något tillfälle under de senaste tio åren. Flera uttalade spontant att de inte 

kände  sig  trygg  alls.  Att  en  person  som  för  närvarande  var  sjukskriven  med  beviljad 

sjukpenning så tydligt uttalade att hen bara kände sig trygg så länge vetskapen om beviljad 

ersättning fanns, stärker betydelsen av Att Veta, som framkom i definitionen av trygghet. 

Bristen (FK 2012b) på framförhållning i  myndigheternas beslut,  myndigheternas agerande 

och den information som ges påverkar alltså trygghetskänslan negativt. Att det nu finns fasta 

tidsgränser upplever några som stressande och informanterna har ganska unisont svarat att 

tidsgränserna minskar upplevelsen av trygghet. 

Då  vägen  från  sjukskriven  till  anställd  i  många  fall  omfattar  samverkan  med flera  olika 

aktörer, dels vårdgivande/rehabiliterande, FK, arbetsgivaren eller AF och kanske flera olika 

arbetsgivare. Det kan också öka risken att falla mellan stolarna om det blir otydligt vem som 

ska bära vilket ansvar. 

Många människor (UTAR 2000; Melén 2008) oroar sig för att sjukskriva sig, de kanske till 

och  med  väljer  att  fortsätta  arbete  trots  att  de  försämrar  sin  hälsa  för  att  de  inte  vågar 

sjukskriva sig. 

5.3 Påverkan av stor respektive liten kännedom om aktuellt regelverk

Detta urval visade inte något konkret samband mellan kännedom och upplevelse av trygghet i 

förhållande till sjukförsäkringen. Att veta mycket om reglerna kan lika gärna betyda att man 

lärt sig av erfarenheter som gjort en otrygg, som att man känner sig trygg för att man har tagit 

reda på. Tjänstemännen påverkas av att de i sitt yrke ser människor falla mellan stolarna, det 
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nämns av flera informanter att det bidrar till att minska deras egen upplevelse av trygghet i 

förhållande till sjukförsäkringen. 

Att informanterna i intervjuerna skilde sig åt mellan var de fått sin kännedom om regelverket 

ifrån var tydlig, tjänstemännen hänvisade i huvudsak till sina yrken medan medborgargruppen 

antingen har sökt information själv via tillgänglig information exempelvis på FK webbplats. 

Beck  (2000)  beskrev  den  ökade  riskmedvetenheten  kopplat  till  tillgängligheten  på 

information och lyfte  fram att  den information som individerna låter sig påverkas av inte 

alltid är källgranskad, vilket knyter an till medborgargruppens inhämtande av information från 

andra människor i deras närhet.  Samtidigt kan en ökad kännedom om vad som förväntas av 

en, att känna till regelverket, upplevas som en fördel och öka upplevelsen av trygghet, vilket 

påpekades av två tjänstemän som intervjuats.

Ingen av informanterna hänvisade specifikt till den information som sänds ut till alla som 

ansöker om sjukpenning, men de som hänvisat till egen erfarenhet kan ha tagit del av den. 

Den låga kännedomen om de förändringar som genomförts, hos dem som inte arbetar på FK, 

antyder också att informanterna inte följt utvecklingen inom ämnet närmare, eller haft intresse 

av att ta del av eller följa informationen på officiella informationsplattformar så som FK eller 

regeringens webbplatser.

5.4 Betydelsen av trygghet avseende sjukpenning för god rehabilitering

Sjukpenningen  som  är  den  del  av  sjukförsäkringen  som  avses  skydda  de  försäkrades 

ekonomiska  situation  vid  sjukdom  (efter  eventuell  period  av  sjuklön  från  arbetsgivaren) 

bekräftas vara viktig. De intervjuade i denna studie uttalade kommentarer om att oron för 

ekonomin kan ta över själva sjukskrivningen och påverka utfallet negativt, att det är en stor 

del  av  tillfrisknandet  att  vara  trygg  och  kunna  fokusera  på  att  bli  frisk,  att  det  är  ett 

stresspåslag som påverkar rehabiliteringen negativt att behöva oroa sig för ekonomin. Som en 

av informanterna påpekade mår man inte bättre av att känna stor press och stress hela tiden.

Detta befästs även av den teoretiska bakgrunden i denna studie. Hotet mot den grundläggande 

tryggheten  kan  utlösa  ångest  (Giddens  1999)  och  en  känsla  av  förlorad  kontroll  och 

individerna behöver då få frid och/eller stöd att behålla eller återuppbygga sin upplevelse av 

trygghet  när  förutsättningarna  förändrats.  Mängden  valmöjligheter,  okända  variabler, 

föränderligheten i förutsättningarna, det ständiga ifrågasättandet av såväl den egna kroppen 
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och hälsan som yttre faktorer kan behöva begränsas för att individen ska bli mer redo att 

genomföra livsförändringar. Människor (Beck 2000) behöver en upplevelse av trygghet som 

hanteringsgrund. 

Förändringarna i sjukförsäkringen (Melén 2008) har minskat tryggheten för individen och det 

har fått oönskad effekt, det vill säga att individerna har upplevt sig stigmatiserade med ökad 

risk för psykiatrisk problematik. Medan individerna blir mer rehabiliteringsorienterade om de 

är trygga och välmående, de orkar då mer och är mer motiverade att utveckla sin situation och 

sitt  arbetsdeltagande i positiv riktning. Individen (FK 2012b) behöver ha den ekonomiska 

tryggheten klar för sig för att kunna delta i processen som syftar till att hjälpa dem att finna, 

utveckla och tillvarata deras arbetsförmåga. Personerna som befinner sig i omställningen kan 

utifrån den upplevda ekonomiska otryggheten lägga mer kraft  på att  bevisa att de är sjuk 

snarare än att medverka för att uppnå målet, i ett försök att kunna behålla eller återfå den 

trygghet som sjukskrivning innebar för dem ekonomiskt.

5.5 Sjukförsäkringen kan erbjuda en ekonomisk trygghet

Två av informanterna uttryckte att det är viktigt/bra att sjukförsäkringen finns, men över lag 

var  informanternas  förtroende  för  systemet  lågt.  Det  handlar  inte  bara  om  rätt  till 

ersättning/möjligheten  att  omfattas  av  sjukförsäkringen,  det  är  fler  variabler  av  osäkerhet 

kring frågan OM man får sjukpenning eller inte. Detta kan förstås mot det faktum att det inte 

finns någon garantinivå i Sjukförsäkringen, så om SGI är noll nekas ersättningen. Att det är 

upp till var och en som inte har en anställning måste se till att bevaka sin egen SGI för att 

undvika  att  den  nollas.  När sjukskrivningsorsakerna  bedöms  schablonmässigt  efter 

Socialstyrelsens riktlinjer kan det göra bedömningarna för snäva. Om det tillstöter något eller 

individuella skillnader i hur snabbt exempelvis en skada läker avviker från schablonen kan det 

bli problem att få sjukpenningen förlängd. 

Det är inte så många som får avslag på sin sjukpenningbegäran (FK 2012a), eller får beslut 

om att de inte längre har rätt till sjukpenning, liksom en av tjänstemännen som intervjuats 

påpekade.  Det  kan  antyda  att  orsakerna  till  att  känna  sig  otrygg  i  förhållande  till 

sjukförsäkringen inte är så stora. För varje enskild individ innebär risken något faktiskt att 

förhålla sig till, bara för att den finns. 
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En av de intervjuade i medborgargruppen upplevde sig okej med att sjukersättningen gjort 

inkomsten mycket sämre till förmån för tryggheten i att ändå veta hur ekonomin ser ut på lång 

sikt, det var lättare att förhålla sig till. Ändå uttalades en oro för att de ska ändra reglerna så 

att tryggheten hotas på nytt. Som arbetsoförmögen kan det vara svårt att påverka sin egen 

inkomstsituation. 

5.6 Att få veta i tid

Det framstår klart att det är mest sårbart för dem som blir långtidssjukskrivna, och då det först 

efter  två  veckor  med  sjuklön  blir  aktuellt  att  ansöka  om sjukpenning  från  FK så  börjar 

processen sent redan från start. En av tjänstemännen från FK beskrev att det finns ett inbyggt 

problem i FK:s handläggning som gör att det tar lång tid innan individen får ett första konkret 

besked.  I  praktiken kan man förstå  att  det  kan innebära för  en anställd  att  hen  kan  vara 

sjukskriven i flera veckor och först senare få besked om avslag på ansökan om sjukpenning 

för tid som individen inte varit på jobbet på grund av sjukdom. Vilket då skulle innebära 

förlust av inkomst för hela den handläggningstid som FK behövt för att komma fram till och 

meddela  avslaget.  Även  för  den  som  får  beviljad  sjukpenning  kan  den  långa 

handläggningstiden göra att de får vänta på ersättningen.  Det inbyggda problemet inom FK 

med  långsamma  besked  som  en  av  informanterna  beskriver  speglas  också  av  FK  egen 

satsning på att korta handläggningstiderna.

En politisk vilja har uttryckts om att vilja förhindra (Prop. 2007/08:136) att de som blivit 

sjukskrivna  skulle  hamna i  permanent  utanförskap,  vilket  var  vanligt,  prioriterades  tidiga 

insatser och särskilda medel avsattes till  aktiva insatser och aktiviteter som syftade till att 

bryta passiviteten. Resultatet uteblev (UTAR 2000) och det visade sig att mindre än 10 % av 

dessa medel gick till vad de avsatts för. Aktiviteter för rehabilitering till arbete kommer allt 

senare i processen. Det tycks som om många av de individer som FK bedömer ska kunna 

återgå i arbete utan särskilda insatser är de som AF finner i stort behov av stärkande insatser 

för att de ska uppnå anställbarhet. Medan de som FK bedömt vara i behov av stöd och insatser 

befinner sig för långt från anställbarhet för att kunna gynnas av AF:s resurser enligt AF:s 

bedömning. Att så många av dem som utförsäkrats återgår till sjukförsäkringen kanske också 

talar för detta.
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5.7 Individens eget ansvar

Att individens eget ansvar ökat utan att förutsättningarna för att faktiskt påverka situationen 

följer med bidrar inte till en ökad upplevelse av trygghet för individen. De förändringar som 

genomförts har skärpt kravet på individens eget ansvarstagande och om de inte medverkar 

som  förväntat  kan  de  förvägras  ersättning  och  arbetsgivaren  kan  få  rätten  att  säga  upp 

individen med hänvisning till att de då uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. För individen kan 

det vara svårt att förstå regelverket vilket kan undergräva känslan av trygghet och tillit till 

systemet.

För att ha rätt till ersättning måste ohälsan styrkas och det hänger på individen att styrka sin 

rätt till sjukpenning. De är då beroende av att läkare skriver tillräckligt bra läkarintyg eller 

läkarutlåtanden  eftersom  det  inte  är  läkaren  som  träffat  patienten  som  bestämmer  om 

personen är berättigad till sjukpenning, det avgör en handläggare på Försäkringskassan. Av en 

av kommentarerna som informanterna gav framkommer viss brist i läkarutlåtanden och intyg. 

Det låter ana en sårbarhet som individen själv inte kan påverka. Om det för FK:s bedömning 

fordras  ytterligare  bevis  kan  det  fördröja  processen  och  det  åligger  individen  att  sköta 

processen  själv.  Individen  får  inte  alltid  se det  intyg  som läkaren  skriver,  då det  skickas 

elektroniskt till FK, vilket försvårar för individen att se till att det är tillräckligt förklarande. 

En AF handläggare beskriver att de möter många som inte alls kan klara sig själva med alla 

myndighetskontakter  och  papper.  Det  stöd  som  samhället  erbjuder  i  form  av  Personligt 

ombud är inte tillgängligt i tillräcklig omfattning. Det kan utifrån tjänstemännens beskrivning 

vara denna form av extra stöd som ges av vissa handläggare och inte andra, inom AF och FK. 

Det kan vara detta fördjupade stöd informanterna i Meléns studie efterfrågar när de upplever 

att de inte får det stöd de vill ha, inte fått tillräckligt stöd från AF.

5.8 Kopplingen till arbetslivet

Tryggheten påverkas  också av att  arbetsförmågan ska matchas  mot  hela  arbetsmarknaden 

även  geografiskt.  Arbetslinjen  (Eriksson  2004),  som  nu  också  tillämpas  inom 

sjukförsäkringen, kräver att individen ska vara beredd att flytta till arbete, vilket bidrar till att 

kapa banden till de sociala nätverk som tidigare bidragit till individernas trygghet (Piippola 

2010).  Individer har idag också svårare att  knyta nya varaktiga sociala nätverk,  delvis på 

grund av hur vi bosätter oss idag (Beck 2000). Av bristen på de privata sociala nätverken har 

människorna blivit mer beroende av samhällets stöd. En viktig aspekt för att individen ska 
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kunna arbeta kan kopplas till dennes eget sociala nätverk, ex. när det gäller barntillsyn men 

också för upplevelse av trygghet och att kunna hantera de förändringar de möter i samhället. 

Ibland är det också via det privata nätverket öppningen till en anställning dyker upp. Det är 

enligt gällande regler inte möjligt att med bibehållen ersättning vägra att flytta för att kunna få 

en anställning. 

När de förväntas släppa anknytningen till den ort de lever i tas ingen hänsyn till exempel om 

partnern har jobb, familjen har hus eller andra faktorer som människor värderar privat, även i 

de  fall  de bara  visas  ha  partiell  arbetsförmåga och inte  skulle  kunna försörja  sig  på  den 

arbetsinkomst som skulle kunna erhållas. Som bedömningarna om rätten till sjukpenning görs 

idag  tas  ingen  hänsyn  till  individens  hela  livssituation.  Detta  är  något  som  några  av 

tjänstemännen efterlyser i intervjuerna. 

För den som varit sjukskriven länge kommer till sist en punkt då de dels förväntas släppa sin 

yrkesinriktning och vara öppen för alla på arbetsmarknaden förekommande arbeten och dels 

förlorar de sin anknytning till  sin arbetsgivare och kollegorna där.  Två av informanterna i 

denna  studie  hade  själva  förlorat  sina  arbeten  på  grund  av  långtidssjukskrivning.  Några 

kommentarer informanterna gav visar på att möjligheten att komma tillbaka från utanförskap 

och möjligheten att få prova på olika jobb.

Individualiseringen  (Giddens  1999;  Beck  2000)  i  samhället  dels  gjort  människorna  mer 

beroende av det avlönade arbetet. Med en god nivå av välfärd (som det återges i Johansson 

2008) kan medborgarna vara mindre beroende av lönearbete och därmed vara mindre sårbara 

inför  svängningarna  på marknaden.  Medan privat  införskaffade försäkringarnas  värde och 

ersättningar påverkas av marknaden.  Marknadens globalisering (Harvey 2007) och fokus på 

tillväxt  och  vinstmaximering  kan  antas  ha  skapat  ytterligare  en  marknad  för  ekonomiska 

rådgivare  och  mäklare/agenter  vilket  ytterligare  torde  ha  distanserat  ägarna  från  det  som 

skapar vinsterna, vilket kan påverka/minska möjligheten till ex. fackligt-, medborgerligt- eller 

politiskt inflytande över villkoren för arbetarna i produktionen. Arbetsgivarna (Melén 2008) 

blivit allt mindre riskbenägna och erbjuder flexiblare eller kortare anställningsformer. Kraven 

på de anställda är att de ska vara flexibla och istället för specifika yrken ha generalistens 

breda  kompetens.  Även  arbetsgivarens  villighet  att  investera  i  rehabilitering  minskat. 

Otryggheten i arbetslivet  leder till  sjukfrånvaro i högre grad på stress och andra psykiska 
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påfrestningar.  Ohälsa  (Folkhälsomyndigheten  2011)  är  vanligast  i  den  otryggaste  av 

anställningsformerna: Behovsanställning. 

Som arbetsmarknaden  ser  ut  idag rehabiliteras  individerna till  obefintliga  arbeten  (Melén 

2008) d.v.s. arbetslöshet eller skapade anställningar med stöd av lönebidrag. Informanterna i 

denna studie beskriver att kraven på arbetsmarknaden har förändrats. Ökad andel tillfälligt 

anställda och ”slimmade” arbetsorganisationer (UTAR 2000)  bidrar till att den  som är eller 

varit långtidssjukskriven får mindre konkurrenskraft i arbetslivet. 

Att vara knuten till en anställning/en arbetsgivare visar att återetableringen i arbete är mer 

gynnsam (Melén 2008). De som står utan arbete också är bärare av fler sociala riskfaktorer 

som  ex.  psykiska  besvär  och  missbruk  medan  sjukskrivningarna  för  dem  som  har  en 

anställning generellt är kortare. Det är viktigt för självkänslan (Giddens 1999) att ha ett jobb, 

det  ger  också  en struktur  och  mening för  individens vardag och är  viktigt  för  individens 

psykologiska välbefinnande. Privata sociala nätverk är även viktiga för att må bra (Piippola 

2010), genom att individen undviker social isolering. 

5.9 Rättssäkert system

De genomförda förändringarna syftade (Prop. 2007/08:136 ) också till att göra systemet mer 

rättssäkert  och  såväl  FK som AF funnit  det  nödvändigt  att  aktivt  jobba  för  att  förbättra 

förtroendet  för  respektive  myndighet.  Som  ett  exempel  kan  nämnas  att  arbetslinjen  inte 

tillämpas lika för alla (Melén 2008), de med mer utbildning ges mer rätt att hålla sig till sitt 

yrke än den som har mindre utbildning. Systemen som handhar vår sociala trygghet är stora 

och regelverken så omfattande att de för individen är närmast omöjliga att förstå reglerna till 

fullo.  Mycket  av  handläggningen  baseras  på  bedömningar  vilka  ger  utrymme  för 

underförstådda avsteg från praxis eller ren godtycklighet. I teorin innebär det att även om 

individen  läst  på  regelverket  så  kan  handläggningen  i  sig  frångå  det  skrivna  i  hur  det 

tillämpas.  Individen  kan också påverka handläggningen  genom sitt  förhållningssätt  till  de 

tjänstemän  som  handlägger  ärendet  liksom  handläggarnas  förhållningssätt  gentemot 

individerna kan variera. Vissa personer kan till och med favoriseras och något som mer liknar 

kompisrelation  kan  uppstå  under  handläggningen.  Personer  som är  mer  följsamma till  de 

förslag som tas upp i handläggningen kan uppfattas som mer intresserad av att återgå i arbete 

och det kan medföra att de får mer stöd. 
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5.10 Handläggarens bemötande

Ingen av tjänstemännen i denna studie har uppfattat någon direkt order eller intern uppmaning 

att  särskilt  tillse  individens upplevelse av trygghet.  Nästan  alla  framhäver  det  som något 

självklart, något de har med sig i sin yrkesutövning. Flera av AF handläggarna beskriver att de 

sträcker sig utanför sitt uppdrag för att hjälpa lite extra och några beskriver det som en kamp 

mot FK. När de beskrivit sitt bemötande tar de flesta upp hur de ger information, alltså inte 

vad  de  informerar  om  utan  hur  de  gör  det  och  vikten  av  att  bemöta  de  arbetssökande 

/försäkrade som människor. 

Individens upplevelse av trygghet (FK 2006) ökar med kontinuerlig dialog och en etablerad 

kontakt mellan handläggare och försäkrad. Inte alla handläggare inom FK tycker att det är 

positivt  att  ha kontakt  med den  sjukskrivne  trots  att  det  skulle  kunna bidra till  att  skapa 

trygghet. Även (FK 2012b) andra källor till otrygghet finns när sjukskrivna ska överföras från 

en myndighet till den andra, FK till AF. Det kan handla om oro för att man ska tvingas ut i 

arbete eller oro för att ingen hjälp ska erhållas så att ersättningen från den förra tar slut innan 

man fått hjälp till något nytt.

Individerna  vill  ha  mycket  hjälp  (Melén  2008)  och  stöd  av  handläggarna,  och  ett  gott 

samarbete  mellan  handläggarna  och  individerna  bidrar  till  en  lyckad  återgång  i  arbetet. 

Individerna som omfattas av samverkansprojektet mellan AF och FK får just detta, mer stöd i 

sitt återinträde i arbetslivet men även dessa personer kritiserar AF för att inte få tillräckligt 

stöd. Det är långt många fler än de som omfattas av samverkan som är sjuka=arbetslösa som 

behöver hjälp och stöd tillbaka till arbete. Om de inte ingår i samverkan är deras möjligheter 

att få hjälp och stöd mer begränsade. 

5.11 Jakt på myglare

Den  ständiga  mediabevakningen  av  sjukfrånvaron  och  politiska  beslut  eller  utspel  kring 

hanterandet  av  detta  i  början  av  2000-talet  i  den  offentliga  debatten  kan  uppfattas  som 

utpekande  av  de  sjukskrivna  som  syndabockar.  Då  det  samstämmer  med  Becks  (2000) 

beskrivning  av  processen  som  en  reaktion  från  ett  hotat  system  i  en  tid  av  omfattande 

riskmedvetenhet och reflexivitet. Långtidssjukskrivningarna kan ses som ett samhällsproblem 

som syndabockarna själva har mycket liten möjlighet att påverka. Inte ens individens vilja 

(Melén 2008)  att  komma ut  i  arbete påverkar  mer  än marginellt  hur  det  går  för  dem att 

Luleå Tekniska Universitet 63/81



Tryggare kan ingen vara
C/D Uppsats Sociologi Fredrika Persson

utveckla  sin  arbetsförmåga  och  att  kunna omsätta  den till  arbete  i  en  anställning.  Själva 

fenomenet syndabockssamhälle framstår som en i huvudsak informations- och media skapad 

”vargen  kommer”  effekt.  Åtgärderna  som  vidtagits  kan  också  peka  på  att  ett 

syndabockssamhälle uppstått då arbetslinjens införande i sjukförsäkringen har gjort den mer 

disciplinerande och det finns idag inga ekonomiska fördelar för individen att vara sjukskriven 

istället för att vara arbetslös och uppbära ersättning baserad på arbetslösheten. Det kan också 

tolkas som att det funnits ett antagande om att sjukförsäkringen nyttjats utöver vad den avsetts 

för. Även de ekonomiska incitamenten för att delta i rehabilitering har skärpts för individerna. 

De  höga  sjukskrivningstal  som  ligger  bakom  detta  förändringsarbete  kan  bero  på 

arbetsmarknadens förändrade krav och att synen på arbetsförmåga förändrats. Att det idag är 

en överrepresentation av arbetslösa bland de sjukskrivna beror på att sjukfrånvaron i sig kan 

ha  orsakat  arbetslösheten  och  arbetsgivares  ovilja  att  anställa  dem  som  har  begränsad 

arbetsförmåga eller antas ha hög sjukskrivningsrisk.

Flera av informanterna nämner spontant att det är ett hårdare klimat i hela samhället idag, inte 

bara i sjukförsäkringen. Några upplevde att det är fel att vara sjuk och att de som är sjuka 

nedvärderas,  anses  vara myglare  och straffas  i  det  sjukförsäkringssystem vi  har  idag.  Tre 

tjänstemän uttalar kritik mot tidigare bedömningar och att det är bra att det finns en möjlighet 

att  bedöma  rimligheten  i  sjukskrivningarna.  Kommentarer  om  att  det  var  lättare  att  få 

sjukpension förut fastän personen hade en kvarstående arbetsförmåga och att en kände sig 

relativt  trygg eftersom att  om hen själv  skulle  bli  sjuk så skulle  det  vara  så allvarligt  att 

sjukpenning skulle beviljas, kan låta ana att det kan finnas en syn eller medvetenhet hos vissa 

tjänstemän  om  att  det  är  de  skärpningar  som  gjorts  avseende  möjligheten  att  beviljas 

sjukpenning eller sjukersättning är skäliga. 
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6 Avslutande diskussion

Även om det procentuellt ser ut att vara liten risk att bli ställd utanför det skyddsnät som 

sjukförsäkringen utgör, är det ändå tillräckligt för att människor ska känna sig otrygga.  Ett 

sätt att effektivisera som använts inom myndigheterna AF och FK är att hänvisa de berörda 

till  service  på  Internet  eller  nationella  telefonservice  kontor  samtidigt  som många  av  de 

berörda individerna kanske inte kan tillgodogöra sig service på det sättet. Om de väl kan ta till 

sig  informationen  om  gällande  regler  så  är  regelverket  och  praxis  inte  alltid 

överensstämmande vilket innebär att den tillgängliga informationen kanske inte beskriver det 

som tillämpas. För att öka upplevelsen av trygghet är korrekt ärendespecifik information, god 

framförhållning och ett bra bemötande viktigt, men denna form av bemötande och service 

minskar alltså i den utveckling som myndigheterna genomgår. 

Sammantaget så kan man förstå att individens möjlighet att förstå vad som händer och vad 

som krävs ökar möjligheten för individen att uppleva sig trygg, för att skapa denna förståelse 

är det viktigt att individen får information som är korrekt, konkret och relevant för individens 

specifika  situation,  med  god  framförhållning  och  på  ett  sådant  sätt  att  individen  kan 

tillgodogöra sig informationen.

6.1 Slutsatser

Utifrån syftet och de frågeställningar som angavs i inledningen kom jag till följande slutsatser.

• Definition av trygghet i förhållande till sjukförsäkringen:

Att VETA att man får ersättning och att få hjälpen I TID – att inte behöva oroa sig för 

ekonomin. Inte heller vid en längre tids sjukskrivning, att inte blir  utförsäkrad. Att 

kunna lita på den läkare som sjukskriver, att inte behöva oroa sig för att FK senare 

beslutar något annat.

• Denna  studie  visar  att  det  finns  många  osäkerhetsfaktorer  förknippade  med 

möjligheten  att  få  sjukpenning  från  FK  vid  längre  sjukskrivning.  Att  de  som 

intervjuats  inte  upplever  sig  särskilt  trygga.  Relativt  lågt  förtroende  för 

beslutsprocessen uttrycktes också, även brister i rättssäkerheten pekades ut. En brist i 

handläggningen  som  gör  att  individen  får  vänta  länge  på  konkreta  besked  och 

ersättning beskrevs. Detta är något FK nu gått ut med att de strävar efter att åtgärda.
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• Alla  delar  i  denna  studie  visar  på  att  det  är  viktigt  att  individen  är  trygg  för  en 

gynnsam  rehabilitering.  Förlust  av  grundtrygghet  eller  oro  för  ekonomin  kan 

möjligheten vara direkt  försämrande för individen eller förlänga den tid det tar att 

återetablera sig i arbetslivet. Många förlorar sina anställningar under processen och det 

kan  minska  tryggheten  och  bidra  till  att  sjukskrivningen  blir  än  mer  långvarig. 

Tjänstemännen  uttryckte  inte  lika  starkt  att  sjukpenningen  var  viktig  för  en  god 

rehabilitering  som  gruppen  medborgare  utan  yrkesmässig  koppling  till 

sjukförsäkringen. 

• Ingen  av  de  intervjuade  tjänstemännen i  denna studie  hade  uppfattat  någon intern 

instruktion eller order att tillse och öka individens upplevelse av trygghet. De uttryckte 

alla  på  olika  sätt  att  de  antingen  såg det  som självklart  i  sin  roll  att  bemöta  och 

informera kunderna så att de känner sig trygga, eller att de själva var sådan att de var 

beredd att hjälpa lite extra för att det ska bli så gynnsamt som möjligt för kunden.

6.2 Annat som framkom i denna studie

• Att  regelverket  förändras  och  hur  myndigheterna  handlägger  utifrån  dessa,  vilken 

praxis som tillämpas och hur bedömningarna görs kan göra det svårt för individen att 

känna tillit till systemet eftersom praxis inte alltid samstämmer med regelverket. 

• Förändringarna  på  arbetsmarknaden,  med  minskad  anställningstrygghet  och  hög 

arbetslöshet gör att individens marknadsvärde är av stor vikt för deras möjligheter att 

uppnå en trygg anknytning till arbetslivet 

• Sjukskrivningshistorik eller nedsatt arbetsförmåga påverkar individens marknadsvärde 

negativt vilket gör det svårare att få nya anställningar. Kraven i arbetet har också blivit 

högre vilket gör att fler inte platsar. 

• En lång sjukskrivningsperiod ofta leder till att den befintliga anställningen antingen 

inte förlängs (vid tidsbegränsad anställning) eller att den sjukskrivne blir uppsagd. Att 

ha  en  arbetsgivare  är  en  identifierad  framgångsfaktor  ändå  har  förändringarna  i 

systemet bidragit till att allt fler förlorar sin anställning. 
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• För dem med begränsad arbetsförmåga som får anställning fordras ofta statligt stöd i 

form av exempelvis lönebidrag, och där bidraget förutsätts kan anställningen antas inte 

vara tryggare än varaktigheten i lönebidraget då det ofta handlar om särskilt skapade 

jobb.

• Det kan ha blivit svårare att hitta jobb att söka, oavsett om man är fullt arbetsför eller 

har funktionshinder, i och med att lagen om allmän platsanmälan tagits bort. Risken att 

diskrimineras vid tillsättning av lediga platser finns och då alla jobb inte anmäls till 

AF har det medfört att det är svårare att undersöka huruvida diskriminering på grund 

av funktionshinder (och andra diskrimineringsgrunder) förekommer.

• Förlust  av arbetsförmåga leder  också för  många till  förlust  av den yrkesinriktning 

individen  haft  och  i  förlängningen  även  den  geografiska  anknytningen  eftersom 

individen förutsätts söka arbete i hela landet. Att regelverket inte tar, utan synnerliga 

skäl (AF 2013) hänsyn till familjesituation, privat egendom som t.ex. hus så är det 

även i viss mån anknytningen till den egna familjen och det egna hemmet som hotas. 

Den tillvaro individen byggt upp, med vanor och rutiner, som kan ha omformat hela 

livssituationen för familjen omfattas också av det som kan behöva förändras redan i 

rehabiliteringsprocessen. Det kan väcka ett motstånd mot förändringar, inte bara hos 

individen själv utan hos hela familjen som påverkas.

• Om individen känner sig trygg kan energin läggas på utveckling och förändringar i 

t.ex. en rehabiliteringsprocess, men vid ökad otrygghet kan individen behöva/ägna mer 

fokus åt att hålla balansen och kan till och med göra motstånd, sträva tillbaka mot 

sjukskrivning.

• I denna studie som handlar om upplevelse av trygghet framgår av såväl intervjusvaren 

och den teoretiska grunden som i  de studier som FK genomför en koppling. Inom 

sjukvårdsnära forskningii framkommer det också viktigt för upplevelsen av trygghet att 

individen förstår och upplever en känsla av sammanhang i det som sker, detta är ett 

område som behöver fördjupas och ligga till grund för arbetet på berörda myndigheter.
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• Hur individen hanterar och deltar i rehabiliterande insatser påverkas av det bemötande 

och stöd individen får. I det projekt för samverkan som finns mellan FK och AF får 

individerna  mer  omfattande  stöd,  men  det  är  bara  en  mycket  liten  andel 

sjuka/arbetslösa som omfattas samverkan. Trots att de som ingår får omfattande stöd 

önskar de ännu mer stöd. Vissa FK handläggare uttrycker näst intill en ovilja att möta 

individen,  trots  att  FK  egna  analyser  visat  att  en  god  personlig  relation  mellan 

handläggaren  och  individen  ökar  tryggheten,  och  det  är  känt  att  det  är  viktigt  att 

individen är trygg i processen.

6.3 Så hur ser det ut nu då?

I inledningen av denna uppsats började jag med ett antal frågeställningar utöver syftet och de 

flesta har besvarats genom uppsatsen. Vad det är som gäller idag har redovisats och vad FK 

själva kommer fram till i de studier de genomfört samt andra offentliga utredningar rörande 

medborgarnas  upplevelse av trygghet.  Detta har  jag kompletterat  med denna studie som i 

form av axplock visar att varken medborgare utan yrkesmässig insikt i sjukförsäkringen eller 

de handläggare som kommer i  yrkesmässig beröring med den känner sig särskilt  trygga i 

förhållande till möjligheten att få sjukpenning beviljad vid egen sjukdom.

Att upplevelsen av trygghet, framför allt rörande den ekonomiska situationen, är viktig visar 

all studerad teori och de studier som presenterats och den studie som genomförts unisont. För 

att öka individens upplevelse av trygghet kan man utläsa och förstå att det är fram för allt tre 

saker som är viktiga

• Att få veta – specifik och konkret information på rätt sätt i rätt tid rörande det egna 

ärendet, inte generell information om regelverk etc.  Med rätt  sätt  avses då att  den 

information  som  ges  är  anpassad  till  individens  förutsättningar  att  ta  till  sig  och 

omsätta den information de får utan att det känns hotfullt eller blir för komplext.

• Att kunna lita på processen, allt ifrån den läkare som sjukskriver dem till handläggarna 

som ska hjälpa dem ut i arbetslivet igen, att det hela sker med god framförhållning och 

utifrån deras individuella förutsättningar. 
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• Att  individen  får  det  stöd  de  behöver,  avseende  såväl  sjukvård  och 

rehabiliteringsinsatser som hanterandet av de papper och beslut de måste ta sig igenom 

på sin väg ut i arbete.

Den viktigaste vägen till att dessa tre tillgodoses tycks bygga på kontinuitet i bemötandet, att 

det i huvudsak sker genom personliga möten med handläggare som individen kan komma att 

uppleva förtroende för.

Det tycks tyvärr vara så att utvecklingen fram till  idag gått åt fel  håll om målet varit  att 

tillgodose det som är viktigast för att omställningen ska lyckas och individen på bästa sätt ska 

ta sig igenom processen ut till självförsörjning i arbete. I denna studie framkom också att det 

endast i två fall verkar som att den som vet mer har en fördel. Snarare tycks individen uppleva 

sig tryggare i förhållande till sjukförsäkringen om de inte vet så mycket – för då kan de tro, 

leva med ett förgivettagande om att systemet finns och att det fungerar för om det behövs.

6.4 Metoddiskussion

Den genomgående metoden har varit reflekterande empirisk metod (Alvesson & Sköldberg 

2007) vars resultat ger ett axplock som inbjuder till förståelse snarare än presenterar fakta. 

Att göra en studie av upplevelsen individer har av trygghet i förhållande till sjukförsäkringen 

målade upp en bild som vidgade min förståelse för fenomenet och stillade min nyfikenhet 

samtidigt som det väckte nya tankar. Jag upplevde metodvalet var lämpligt utifrån att det var 

bra att begränsa mitt eget medskapande i intervjuerna med hänvisning till min förförståelse. 

Att så kraftigt avgränsa ett ämne så viktigt som upplevelsen av trygghet till ett av våra främsta 

trygghetssystem  genom  en  standardiserad  intervju  gjorde  resultatet  onödigt  smalt.  Den 

analysmetod  som använts  handlade  snarare  om sammanställning  för  att  få  ett  deskriptivt 

resultat, utifrån ett material som inte var fylligt då intervjuerna var utformade så att relativt 

korta och konkreta svar gavs. Någon fråga om egentlig analys och tolkning handlar det inte 

om och när den delen av arbetet med studien genomfördes tog jag inget stöd i analysmetod i 

handledande litteratur eller annat. Sammantaget har detta minskat vetenskapligheten i denna 

studie,  dock  besvarar  den  frågeställningarna  och  syftet  deskriptivt  som  de  axplock  som 

avsågs.
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6.5 Förslag till vidare forskning

Förändringarna som genomförts i sjukförsäkringen verkar ha skapat en sjukförsäkring som 

lämnat det realistiska, då bedömningen av arbetsförmågan gått från att bedömas mot arbeten 

som  individen  faktiskt  har  chans  att  få  till  att  bedöma  arbetsförmåga  mot  alla  på 

arbetsmarknaden  förekommande  arbeten.  Utan  hänsyn  tagen  till  att  dessa  förekommande 

arbeten faktiskt inte finns, att det som närmast liknar lämpliga arbeten för många förutsätter 

statlig subventionering, ofta är på deltid och inte kan erbjuda en ekonomisk situation för den 

enskilde att det kan motivera uppbrott från den befintliga livsmiljön och etablering på en ny 

ort – bara för att det kan finnas ett lämpligt arbete där. Om syftet med förändringarna var att 

skapa  en  inkluderande  arbetsmarknad  tycks  det  ha  misslyckats  då  förändringarna  varit 

inriktade på individerna snarare än på arbetsmarknaden, bestående av arbetsgivarna. Hur det 

skulle kunna göras bättre känns som den viktigaste framtida studien i ämnet. Vem vågar ens 

utföra en sådan studie, då luppen riktas in mot dem som har den finansiella makten?

Flera brister  i  systemet och den process  som långtidssjukskrivna genomgår på vägen mot 

arbete och självförsörjande är viktiga att åtgärda, om de axplock som denna studie presenterar 

speglar verkligheten. Det behöver följas upp med mer djupgående studier för att få en faktisk 

bild av dessa.

• De  två  myndigheterna  som  främst  handlägger  individernas  återinträde  på 

arbetsmarknaden AF och FK beskrivs som oeniga om vad begreppet Arbetsförmåga 

betyder.  AF  talar  snarare  om  anställbarhet  vilket  kombinerar  individens  faktiska 

förmåga att arbeta med möjligheten att finna en arbetsgivare som är villig att anställa 

någon i en lämplig funktion med denna arbetsförmåga. 

• AF/FK system krockar ibland så att individer inte får ut någon ersättning alls och AF 

handläggarna beskriver det som att de ibland får kämpa mot handläggarna på FK för 

att det ska gå att få till lösningar som är realistiska och bra för individen. Detta kan 

behöva klargöras och åtgärdas, så att inte enskilda individer drabbas.

• Då det  tycks som om FK och AF är  oeniga om vilka individer  som med stöd av 

stärkande insatser  kan uppnå anställbarhet  och återflödet  av  dem som utförsäkrats 

utgörs  av upp till  60 % bör det  vara viktigt  att  närmare undersöka om det är  rätt 
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personer  som  är  föremål  för  den  fördjupade  utredningen  inför  ett  försök  att 

återetablera personen på arbetsmarknaden görs i rätt tid och för rätt individer.

• Skulle det gå att samordna alla ekonomiska ersättningar som det sociala skyddsnätet 

omfattar till  en enda myndighet,  för att  förhindra att individen flyttas mellan olika 

aktörer med risken att de faller mellan stolarna och att det tar så lång tid för den som 

blivit sjukskriven att få besked om de beviljas sjukpenning (liksom de som väntar på 

besked om a-kassa vid arbetslöshet). Kanske med försörjningsstödets ersättning som 

lägsta garantiersättning. Att stödet till individen därifrån kan variera utifrån individens 

eget engagemang i strävan mot självförsörjande och tidigare intjänande. Är det redan 

på gång? Finns det då forskning som föregått sådana förändringar?

• Med tanke  på  den  betydelse  bemötande,  personligt  och  individuellt  stöd  hade  för 

personens motivation till förändring som framkom av såväl FK egna utredningar som i 

Meléns studie ser jag ett område att undersöka vidare. Kan till exempel samtalsstöd ha 

betydelse  för  rehabilitering  och  återgång  i  arbete,  eller  förebyggande  av 

långtidsfrånvaro från arbete? Särskilt när det nu är de psykiska eller stressrelaterade 

sjukskrivningsorsakerna  som  ökar.  Under  2014  sedan  tillträdet  av  den  nya 

Generaldirektören  för  AF,  har  den  interna  instruktionen  till  handläggarna  gjort  ett 

lappkast, från att ha varit att ”vilken handläggare som helst ska möta AF kunder, de 

kan lika gärna ringa kundtjänst” till att handläggarna ska träffa de arbetssökande ofta 

och ge dem som behöver fördjupat stöd. Om det är ett utslag av att effekterna av de 

två olika förhållningssätten har vetenskapligt granskats eller om det är den nytillträdde 

generaldirektörens svar på det massiva vittnesmålet från handläggarna om vad som 

behövs eller om det var hans personliga vilja att exempelvis vinna gillande hos sina 

medarbetare som ligger bakom lappkastet vore intressant att veta. En studie om vilken 

modell  för  handläggning  och  service  inom  de  system  som  utgör  det  sociala 

skyddsnätet  som  ger  bäst  resultat  –  och  bäst  stämmer  överens  med  den 

ideologi/värdegrund  majoriteten  av  medborgarna  i  Sverige  vill  ska  styra,  vore 

intressantare. 

• Melén beskrev viljan att återgå till arbete som tydligast uttryckt hos dem med lägst 

arbetsmarknadsstatus, det vore intressant att undersöka hur det kan förklaras. Är ex. 
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deras ekonomiska situation sån att de har större behov av att påverka sina inkomster 

eller är de uppfostrade på ett annat sätt?

• Kan den nämnda bristen att läkarna inte skriver så bra eller uttömmande läkarintyg 

eller utlåtanden bero på att de inte har så god svenska, eller har mindre insikt i det 

svenska systemets krav på formuleringar för att de kommer från andra länder? Även 

om det inte är politiskt korrekt att uttala någon form av kritik mot utrikesfödda så kan 

det vara värt att undersöka, med tanke på de ödesdigra konsekvenser det får för de 

individer som får indragen- eller nekas sjukpenning eller sjukersättning.

• Utifrån  Meléns  kommentar  ”Procentuellt  sett  är  fler  arbetslösa  sjukskrivna  än  i 

befolkningen som helhet och de arbetslösa är oftare än anställda bärare av fler sociala 

riskfaktorer där han nämner psykiska besvär och missbruk” hade det varit intressant 

att göra en fördjupad studie av förekomsten av missbruk bland sjukskrivna generellt 

och bland sjukskrivna med psykiska besvär specifikt. Bland annat för att försöka se 

vad som är hönan och vad som är ägget. Fick de psykiska besvär av arbetslöshet, av 

missbruk  eller  utan  korrelation  till  något  av  det?  Blev  de  arbetslösa  på  grund  av 

sjukdom,  av  missbruk  eller  utan  korrelation  till  något  av  det?  Utlöste  möjligen 

sjukdomen ett missbruk, ex. vid läkemedelsmissbruk som enligt min upplevelse blir 

allt vanligare bland ungdomarna, som får kraftfulla psykofarmaka utskrivna istället för 

behandling  vid  oro,  sömnsvårigheter,  ångest  eller  andra  psykiska  besvär.  Utlöste 

arbetslösheten,  de  känslor  som  kan  förknippas  med  både  den  utsatta  ekonomiska 

situationen som arbetslöshet orsakar och utanförskapet och rädslan för framtiden som 

kan födas av arbetslösheten, missbruk? 

• Att  ökad  andel  av  psykiska  diagnoser  framträder  i  statistiken  över 

sjukskrivningsorsaker  vore  också  intressant  att  undersöka  vidare,  då  dessa 

sjukskrivningar ofta är längre och arbetsanpassningar ofta är svåra att åstadkomma. 

Utifrån min erfarenhet finns det en större ovilja hos arbetsgivare att ta emot människor 

med  psykisk  problematik  även  i  anpassad/subventionerad  anställning.  Dels  med 

hänvisning till att det är abstrakt och svårt att finna anpassningar som fungerar över 

tid, men också för att dessa människor ofta har mycket bristande stöd från psykiatrin 

avseende  behandling  och  rehabilitering.  Inom  AF  har  en  ny  typ  av  stöd  till 
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arbetsgivare tillkommit, Psykosocialt anpassningsstöd, vilket är ett konsultativt stöd av 

AF specialister  främst  avseende  arbetspsykologen.  Hur  detta  används  och  vad  det 

hittills  fått  för  resultat  saknar  jag  personlig  kännedom  om  eftersom  det  inte 

tillhandahållits från det kontor jag är anställd vid. Därför vore det intressant att se hur 

det fungerar och om det underlättar för arbetssökande med psykisk problematik, på 

orter där det kommit igång och fungerar som det är tänkt.

6.6 Personliga reflektioner

Tryggheten i förhållande till sjukförsäkringssystemet och upplevelsen av trygghet kanske är 

viktigare än någonsin nu när man identifierat att det är just psykiska påfrestningar, besvär som 

beror på stress och bristande egenkontroll som ökar mest. Att villkoren på arbetsmarknaden 

utvecklats mot ökad otrygghet uppvägs inte av en stabilitet i förhållande till samhällets stöd, 

utan även där erbjuder de genomförda och pågående förändringarna en oberäknelighet som 

kan försvaga upplevelsen av trygghet. Melén beskriver att det kan vara så att den sjukskrivne 

också  omvärderar  sin  syn  på sin  egen  arbetsförmåga,  så  att  säga  rekonstruerar  den,  med 

följden att en ny sjukskrivningsperiod skapas längre fram. Han skriver det  inte men berör 

ändå  tankegångar  om  att  utvecklandet  av  psykisk  ohälsa  kan  uppstå  ur  sjukskrivningen, 

otryggheten i processen eller frånvaron av de positiva sidorna av att ha en anställning. Min 

reflektion är att kanske ökningen vi ser i psykiska diagnoser är rekonstruerad arbetsoförmåga 

för människor som redan tuggats igenom systemet men inte fått sina fysiska begränsningar 

godkända  i  första  varvet,  tänk  om det  är  många  av  dessa  nya  sjukskrivna  med  psykisk 

problematik som hör till dem som redan rehabiliterats tillbaka i arbete.

Den enda instans som samtliga sjukskrivna har gemensamt, den enda instans som torde ha all 

relevant kompetens när det gäller samordning av rehabilitering och hur pappersexercisen ska 

skötas för att ingen part ska drabbas tidsmässigt eller ekonomiskt – är FK. Det är kanske där 

den samlade  insatsen  skulle  kunna göra  mest  skillnad  för  de  enskilda.  Istället  ser  jag en 

förskjutning över till AF hanteringen av de långtidssjukas återinträde på arbetsmarknaden, i 

vissa  fall  genom  samverkan  med  FK.  Det  framstår  för  mig  som  underligt  att  dessa  två 

myndigheter är två olika myndigheter. Med ett samlat grepp om individernas rehabilitering, 

försörjning  och  återgång  i  arbete  omfattande  såväl  AF  som  FK  och  de  kommunala 

socialförvaltningarna  skulle  fokus  kanske  kunna  läggas  på  rätt  insatser  vid  en  tidigare 

tidpunkt och stå i bättre samspel med arbetsgivarna (som också många gånger är eller skulle 

kunna vara just stat och kommun).
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Intressant är det också att se att det i återflödesstatistiken visas att det är 17 % av de som 

utförsäkrats under de första åren som vid uppföljningen i juni 2012 inte återfinns varken som 

inskrivna på AF eller uppbär ersättning via FK. Det förklaras med att många övergått  till 

ålderspension. Det vore frestande att tro att det för de andra då handlar om att de fått vanligt 

arbete utan stöd/återgått i anställning, och det gäller säkert för några. Från min vardag på AF 

kan jag berätta om att vi då och då får besök av människor, oftast kvinnor, som gett upp när 

det gäller samhällets ersättningar och istället lever på sin partner. De besöker AF för att se om 

det finns något de kan göra för att skapa en egen inkomst, eftersom de nekas försörjningsstöd 

då även partnerns ekonomiska situation räknas in i bedömningen av ifall de har rätt till stöd. 

Jag har också sett att antalet människor i Boden som lever helt utanför systemet, som ofta 

också är hemlösa,  har ökat  mycket bara på de år jag har arbetat  på AF (sedan 2009),  de 

besöker AF för att se om de kan komma in i arbetslivet igen för att tjäna vita pengar och få 

bygga upp sina liv på riktigt. Vad jag vill belysa med detta är att det finns många olika skäl till 

att människor försvinner ur statistiken.

Jag  gjorde  en  kanske  ovidkommande  reflektion  kring  regionala  skillnader  när  jag  läste 

igenom  materialet  inför  denna  studie.  Då  det  syntes  en  högre  andel  sjukskrivna  utanför 

storstadsregionerna,  samtidigt  som  vi  i  Sverige  under  ganska  lång  tid  nu  haft  en 

arbetsmarknadspolitik  som  manar  människor  att  flytta  dit  där  jobben  finns.  Det  höjer 

sannolikt frekvensen friska arbetsföra i tillväxtområdena medan de äldre och de sjuka/skadade 

eller o- och lågutbildade sannolikt i större utsträckning blir kvar på hemorten och där inverkar 

på statistiken på sitt sätt i balans med det minskade antalet friska arbetsföra. Om de tillflyttade 

sen ådrar sig en bestående arbetsförmågenedsättning eller om de blir sjuka/skadade till den 

grad att  de inte beräknas  kunna återgå till  sitt  befintliga arbete alls  inom ett  år eller mer 

kanske de flyttar ”hem” igen, möjligen i ännu högre utsträckning om de relativt nyligen flyttat 

till  ny stad  med  arbete  som motivation.  En  sådan  åter-rörelse  skulle  kunna bidra  till  att 

förklara den högre andelen långtidssjuka i vissa regioner. 

En annan tanke som väcktes hos mig var att vi i Sverige har haft stor tilltro till myndigheter 

och lagstiftare eftersom vi har haft en tradition av öppenhet, offentlighetsprincipen gör ju inte 

bara  informationsbroschyrer  tillgängliga  utan  t.ex.  beslut  och  alla  möjliga  offentliga 

handlingar. Det tänker jag har skapat en känsla av att ”om det vore något skumt i görningen” 
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skulle media – som engagerat  sig i  objektiv granskning av beslutsprocesser  och politik  – 

rapportera om det.   Efter alla dessa nedskärningar i den sociala välfärden med en relativt 

stillatigande media bevakning, kan man undra hur styrda riksmedia är när det gäller vad som 

lyfts fram eller inte i medias ljus. På slutet av 90-talet så upplevde jag media mycket ivrig på 

att bedriva hetsjakt på sjukskrivna, men att det nu endast finns en spillra kvar av den statligt 

tillhandahållna sociala tryggheten i det närmaste förtigs. Endast när det blir stora reaktioner i 

sociala media vaknar riksmedia upp och gör reportage men tystnaden återkommer snabbt. Ett 

exempel den stora demonstration som 17 september 2011 inleddes på Wall Street i New York 

där  människor  agerade  i  protest  mot  de  sociala  orättvisorna,  under  namnet  Occupy Wall 

Street.  Aktioner  som  snabbt  spred  sig  till  många  håll  i  världen,  även  Sverige.  Jag 

uppmärksammade protesterna via Facebook i början av oktober 2011 och sökte i månader 

efter  nyheter  och  reportagen  gjorda  av  svenska  media,  men  hela  händelsen  och  de 

skandinaviska gensvaren verkade helt tystade. Ännu idag hittar jag bara tre svenska artiklar 

om hela fenomenet, 21 september 2011 i Arbetaren och 30 september 2011 i  DN och 15 

oktober skriver Svenska Dagbladet om att fenomenet nått Sverige. Är det så att media bara 

bevakar det statsmakten eller den ekonomiska eliten vill ska belysas? Det är frågan jag ställer 

mig, efter att ha trott (t.o.m. senhösten 2011) att vi i Sverige har objektivt och sanningsenligt 

rapporterande journalistik i  minsta fall i  de större kanalerna SVT samt i Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet.

De moderna medias roll i syndabockssamhället vore intressant att studera både utifrån hur de 

ger  kraft  åt  utpekandet  och  legitimeringen  av  de  ”krafttag”  som  samhället  initierat  och 

genomfört mot de sjukskrivna ”syndabockarna”. När vi i Sverige utvecklade det jag ser som 

ett  syndabockssamhälle  var  det  stort  fokus  på  ekonomin,  hur  kostnaderna  påverkade  och 

hotade våra statsfinanser. Det ställdes inte emot ideologin och värderingar, hade det funnits en 

starkare motpol som lyfte fram frågor om trygghet, människovärde och solidaritet så kunde 

strålkastaren  ha  riktats  mot  vad  mer/annat  ”vi”  gör  med  pengarna.  Det  blev  istället  en 

ekonomisk fråga med en enda brännpunkt, medan andra delar av Sveriges ekonomiska system 

och förutsättningar stod oifrågasatta.  Under samma tid har andra ekonomiska förändringar 

gjorts t.ex. privatisering, militära satsningar och annat som förändrat statsfinanserna mer eller 

mindre. Stora saker som att Sverige inte längre är neutralt har gått många medborgare förbi 

medan fokus har legat på att belysa de kostnader syndabockarna orsakar. Också när det gäller 

den riskmedvetenhet som både Giddens och Beck skriver om som ökat i det globaliserade 
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samhället. Det lämnar en känsla hos mig som bäst beskrivs som att vårt land styrs bakochfram 

och en rädsla för att media är styrda antingen av politiken/statsmakten eller den ekonomiska 

eliten som har mest att vinna på att majoriteten av landets medborgare får det sämre i och med 

att det sociala skyddsnätet nedrustas. 

Att ansvaret för rehabilitering och åtgärder för att motverka sjukfrånvaro först sköts från det 

allmänna till arbetsgivarna beskrivs som att det bidrog till att minska korttidsfrånvaron. Jag 

reflekterar då över att den fördelning av sjukskrivningsorsaker som beskrivs visar på att de 

fysiska orsakerna av belastning, olyckor i arbete och sådant som kan rehabiliteras fysiskt har 

minskat. Det kanske inte bara beror på att de psykiska orsakerna ökar lavinartat, det kanske 

beror på att  arbetsmiljön blivit säkrare/mindre ohälsosam och arbetsgivares intresse av att 

åtgärda/anpassa när det gäller fysiskt mätbara eller påtagliga rehabiliteringsbehov har ökat. 

Medan det som händer när effektiviseringen och strävan efter slimmade organisationer ökar 

individens eget ansvar över prioriteringar i komplexa och tidspressade arbeten, den förväntade 

flexibiliteten  och  bredden  i  arbetsuppgifter  ökar,  anställningstryggheten  och  de  anställdas 

möjlighet  att  påverka sin  arbetssituation minskar  bidrar  till  stressrelaterad  psykisk  ohälsa. 

Förändringar  där  kärnan för arbetsgivaren är  kostnadsminskning i  ett  samhälle  där  det  nu 

blivit lättare att göra sig av med de anställda som inte ”pallar trycket” och blir sjukskrivna 

kanske de är mindre benägna att dels ta tag i och åtgärda, rehabilitera eller riskera att anställa 

personer med sådan problematik. Kanske inte bara för att det kostar pengar utan för att det är 

så ogripbart och svårspecificerat vad som behöver göras, men troligen också för att det skulle 

fordra ett helt nytt sätt att organisera arbetet, vilket kan kräva fler anställda snarare än färre. 

Något som skulle öka kostnaderna och minska vinsten. Ännu idag ser jag ofta i platsannonser 

önskemål  om  att  personen  som  ska  rekryteras  ska  vara  flexibel,  stresstålig,  bra  på  att 

samarbeta  och  ha  många  bollar  i  luften,  medan  arbetsvetenskapen  och  forskning  kring 

stressrelaterad ohälsa visar på de stora riskerna i ett arbete som är organiserat med de kraven 

på arbetstagarna.

Jag undrar också vari det kloka ligger i att staten bär kostnaden för sjukfrånvaro som orsakats 

av arbetsmiljö  och arbetsbelastning medan arbetsgivarna står  med kostnaderna  som är  av 

lättare art t.ex. förkylning eller magsjuka som arbetsgivarna i mycket begränsad omfattning 

kan rå för. Borde det inte vara tvärtom? Nackdelen av att vi har en sjukförsäkring som inte 

Luleå Tekniska Universitet 76/81



Tryggare kan ingen vara
C/D Uppsats Sociologi Fredrika Persson

”reagerar” förrän individen varit sjukskriven i cirka 3 månader, varav helt  dold i form av 

sjuklöneperioden i två veckor är för mig uppenbar efter att ha genomfört denna studie. 

För framtiden hoppas jag på omfattande förändringar i Sveriges sociala trygghetssystem till 

individernas fördel. Mycket av det tjänstemännen i de intervjuer jag gjort sade är sådant jag 

mycket väl känner igen mig själv i, sådant jag inte själv var medveten om innan då jag inte 

ställt dessa frågeställningar till mig själv. Det var intressant men oroande.
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i

Av intresse för innebörden i det Melén utan fördjupning eller förklaring kallar för En tredje arbetsmarknad 
gjordes en sökning på Internet och denna formulering återkommer i olika sammanhang. 

”Försäkringskassan anser det väsentligt att visionen också tydligt strävar efter och ger signaler 
att även de som inte har förutsättningar att arbeta av olika orsaker ska känna trygghet i sin 
vardag och kunna vara delaktiga i samhället, efter sina egna förutsättningar. En riktad strategisk 
vision behövs för detta. Vi anser att det inom utvecklingsstrategin för Skåne, utifrån tanken att 
erbjuda god livskvalitet, särskilt kan och bör betonas vikten av ökad uppmärksamhet och 
åtgärder för att förebygga ytterligare ökad ohälsa. Detta bör ingå bör ingå i den generella 
ambitionen att motverka ett ökat utanförskap och därmed försämrad livskvalitet. Vi ser också 
behovet av en förändrad arbetsmarknad och ett ökad socialt ansvarstagande från 
arbetsmarknadens parter. Vi skulle behöva fler ”enkla” arbeten eller en tredje arbetsmarknad för 
de som har begränsad arbets- och försörjningsförmåga. Visionen bör, på lämpligt sätt, ge uttryck 
för detta.”
(Yttrande av Försäkringskassan avseende Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 ett remissarbete som bedrivits 
hösten 2014)

”Det finns ett stort antal personer som är utanför den reguljära arbetsmarknaden och många av 
dem kommer inte kunna få ett ”normalt” arbete vare sig i den offentliga eller privata sektorn. 
Behovet av en ”tredje arbetsmarknad” har lyfts i de flesta intervjuer. För ett stort antal 
människor är behovet av ett långvarigt, kanske livslångt anställningsstöd en nödvändighet. Det 
framgår att många kommuner arbetar med olika former av anställningar riktat mot dem som 
uppbär ekonomiskt bistånd. Några exempel är nystartsjobb, lönebidrag, offentligt skyddat arbete 
(OSA) och särskilt anställningsstöd (SAS). Det finns emellertid stora skillnader mellan 
kommunerna avseende om man gör sådana satsningar samt i vilken omfattning det görs. Det är 
inte rimligt att det ska vara skillnad beroende på i vilken kommun man bor.” 
(Ur en kartläggning gjord av Sveriges kommuner och landsting SKL 2013, Kartläggning av utvecklingsbehov

inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd)

”Det betyder i så fall att många arbetslösa får hitta andra lösningar. Leif Jansson efterlyser en 
utbyggd ”tredje arbetsmarknad” med liknande villkor som för de som jobbar inom Samhall.
– Många har för lång väg att gå, det kan handla om sju–åtta års utbildning. Samtidigt finns det 
behov och arbetsuppgifter som skulle kunna utföras med subventionerade anställningar, säger 
Leif Jansson. Ett exempel är ledsagarservice som i dag utförs av arbetslösa med 
arbetslöshetsersättning.
– Det blir en ganska ineffektiv resursanvändning om man har felförväntningar och 
utgångspunkter från början. Men alla behöver en vettig sysselsättning och känna att de ingår i ett 
sammanhang, säger han
(Leif Jansson är förvaltningschef i Sandviken, intervjuad i en artikel av Anders Eklind 026-27 8816 
anders.eklind@arbetarbladet.se  2013-12-12 publicerad på Affarer.cc som är GävleTidningarnas affärssajt för den 
som vill vara uppdaterad på vad som händer i näringslivet i Gästrikland och Norduppland.) 

ii   I arbetet med denna studie eftersöktes aktivt tidigare sociologisk forskning som möjligen undersökt kopplingen 
mellan information och upplevelse av trygghet. Någon sådan kunde jag inte finna, men jag fann flera intressanta 
examensarbeten från bla. Sahlgrenska akademin Patientens upplevelse av bemötande och information vid DT-

kolonundersökning  av Merima Becic och Mirjana Kustrimovic 2009.  Den studien hade referenser  till  bland 
andra  Antonovsky  (1991,  Hälsans  mysterium,  Stockholm,  Natur  och  kultur)  som  var  en  känd  professor  i 
medicinsk sociologi som myntade begreppet KASAM (Känsla av sammanhang). Ytterligare en referens jag hade 
velat  följa  upp  i  en  fördjupning  inom  ämnet  är  Larson  et.  Al.  2008  (Patient  kommunikation  i  praktiken 

information, dialog, delaktighet. Norsteds akademiska förlag, Falun). Andra referenser jag fångade upp i andra 
studier  som  berörde  kopplingen  mellan  upplevelse  av  trygghet  och 
information/vetskap/förståelse/kommunikation  var  psykologen  Maslow  och  hans  arbete  med  människans 
grundläggande behov. Behoven av att uppleva trygghet för att såväl kunna kommunicera känslor, upplevelser 
och behov som för att vara öppen för och motiverad till förändringar belyser dock många andra sociologiska 
teoretiker, inte minst Giddens som denna studie utgått ifrån.
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Testintervju Bilaga 1

Trygghet i relation till sjukförsäkringen 
- Kön? Man
- Anställning? Ja

1. Har du själv haft sjukpenning/sjuk- eller aktivietsersättning?
Informerade om skillnaden och innebörden i dessa olika ersättningar
- Ja, för länge sen

2. Har du någon närstående som haft sjukpenning/sjuk- eller aktivitetsersättning?
- Nej

3. Känner du till reglerna/vad som krävs idag för att kunna få sjukpenning?
(vem, när, hur länge, andra krav)
- Att man är sjuk

4. Känner du till om det finns några tidsgränser?
- Kanske man måste ha ett jobb, måste ha varit sjuk ett tag innan man får det

5. Vad känner du till om de förändringar som skett under de senaste 10-20 åren?
- Har gått från: först direkt från FK sen från arbetsgivaren första tiden

6. Har du fått någon information om de regler som gäller idag?
(hur, var, av vem, i vilket sammanhang)
- Det tror jag inte

7. Känner du dig själv trygg i förhållande till den sjukförsäkring vi har idag? 
- Ja, för jag är med i Unionen för då har jag en försäkring så man får behålla 80% av lönen, 
ännu längre, tror jag.

8. Vad betyder trygghet för dig i förhållande till sjukförsäkringen? 
- Man kan bli sjuk och få behålla lite lön

9. Har din upplevelse av trygghet i förhållande till sjukförsäkringen förändrats över de 
senaste 10-20 åren? 
(hur, vad tänker du att det är som förändrats?)
- Nej det tror jag inte

Denna testintervju genomfördes ej bandat, svaren nedtecknades ordagrannt, informanten gav 
mycket korta precisa svar och var inte intresserad av att vidareutveckla sitt svar trots de inom 
parentes presenterade tilläggen till frågorna.

1



Information till informanterna Bilaga 2

Hej

Du som nåtts av denna förfrågan om att ställa upp som informant, dvs svara på mina frågor i en 
intervju har valts ut utifrån någon av dessa kriterier och jag hoppas att du vill ställa upp på en kort 
intervju. Några informanter kommer att uppfylla flera av dessa.

 Anställd vid Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen
 Har ett yrke som innebär möten med sjukskrivna eller utförsäkrade
 Själv har varit sjukskriven och ansökt om Sjukpenning eller Sjukersättning någon gång under 

de senaste tio åren
 Referensgrupp, person som inte i sitt yrke möter sjukskrivna eller utförsäkrade

Om mig
Jag slutför nu mitt examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet där jag studerat Sociologi på C/D 
nivå med målet att uppnå min magisterexamen i höst. Under hösten finns jag i England där jag 
studerar på distans och avser söka/börja jobba inom kort. Mitt intresse för långtidssjukskrivna har 
jag haft länge. Jag har de senaste åren arbetat på Arbetsförmedlingen i Boden och i mitt jobb har 
jag fortsatt att möta människor med olika erfarenheter av ohälsa och sjukskrivning, det har stärkt 
mitt intresse men också gjort att denna studie avgränsats till en smal del av hela de fenomen som 
sjukskrivningar eller det sociala skyddsnätet vi har omfattar.

Studien handlar om
Trygghet i förhållande till den del av socialförsäkringssystemet vi har i Sverige som omfattar 
Sjukpenning, dvs den ersättning man kan ansöka om ifall man är sjuk mer än två veckor för 
anställda eller från dag två för arbetslösa. Men även i förhållande till den ersättning som den som 
varaktigt förlorat sin arbetsförmåga kan ansöka om, Sjukersättning.

Hur går det till?
Med anledning av avståndet avser jag genomföra intervjuerna per telefon, intervjun beräknas ta 
mellan 10-15 minuter och den kommer att göras på högtalartelefon för att kunna spelas in. 

Närvarande i rummet vid intervjun är endast jag själv, jag kommer att tala om för dig när 
inspelningen startar och avslutas, så att kort information, frågor och annat samtal kan tas 
oberoende av inspelningen, dina personuppgifter kommer inte att spelas in. Vi kan om du vill 
använda Skype istället, du behöver inte ha en kamera ansluten om du inte vill. 

Frågornas upplägg
Viss information som redan är känd kommer jag att behöva fråga om igen under inspelningen för 
att fastställa vilken grupp av svarande du tillhör. 

Dessa omfattar kön, bostadsort, arbetsgivare – dvs om du jobbar för Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan eller annat yrke där du kommer i beröring med sjukskrivna ex. Kommunens 
socialförvaltning inom försörjningsstöd, företagshälsovård, sjukvård eller annan behandlande 
proffession. Om du har ett yrke där du inte yrkesmässigt möter sjukskrivna uppger du bara ”annan 
arbetsgivare”.  Om du är arbetslös efter att ha, under en period då du varit sjukskriven ,förlorat din 
anställning så svarar du det och talar om ifall du just nu är sjukskriven, har sjukersättning eller är 
fortsatt arbetslös. om du är arbetslös och det inte har något med eventuell sjukskrivning eller 
funktionshinder/nedsättning att göra.

Jag kommer också att fråga om du själv varit sjukskriven och när, för att fastställa om du hör till 



Information till informanterna Bilaga 2

dem som haft egen erfarenhet under de senaste 10 åren. Dessa frågor kommer inte att beröra 
orsaken till sjukskrivning, behandling eller annat av privat karaktär. Om du väljer att berätta privata 
upplevelser eller erfarenheter i samband med dessa frågor kommer även sådan information 
behandlas konfidentiellt. Oefterfrågad information hör till sådant jag kan komma att ta intryck av 
eller reflektera över i min rapport även om det står utanför studiens syfte och egentliga innehåll 
och därför inte är något som jag efterfrågar. Utöver detta följer sedan de faktiska intervjufrågorna.

I alla sammanhang där ordet sjukskriven används avses ”förhindrad att arbeta i angiven omfattning 
på grund av ohälsa/skada som beviljats sjukpenning för”.

Du som väljer att delta i studien bör veta detta
Den studie du bidrar till, om du väljer att delta, har inte genomförts i samverkan med någon annan 
part och har ingen annan mottagare än Luleå Tekniska Universitet. Dina svar skyddas enligt 
sekretesslagen vilket innebär att den information som framkommer kommer att behandlas 
konfidentiellt. Allt material kommer att sammanställas och i den slutliga rapporten kommer inget 
av det du sagt presenteras på ett sådant sätt att din identitet röjs. Alla inspelningar som görs för 
denna studie kommer att skrivas ut och därefter analyseras och sammanställas. Ljudfilerna samt 
utskrifterna kommer att lagras på ett betryggande sätt under högst 10 år, för att examinerande 
universitet ska kunna granska det arbete jag gjort med underlaget.

För enkelhetens skull föreslår jag att du kontaktar mig så gör vi upp om en tid för intervju, har du 
ytterligare frågor innan du bestämmer dig för att delta är du varmt välkommen att ställa dem 
också.

Skype: ikapersson
E-post: fredrika.persson@gmail.com

Tack på förhand, jag hoppas höra av dig i veckan.

Med vänliga hälsningar

Fredrika

mailto:fredrika.persson@gmail.com
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Intervjuguide Bilaga 3

Trygghet i relation till sjukförsäkringen 
- Kön? - Ålder? - Ort?
- Arbetsgivare? - Yrke?

1. Har du själv varit sjukskriven någon gång de senaste 10 åren?
Isf. Uppbar du då sjukpenning?

2. Hur väl skulle du säga att du känner till reglerna för sjukpenning?
Graderat på en skala från 1-5 där 5 = det mesta.

3. Hur har du fått den kunskapen?
Har du fått information?

4. Vad känner du till om de förändringar som skett under de senaste 10 åren?
Är det något specifikt som du vet har förändrats?

5. Hur skulle du beskriva/definiera ”Trygghet i förhållande till sjukförsäkringen”?
Vad betyder trygghet för dig i förhållande till sjukförsäkringen?
Vad tänker du är viktigt för att man ska känna sig trygg?

6. Hur viktig tänker du det är för individen att känna sig trygg i förhållande till 
sjukförsäkringen för att uppnå en god rehabilitering? 
Gradera på en skala från 1-5 där 5 = mycket viktigt

7. Hur trygg känner du dig själv i förhållande till sjukförsäkringen? 
Ifall du själv skulle bli sjukskriven?
Har det förändrats på något sätt över de senaste 10 åren?

8. Har du i ditt yrke fått någon intern order/uppmaning att bidra till/påverka individens 
upplevelse av trygghet? 
(tilläggsfråga för tjänstemän)

9. Är det något du vill tillägga som du tänker är viktigt när jag studerar sjukpenningen?

1


