
Individers upplevelse av utförsäkring från 

Försäkringskassan

Anna Morberg

Psykologi, kandidat 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

Sammanfattning 

Den första juli år 2008 genomfördes ändringar i socialförsäkringen och ”rehabiliteringskedjan” 

introducerades. Många individer kom att bli utförsäkrade under de efterföljande åren och blev 

istället registrerade på Arbetsförmedlingen. De utförsäkrade blev där erbjudna att medverka vid 

arbetslivsintroduktion vilken syftade till att utreda vilket stöd den utförsäkrade var i behov av 

för att kunna återgå i arbete. Dessa snabba regeländringar kom att kräva mycket av den 

sjukskrivne och även omfattande planering och organisering av personalen på 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Studier har genomförts gällande rehabilitering, 

långtidssjukskrivning och arbetsförmedlares upplevelse. Denna studie syftar istället till att ur ett 

psykologiskt perspektiv undersöka de utförsäkrades upplevelse samt om processen har fungerat 

som det var tänkt. Studien avgränsas till att undersöka individer vilka blev utförsäkrade under 

2013. Åtta utförsäkrade individer intervjuades och resultatet analyserades utifrån teorin Känsla 

av sammanhang och copingstrategier. Resultatet visar att upplevelsen av utförsäkringen har varit 

negativ. Informationen från Försäkringskassan har varit otydlig och bristfällig. 

Intervjupersonerna har upplevt en känsla av maktlöshet och levt i en ovisshet om framtiden.  

 

Nyckelord: känsla av sammanhang, coping, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 

sjukskriven, rehabiliteringskedjan, sjukförsäkringen, utförsäkrade. 

 



 

 

Abstract 

In July 1, 2008 changes were carried out within the social insurance system and the 

"rehabilitation chain” was introduced. Many individuals were rejected from the social insurance 

during the following years and instead registered at the Employment Service. The rejected 

individuals were offered to participate in an inquest which aimed to investigate what support 

the individual was in need of to be able to return to work. These rapid changes required a lot 

from the sick individual, and comprehensive planning and organization from the staff of the 

Employment Service and the Social Insurance Agency. Studies have been conducted regarding 

rehabilitation, long term sick leave and experience of employment agents. Instead, this study 

aims to investigate individuals' experience of being rejected from the social insurance during the 

year of 2013. Eight interviews were conducted and the result was analysed based on the theory 

Sense of Coherence and coping strategies. The result shows that the experience of being 

rejected from the social insurance has been negative. The information from the Social 

Insurance Agency has been unclear and inadequate. The interviewees have experienced a sense 

of powerlessness and have been uncertain about their future.  

 

Keywords: sense of coherence, coping, employment service, social insurance agency, sick 

leave, rehabilitation chain, health insurance, rejected. 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 
 

Inledning .................................................................................................................................... 1 

Känsla av Sammanhang – KASAM ......................................................................................... 3 

Coping .................................................................................................................................... 5 

Syfte och frågeställning ........................................................................................................... 6 

Metod ......................................................................................................................................... 7 

Intervjupersoner ...................................................................................................................... 7 

Material ................................................................................................................................... 7 

Procedur .................................................................................................................................. 7 

Avgränsningar ......................................................................................................................... 8 

Databehandling ....................................................................................................................... 8 

Resultat ....................................................................................................................................... 9 

Sjukskrivningen....................................................................................................................... 9 

Upplevelse av sjukskrivningen............................................................................................. 9 

Sjukrivningens påverkan ................................................................................................... 10 

Rehabiliteringsinsatser ...................................................................................................... 10 

Utförsäkringen ...................................................................................................................... 11 

Upplevelse av utförsäkringen ............................................................................................ 11 

Stöd och hjälp ................................................................................................................... 12 

Upplever som mest påfrestande ........................................................................................ 13 

Framtidstro ........................................................................................................................... 14 

Analys ................................................................................................................................... 14 

Diskussion................................................................................................................................. 18 

Reliabilitet, validitet och framtida forskning ......................................................................... 20 

Referenser ................................................................................................................................. 22 
 

 



1 

 

Inledning 

Sjukförsäkringen har funnits i Sverige sedan 1955 och ger ekonomiskt skydd vid sjukdom. Den 

som blir sjuk och inte kan arbeta kan få ersättning från Försäkringskassan (Försäkringskassan, 

2016). Den 1:a juli 2008 genomfördes ändringar i socialförsäkringen och 

”rehabiliteringskedjan” ersatte den tidigare sjustegsmodellen. Rehabiliteringskedjan beskrevs 

som en ny sjukskrivningsprocess med ökat fokus på det friska. Målet med rehabiliteringskedjan 

var att göra sjukskrivningsprocessen effektivare, snabbare och tydligare. Vidare, att stärka 

arbetslinjen i försäkringen där sjukskrivningen skulle fungera som en början av en 

omställningsprocess och att återgång till arbete skulle vara i fokus. Individer som inte kunde 

återgå till sitt arbete fick söka efter annat arbete som han/hon klarade. I och med den nya 

rehabiliteringskedjan fastställdes tidsramar i en steg-för-steg-modell, vilket ökade kraven för de 

sjukskrivna. Enligt de nya reglerna skulle sjukskrivningspenningen erhållas under högst ett år 

och såg ut enligt följande: 

 Dag 1-90 betalades ersättning ut till den som inte kunde utföra sina vanliga 

arbetsuppgifter. 

 Dag 91-180 betalades ersättning ut om individen inte kunde utföra några 

arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. 

 Efter 180 dagar betalades ersättning ut om individen inte klarade arbetsuppgifter som 

fanns på hela den reguljära arbetsmarknaden. 

Den som fortfarande var sjuk efter ett år kunde ansöka om förlängd sjukpenning eller fortsatt 

sjukpenning. Förlängd sjukpenning kunde utgå under längst 550 dagar och var 75 procent av 

den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Fortsatt sjukpenning utgick endast om det förelåg 

speciella skäl, som att individen bedömdes kunna återgå till arbetet inom snar framtid och var 

80 procent av SGI (Johnson, 2010). Om en person hade en allvarlig sjukdom fanns ingen gräns 

för hur många dagar denne fick vara sjukskriven. Individen behöll även 80 procent av sin 

sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter ett år. Om en sjukskriven hade varaktigt nedsatt 

arbetsförmåga och inte skulle kunna återgå till något arbete hade han/hon rätt till 

aktivitetsersättning eller sjukersättning. Aktivitetsersättning utgick till de som var yngre än 30 år 

och sjukersättning till de över 30 år (Försäkringskassan, 2016). 
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SGI är det underlag som används för att beräkna till exempel sjukpenning och baseras på den 

årliga inkomsten. Den årliga inkomsten multipliceras med 0,97 och sedan med ersättningsnivån 

vilken låg på 80 procent. För rätt till sjukpenning krävdes att individen hade arbetat i minst sex 

månader och det var Försäkringskassan som med hjälp av läkarintyg bedömde om en individs 

arbetsförmåga var tillräckligt nedsatt (Försäkringskassan, 2016). 

 

Rehabiliteringskedjan har kritiserats mycket hårt bland annat för de snäva tidsramarna i kedjan 

och att man bara fick några veckor på sig att svara på remissen och överklaga. Dessa tidsramar 

kom att kräva mer av den sjukskrivne, men även av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Redan år 2009 ifrågasattes det nya systemet och frågor ställdes om vad som skulle hända de 50 

000 personer som kunde komma att bli utförsäkrade på grund av de nya reglerna (Johnson, 

2010). 

 

Då en individs dagar med sjukpenning, eller månader med tidsbegränsad sjukersättning, hade 

tagit slut blev den utförsäkrad från Försäkringskassan och skickad till arbetslivsintroduktionen. 

Utförsäkrad kunde även en individ bli om bedömning gjordes att arbetsförmåga fanns. Genom 

arbetslivsintroduktionen fick individen utrett vilka stöd denne var i behov av för att kunna 

återgå till arbete. Innan ersättningen tog slut blev individen underrättad genom ett 

informationsbrev från Försäkringskassan. Därefter bokades ett möte med en personlig 

handläggare från Arbetsförmedlingen. Vid mötet gavs praktisk information om vad som skulle 

hända och individen kunde ställa frågor (Försäkringskassan, 2016). 

 
För att en individ skulle kunna komma tillbaka till sitt arbete hade arbetsgivaren ansvar att 

anpassa arbetet om det behövdes. Försäkringskassan hade ett ansvar att samordna de åtgärder 

en individ var i behov av för att kunna återgå i arbete och kunde kalla till ett avstämningsmöte 

för att utreda rehabiliteringsbehov (Försäkringskassan, 2016). Om behov förelåg ansvarade de 

även för att upprätta en rehabiliteringsplan (Svensk författarsamling, 2010:110). Enligt Vahlne 

Westerhäll, Bergroth och Ekholm (2009) stärks individens motivation inför rehabilitering och 

återgång i arbete om individen känner stöd och delaktighet genom hela processen.  

 

Från den första februari 2016 genomfördes förändringar i sjukförsäkringen vilket eliminerade 

den bortre tidsgränsen för antalet sjukskrivningsdagar (Försäkringskassan, 2016). 

Erfarenheterna som föregick detta är fortfarande intressanta, främst för att samhället kan 
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undvika att utsätta sjukskrivna för konsekvenserna av denna typ av process igen. Föreliggande 

studies datamaterial är intervjuer kring individers upplevelse av utförsäkringsprocessen innan 

förändringen i sjukförsäkringen trädde i kraft. 

 

Känsla av Sammanhang – KASAM 

Antonovsky (1979) menar att ingen människa är 100 % sjuk eller frisk utan befinner sig alltid 

någonstans mittemellan. Känslan av sammanhang (KASAM) avgör hur en individ klarar av 

stressiga och jobbiga situationer. KASAM är något som utvecklas över tid och som formas 

genetiskt, av erfarenheter och den sociala kontexten. KASAM är enligt Antonovsky uppbyggt i 

tre delar (Figur 1):  

 

 Begriplighet: att det som händer individen är begripligt, strukturerat och går att 

planera. Känner individen begriplighet förblir individen i högre utsträckning frisk. 

 Hanterbarhet: det är viktigt att individen har resurser för att kunna hantera en 

motgång och stressad situation. 

 Meningsfullhet: individen behöver känna meningsfullhet vid en motgång. De 

utmaningar som individen ställs inför ska vara värda att engagera sig i.  
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Figur 1. KASAM. Efter  Antonovsky (1979). 

 

Langius och Björvell (1996) visar att en individs KASAM har betydelse för hur svåra situationer 

och motgångar hanteras. De rapporterar ett samband mellan ett svagt KASAM och skattad 

ångest, sämre skattad hälsa, svårare upplevelse av symptom och lägre motivation. De har även 

studerat hur KASAM påverkar patienters förmåga att hantera sin sjukdom och visar att 

patienters livskvalitet upplevs olika trots samma medicinska förutsättningar. Individer med låg 

KASAM behöver mer tid och tydlighet jämfört med individer med hög KASAM som kan klara 

av en hög nivå av egenvård. Det är därför viktigt att se till vad varje individ är i behov av för 

stöd och omhändertagandet bör ske individuellt och inte efter fasta ramar (Langius & Björvell, 

1996). 

 

Pallant och Lae (2002) visar ett samband mellan högre KASAM och mer optimistisk syn på 

livet. De menar att de individer som har en högre KASAM är mer benägna att svara på en 

stressfaktor med adaptiva strategier, vilket ökar sannolikheten för ett positivt utfall och minskar 

risken för ohälsa. Vidare, visar studien att individer med låg KASAM i större utsträckning 

använder sig av undvikande och introverta copingstrategier. 
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Coping 

Coping avser de strategier en individ använder sig av för att hantera besvärliga och stressiga 

situationer. En copingstrategi används för att anpassa sig och hålla en psykologisk balans vid 

stressiga situationer (Moos & Holahan, 2003). Det finns olika copingstrategier, men Lazarus 

och Folkman (1984) menar att man ofta använder två av dessa samtidigt: problem- och 

emotionsfokuserad coping.  

 

För att påverka eller lösa själva problemet eller stressfaktorn använder individen sig av 

problemfokuserad coping. Individen är då aktiv, planerar, söker information, försöker lära sig 

något nytt, förändrar sig själv för att försöka lösa problemet. Individen kan till exempel skapa 

en handlingsplan samt söka hjälp eller stöd från personer som aktivt kan bidra till att stressen 

minskar (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Emotionsfokuserad coping avser att minska känslan av stress och är den komponent som tolkar 

problemet. Strategin kan yttra sig i undvikande av problemet, avslappningsövningar, fysisk 

aktivitet, positivt tänkande, självkontroll, distansering, flykt eller önsketänkande (Kallenberg & 

Larsson, 2004). Om individen inte lyckas använda problem- och emotionsfokuserad coping på 

rätt sätt, genom att inte ta tag i problemet och inte dämpa de negativa känslorna, kan 

individens stressnivå öka.   

 

Theorell, Westerlund, Alfredsson och Oxenstierna (2005) föreslår en liknande copingstrategi 

som innefattar både problem- och emotionsfokuserad coping. De beskriver introvert coping där 

stressreaktionen verkar introvert (ångest, känslor) och öppen coping; rikta stressreaktionen 

direkt mot omgivningen (irritation och ilska). Theorell m.fl. (2005) undersökte de 

copingstrategier som uppvisas när en individ blir utsatt för negativa stressrelaterade händelser 

på sitt arbete och visade att en individ som har liten möjlighet att påverka stressfyllda händelser 

kan reagera med introvert coping. Introvert coping uppvisar ett samband med ångest, ohälsa 

och längre sjukfrånvaro. Theorell m.fl. (2005) menar att det alltså är hälsofrämjande att 

använda sig av en öppen dialog och att en individ då bör ha större möjlighet att påverka vid en 

stressfylld händelse.  
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En viktig princip inom arbetslivsinriktad rehabilitering är att ha en helhetssyn. Det innebär att 

individen är i fokus för sin egen rehabilitering, att hon känner stöd och delaktighet genom hela 

processen. Genom delaktighet stärks individens motivation inför rehabiliteringen och vidare till 

återgång i arbete (Vahlne Westerhäll, Bergroth, & Ekholm, 2009). 

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med detta examensarbete var att undersöka individers upplevelse av att ha blivit 

utförsäkrad. Genom utförsäkringsprocessen hamnade de drabbade individerna i ett utanförskap 

och kan i förloppet ha upplevt att de motarbetats och ha fått svårt att rehabiliteras. En sjukdom 

bör inte tidsbegränsas då den grundas på individens upplevelse, trots detta introducerades 

rehabiliteringskedjan med sina fasta tidsramar. Följande frågeställningar ämnar fungera som 

stöd för att uppfylla studiens syfte: 

  

 Hur upplevde de utförsäkrade sjukskrivningen och utförsäkringen?  

 Upplevde de utförsäkrade att informationen från Försäkringskassan var tydlig?  

 Vad upplevdes som mest påfrestande i utförsäkringsprocessen? 

 Vad kunde ha gjorts annorlunda av Försäkringskassan? 
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Metod 

 

Intervjupersoner 

Åtta individer vilka blivit utförsäkrade från Försäkringskassan intervjuades (Bilaga 3). Samtliga 

namn är fiktiva. 

Material 

Intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1) vilken är indelad 

i fyra teman: Inledande frågor, Sjukdomsbakgrund, Utförsäkringen – insatser och åtgärder, och 

Framtidstro. Under dessa teman fanns öppna frågor så att intervjupersonerna fick möjlighet att 

förmedla det de tyckte var viktigt.  

Procedur 

En skribent vid Aftonbladet, vilken författat flera artiklar gällande individer som blivit 

utförsäkrade, rekommenderade en Facebookgrupp där utförsäkrade var medlemmar. I ett 

informationsbrev (Bilaga 2) till gruppen efterfrågades individer som kunde tänka sig att ställa 

upp på en intervju. Detta resulterade i att åtta personer ville medverka. Tid och datum för 

intervjuerna bestämdes i samråd med de tillfrågade intervjupersonerna. På grund av de 

geografiska avstånden genomfördes intervjuerna per telefon. Samtliga intervjupersoner tillät att 

intervjuerna spelades in. Intervjun inleddes med att jag presenterade Vetenskapsrådets (2008) 

etiska regler: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att syftet med studien måste förklaras. Samtyckeskravet innebär att 

deltagandet är frivilligt och att det är tillåtet att närsomhelst avbryta medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att ingen annan än forskaren får ta del av intervjumaterialet. 

Forskaren har tystnadsplikt och det ska inte gå att identifiera enskilda personer. 

Nyttjandekravet innebär att forskaren behåller all data och dessa används endast för den 

aktuella undersökningen (Vetenskapsrådet, 2008). Därefter användes intervjuguiden som ett 

underlag till samtalet, men passande öppna frågor ställdes under intervjuns gång. Intervjuerna 

pågick mellan 45 minuter upp till 1 timme. Intervjuerna genomfördes under april månad år 

2013. 
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Avgränsningar 

Undersökningen begränsas till att fokusera på individer som blev utförsäkrade från 

Försäkringskassan under 2013 och hur individen upplevt sjukskrivningen och utförsäkringen. 

Därmed bortser studien från politiska förändringar som inträffat efter 2013.  

Databehandling 

Intervjuerna transkriberades direkt efter varje intervju. Inledningsvis redovisas 

intervjupersonernas bakgrund, alla namn är fiktiva. Därefter är resultatet redovisat i de två 

huvudteman: Sjukskrivningen och Utförsäkringen med tre efterföljande underteman. 

Sjukförsäkringen har undertemana: upplevelse av sjukskrivningen, sjukskrivningen påverkan 

och rehabiliteringsinsatser. Undertemana under utförsäkringen innefattar: upplevelse av 

utförsäkringen, stöd och hjälp, och upplever som mest påfrestande och framtidstro. 

Intervjupersonernas utsagor tolkades i termer av KASAM och copingstrategier. 
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Resultat 

Sjukskrivningen 
 

Upplevelse av sjukskrivningen. 
 
Samtliga intervjupersoner hade vid sjukskrivningstillfället ett arbeta och fick på 

försäkringskassans uppmaning i flera omgångar testa att gå tillbaka till sitt arbete och 

arbetsträna. Alla upplevde det som att de inte haft tid att få rehabilitera och återhämta sig, utan 

hela tiden förväntades de genomföra någon aktivitet för att kunna upprätthålla ersättning från 

Försäkringskassan. Malin uttrycker det så här: 

 

Hela tiden måste man liksom göra något för att få ersättning och det sista man har tid till 

är att ta hand om sig själv vilket borde vara viktigast. Man måste vara frisk för att vara 

sjuk för det är ju som ett heltidsjobb att vara sjukskriven. Man får ingen chans att 

återhämta sig. 

 

Samtliga arbetsgivare hade anpassat intervjupersonernas arbetsuppgifter på arbetsplatsen och 

gjort deras yttersta för att den sjuke skulle kunna återgå till sitt arbete. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna nämnde att de upplevt att de blivit misstrodda. De har fått 

göra sitt yttersta för att hela tiden bevisa att de är sjuka. Samtliga intervjuade har haft läkarintyg 

med utlåtande om att de har delvis nedsatt eller helt nedsatt arbetsförmåga, trots detta hade 

Försäkringskassan gjort bedömningen att de inte längre får vara sjukskrivna. 

 

Man måste hela tiden bevisa, det räcker inte med vad min läkare säger. (Louise) 

 

Det finns en föreställning om att sjukskrivna människor inte vill jobba, de vill gå hemma 

och dra. Men det är inte sant. Vi kämpar och sliter för att hitta jobb och vi får göra det 

helt och hållet själva och många gånger letar vi oss tillbaka själva och kämpar då för att 

hålla fast vid våra jobb. Man måste ju förstå att man inte drar på sig studieskulder genom 

att utbilda sig för att sedan vilja vara sjukskriven. (Maria) 
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Samtliga intervjupersoner sa att de under sjukskrivningen upplevt en stor ovisshet där de inte 

vetat vad som komma skall. Handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har inte 

kunnat informera om hur den efterföljande processen skulle komma att se ut.  

 

Jag har upplevt en stor ovisshet och jag har inte haft något inflytande på mitt liv alls. Hela 

processen borde vara mer flexibelt och individanpassat. Jag har ofta känt mig misstrodd. 

Det är inte jag som valt att vara sjuk men ofta kan folk ifrågasätta varför man är 

sjukskriven och tycka att jag lever på dem och samhället. (Carina) 

 

Sjukrivningens påverkan. 

På frågan hur sjukskrivningen påverkar intervjupersonerna nämnde samtliga att den 

ekonomiska otryggheten är stor. Att inte veta om man får vara sjukskriven eller inte upplevde 

alla stor oro inför.  

Jag har inte känt något stöd eller känt mig trygg i sjukförsäkringen. Jag har känt mig helt 

maktlös och jag har sjunkit rejält långt ned. Jag märker att mina barn har farit illa, det är 

inte det här livet man önskade varken sig själv eller sina barn. (Malin) 

 

Flera av intervjupersonerna hade även tappat sin SGI då de förbrukat alla sina 

sjukskrivningsdagar och inte kunnat arbeta ihop nya dagar då de inte var arbetsföra och 

ersättningsnivån var då mycket låg. Samtliga upplevde att sjukskrivningen hade varit tuff 

mentalt och att de hade varit beroende av familjen och släktens stöd. Carina uttryckte det 

såhär: ”Jag har tur som har min familj som stöd, de finns ju de som står helt ensamma och hamnar i 

mycket värre psykologiskt skick och ekonomisk knipa”. 

 

Rehabiliteringsinsatser. 

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde inte att de erhållit någon rehabilitering från 

Försäkringskassan. Samtliga intervjupersoner hade försökt återgå till sitt gamla arbete där deras 

arbetsgivare anpassat arbetsuppgifterna. Alla intervjupersonerna hade även arbetstränat på 

andra arbetsplatser då deras ursprungliga arbetsplats inte hade fungerat för dem. De flesta av 

intervjupersonerna hade själva ordnat med rehabilitering. Vilken rehabilitering som det varit tal 
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om berodde på vilken sjukdom intervjupersonen haft men det hade bland annat varit i form av 

samtalsterapi, fysisk träning, smärtrehabilitering osv. 

 

Jag efterfrågade rehabilitering men min handläggare sa att jag skulle inte få någon 

rehabilitering utan jag skulle ut och arbetsträna. Det var aldrig något snack om att de skulle 

utreda mig utan jag skulle bara ut och arbetsträna vilket jag inte klarade av. (Therese) 

 

Utförsäkringen 

Efter intervjupersonerna förbrukat alla sina sjukskrivningsdagar fick samtliga skriftligt besked 

per post om att de blivit utförsäkrade. Alla hade läkarintyg som påvisade att de hade delvis eller 

helt nedsatt arbetsförmåga, trots detta tilläts de inte vara sjukskrivna längre.  

 

Här har en specialistläkare gett en diagnos och sen kan Försäkringskassans läkare bedöma 

något helt annat. Det är ju som att misstro läkarna. Att de ifrågasätter en läkare som är 

specialist och som har träffat en hela tiden är ju mycket konstigt. Så då ska en läkare som 

sitter på ett kontor och som inte har träffat en kunna ta ett beslut över ens läkare. (Carina) 

 

Upplevelse av utförsäkringen. 

Samtliga intervjupersoner sa att informationen angående utförsäkringen och hela processen 

hade varit mycket otydlig. Många av dem hade fått vänta flera månader med att ens få ett 

besked och de hade då inte haft något ekonomisk stöd. Intervjupersonerna uttryckte det som 

att de hade upplevt en stor ovisshet och de hade känt sig maktlösa då de inte kunnat påverka 

sin situation.  

 

Då jag blev utförsäkrad och stod där utan inkomst så mådde jag så dålig. Man får så dålig 

självkänsla och självförtroende när de säger: Nej, du får inte vara sjuk längre. Så då var jag 

frisk eller?! Jag blev då inskriven på Arbetsförmedlingen men min handläggare där sa att jag 

inte behövde komma för jag var för sjuk för att vara där. Så jag var för frisk för 

Försäkringskassan men för sjuk för Arbetsförmedlingen, kändes ju jättekonstigt. (Carina) 
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Stöd och hjälp. 

Intervjupersonerna upplevde att stödet från Försäkringskassans handläggare hade varit näst 

intill obefintligt. Ett visst stöd hade de upplevt från Arbetsförmedlingen och läkare men störst 

stöd hade de fått från släkt och vänner. Malin svarade såhär om upplevt stöd från 

Försäkringskassan: 

 

Mycket bristfällig och har känt mig så ensam och utlämnad. Har inte fått något 

ekonomiskt stöd överhuvudtaget och haft i stort sett obefintlig inkomst. Regeringen pratar så 

fint om att det har sett till att människor inte ska hamna i utanförskap och det är ju precis 

det vi utförsäkrade har blivit. Vi har blivit utputtade i utanförskapet och vi är oönskade i 

samhället. Det är ingen som väljer att bli så sjuk så att man inte kan jobba. 

 

Therese hade inte upplevt stort stöd alls och fick träffa olika handläggare på Försäkringskassan 

hela tiden. Hon upplevde också att det sociala stödet förvann. Hon uttryckte det såhär: 

 

Jag har upplevt det som att jag slängts från bord till bord och fått nya handläggare hela 

tiden. Jag upplevde det också som att jag från många håll blev misstrodd, både från 

Försäkringskassan, läkare och från vänner. Det sociala stödet försvann. Vid den tiden jag 

var som sjukast så orkade jag inte umgås med folk. Men jag har alltid någon att prata 

med, jag har mina fyra systrar. 

 

Inte heller Maria ansåg att hon hade fått något som helst stöd från Försäkringskassan. Precis 

innan hennes sjukrivningsdagar var på väg att ta slut fick hon reda på att hon hade drabbats av 

bröstcancer. Hon skulle då genomgå behandling och operation. Trots att Försäkringskassan 

kunde göra särskilda bedömningar i särskilda fall så valde Försäkringskassan att utförsäkra 

Maria och hon blev då överlämnad till Arbetsförmedlingen och skulle stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Handläggaren på Arbetsförmedlingen var den person som hjälpt henne till störst 

del och hon uttryckte det såhär: ”Denna handläggare från Arbetsförmedlingen blev min räddning och 

utan honom hade jag nog inte levt idag” 

 

Då handläggaren på Arbetsförmedlingen ansåg att Maria var för sjuk för att kunna arbeta eller 

genomgå några som helst aktiviteter på Arbetsförmedlingen meddelade han henne om att hon 
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fick vara inskriven hos dem, men kunde få stanna hemma och rehabilitera sig för att kunna 

fokusera på att bli frisk från cancern. 

 

Upplever som mest påfrestande. 

Fyra intervjupersoner upplevde att en av de mest påfrestande faktorerna med sjukskrivningen 

och utförsäkringen var maktlösheten de hade känt. De upplevde att de inte hade haft någon 

möjlighet att påverka vad som ska hända och inte hade haft mycket att säga till om. Som Maria 

uttryckte det: ”Vi har ingen makt att påverka situationen. Det har ju till och med en 

försäkringskassehandläggare sagt åt mig, - det är inte du som bestämmer, det gör vi”. 

 

Fyra intervjupersoner upplevde även att den bristfälliga och ibland felaktiga informationen 

hade varit påfrestande. Att inte veta vad som kommer hända och vad som förväntas av en som 

sjukskriven var krävande. Som Malin uttryckte det: ”Man måste vara frisk för att vara sjuk för det är 

ju som ett heltidsjobb att vara sjukskriven. Man får ingen chans att återhämta sig.” 

 

Malin menade att man som sjukskriven måste kunna Försäkringskassan alla regler själv och alla 

intyg och överklaganden som krävs då utförsäkringen träder i kraft är mycket mödosam. 

Handläggare från Försäkringskassan hade inte alltid haft en tydlig och rak information och två 

av intervjupersonerna uppgav att de hade blivit felunderrättade gällande kommande process 

och vad som förväntades av dem.  

 

Den ekonomiska otryggheten var också något som intervjupersonerna upplevde som 

påfrestande. Hanna sa att som det är nu kommer hon aldrig att kunna känna en ekonomisk 

trygghet. Hon upplevde heller inte att hon fick tid till att läka och återhämta sig. Flera av 

intervjupersonerna hade helt blivit av med sin SGI och sjukpenning och hade en mycket låg 

eller helt obefintlig ersättningsnivå. För att kunna klara sig ekonomiskt hade många blivit 

tvungna att låna av familj och vänner och hade då dragit på sig stora skulder vilka de inte visste 

när och om de skulle kunna betala tillbaka. En av de tillfrågade levde just då på socialbidrag.   

 

Två av intervjupersonerna belyste problematiken kring att tidsbegränsa sjukdomar. En sjukdom 

för en individ kunde vara helt annorlunda för en annan individ och därmed pågå olika länge. 
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Slutligen nämnde samtliga intervjupersoner att sjukskrivnings- och utförsäkringsprocessen 

genererade i en stor mental påfrestning. Självförtroendet och självkänslan hade påverkats 

negativt och utan socialt stöd från familj och vänner uttryckte många av dem att de hade gett 

upp: ”Det är som att få en stämpel i pannan att man är helt oduglig, acceptera det!” (Louise). 

 

Framtidstro 

Majoriteten av intervjupersonerna såg positivt på framtiden. De hoppades att de skulle få rätten 

på sin sida och få den hjälp de förtjänade och önskade.  

 

Louise sa att hon inte skulle ge upp, att hon hade 50 % sjukersättning var bra, men att hon 

skulle fortsätta att kämpa för att få 100 % sjukersättning. Hon vågade dock inte se så långt fram 

då hon egentligen inte visste hur morgondagen skulle se ut. För som hon uttryckte det:  

 

Ekonomin tär på en mycket, jag vågar inte tänka så mycket framåt då skulle jag gräva ned 

mig. Utan jag tar en dag i sänder. Min smärta lever jag med dygnet runt så den kan jag 

inte göra så mycket åt men det är den ekonomiska pressen som är det värsta. 

 

På grund av skulder och låg inkomst visste hon fortfarande inte om hon och hennes familj 

skulle kunna bo kvar i huset, ekonomin var en stor stressfaktor.  

 

Analys 

Rehabiliteringskedjan beskrevs som en ny sjukskrivningsprocess med ökat fokus på det friska 

men det överensstämmer inte med de intervjuades upplevelse av rehabiliteringskedjan. 

Upplevelsen av sjukskrivningen och utförsäkringen upplevde intervjupersonerna som negativt 

och att det har varit mentalt påfrestande. Det har funnits en stor ovisshet bland 

intervjupersonerna då de inte vetat vad som skulle hända, de har inte vetat om de trots 

sjukdom får vara sjukskriven.  

 

Rehabilitering har samtliga intervjupersonerna fått initiera själv och det var inget som 

Försäkringskassan samordnade. Om en sjukskriven efterfrågade en rehabiliteringsplan var det 

Försäkringskassans ansvar att samordna detta vilket intervjupersonerna inte upplevde att 
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myndigheten infriade (Försäkringskassan, 2016). Försäkringskassan hade utan samråd med den 

sjukskrivna initierat aktiviteter så som att arbetsträna vilket bidrog till att den sjukskrivna inte 

upplevde stort handlingsutrymme och kände sig ofta maktlös inför Försäkringskassans beslut. 

De intervjuade upplevde inte att de hade fått tid till att återhämta sig och bli friska, de upplevde 

istället att hela processen förvärrat deras hälsa.  

 

Enligt Johnson (2010)  har rehabiliteringskedjan kritiserats mycket hårt bland annat för de 

snäva tidsramarna i kedjan och att man bara fick några veckor på sig att svara på remissen och 

överklaga. De snäva tidsramarna kom att kräva mer av den sjukskrivne, men även av 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Detta stämmer överens med de intervjuades 

upplevelser. De intervjuade som varit långtidssjukrivna och blivit utförsäkrade vid flera tillfällen 

fick alltid genomgå samma procedur med arbetsförmågeutredningar och arbetsträning hos 

Arbetsförmedlingen. Det kunde upplevas som krävande mentalt då de redan genomgått samma 

utredningar vid tidigare tillfällen. Det krävdes mycket tid och energi till att igen gå på alla 

möten plus att inhämta nya läkarintyg och dokument från vården. Som en av de intervjuade 

uttryckte det ”man måste vara frisk för att vara sjuk” och en annan sa ”det är ett heltidsarbete att vara 

sjukskriven”.  

 

Informationen från Försäkringskassan ansåg de intervjuade hade varit otydlig och i vissa fall 

varit felaktig vilket bidrog till att de upplevde en stor ovisshet om framtiden. Handläggarna från 

Försäkringskassan hade inte kunnat säga vad som kommer att hända och planering hade varit 

omöjlig. Intervjupersonerna kände även en stor oro inför den ekonomiska otryggheten. De 

kunde inte slappna av och fokusera på rehabilitering då de inte vetat om de får vara sjukskriven. 

Flera av intervjupersonerna levde även på lägsta sjukersättning då de tidigare förbrukat sina 

sjukdagar och inte haft möjligheten att arbeta ihop till nya dagar. De hade då förlorat sin SGI.   

 

Stödet från handläggarna på Försäkringskassan upplevde majoriteten av intervjupersonerna 

som lågt, ett visst stöd har funnits hos handläggare på Arbetsförmedlingen och även läkare men 

största stödet har de erhållit från sin familj och vänner. Intervjupersonerna hann ofta ha 

flertalet olika handläggare på Försäkringskassan och hann sällan skapa någon vidare relation. 
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Det som intervjupersonerna upplevde som mest påfrestande med sjukskrivningen och 

utförsäkringen var den upplevda maktlösheten, att de inte haft någon möjlighet att påverka sin 

situation. Beslut hade helt tagits från Försäkringskassan utan samråd med den sjukskrivna. 

Även den bristfälliga och ibland felaktiga informationen hade varit påfrestande. Att inte veta 

vad som kommer hända och vad som förväntas av dem upplevde de som mentalt krävande. 

Slutligen nämnde alla den ekonomiska otryggheten som påfrestande. Insikten om att aldrig 

kunna komma att arbeta 100 % och därför inte ha samma förutsättningar ekonomiskt 

upplevdes som mycket jobbigt mentalt. Enligt Kallenberg och Larsson (2004) kan individens 

stressnivå öka om individen inte lyckas använda problem- och emotionsfokuserad copingstrategi 

på rätt sätt, alltså att den inte tar tag i själva problemet och dämpar de negativa känslorna. Detta 

har intervjupersonerna i denna studie inte haft möjlighet att göra. Intervjupersonerna nämnde 

att de känt sig maktlösa då de inte kunnat påverka sin sjukskrivningsprocess och det visar att de 

haft svårt att kunna ta tag i själv problemet och därför borde deras stressnivå och negativa 

känslor öka.  

 
Antonovskys (1979) KASAM anger att människan behöver uppleva att negativa händelser är 

begripliga, hanterbara, och meningsfulla. Upplever individen att den har dessa tre komponenter 

förblir denne i högre utsträckning frisk vilket är avgörande för hur en individ klarar av stressiga 

och jobbiga situationer. Samtliga intervjupersoner sa att de upplevt stor ovisshet (låg 

begriplighet) då de inte visste hur den efterföljande processen efter utförsäkringen skulle 

komma att se ut. Intervjupersonerna upplevde även att de hade blivit misstrodda (låg 

hanterbarhet då individen kan känna sig orättvist behandlad) av Försäkringskassans 

handläggare då de trots läkarintyg och de intervjuades egen sjukhistoria gjort bedömningen att 

individen inte är sjuk. De hade heller inte upplevt att de fått något stöd från Försäkringskassans 

handläggare (låg hanterbarhet) utan stödet hade funnits hos familj och vänner. Allt detta bidrar 

till ett svagt KASAM och påverkar deras chans att klara av stressiga situationer negativt. 

 

Försäkringskassan (2016) informerade om att för att en individ ska kunna återgå till sitt arbete 

så har arbetsgivaren ansvar att anpassa arbetet om det behövs, detta genomfördes av samtliga 

arbetsgivare. Vidare hade Försäkringskassan ett ansvar att samordna de åtgärder en individ var i 

behov av för att kunna återgå i arbete och kunde kalla till ett avstämningsmöte för att utreda 

rehabiliteringsbehov. Om behov förelåg ansvarade de även för att upprätta en 

rehabiliteringsplan. Intervjupersonerna nämnde att de varken fått någon rehabilitering eller 
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någon rehabiliteringsplan upprättad. Några av de intervjuade hade efterfrågat rehabilitering 

med ändå inte fått tillgång till någon, de hade fått samordna all rehabilitering själva. Här kan 

även paralleller göras gentemot Antonovskys (1979) låg hanterbarhet, intervjupersonerna fick 

inte de resurser som de behövde för att ha chans att bli friskare.  

 

Intervjupersonerna upplevde Försäkringskassan information som otydlig, upplevde stor ovisshet 

och kände sig maktlösa då de inte kunde påverka situationen. Även detta skulle kunna förstås 

som ett lågt KASAM. Vidare upplevde de även informationen angående utförsäkringen och 

hela den efterföljande processen som mycket otydlig. Många av dem hade fått vänta flera 

månader på att ens få ett besked och de hade då inte haft något ekonomisk stöd. Som tidigare 

nämnt upplevde intervjupersonerna en stor ovisshet och maktlöshet då de inte kunnat påverka 

sin situation. Här kan paralleller dras gentemot Theorell et al. (2005). Då en individ inte har en 

stor möjlighet att påverka stressfyllda händelser kan denna reagera med introvert coping. De 

beskriver introvert coping där stressreaktionen verkar introvert genom exempelvis ångest och 

negativa känslor. Vidare såg de att introvert coping har visat ett samband med ångest, ohälsa 

och längre sjukfrånvaro. De menar att det är hälsofrämjande att använda sig av en öppen dialog 

och att en individ då bör ha en större möjlighet att påverka vid en stressfylld händelse. Detta 

upplevde de intervjuade inte att de haft tillgång till och mentalt hade det varit mycket 

påfrestande. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka individers upplevelse av utförsäkringen under år 

2013. Frågorna som ställdes var: Hur upplevde de utförsäkrade sjukskrivningen och 

utförsäkringen, var informationen tillräcklig, vad upplevdes som mest påfrestande, vad kunde 

ha gjorts annorlunda? 

 

Intervjupersonerna i denna studie har inte haft en stor möjlighet att påverka sin stressfyllda 

situation och det är också just det de nämner som det mest påfrestande i hela sjukrivnings- och 

utförsäkringsprocessen. Enligt Theorell et al. (2005) kan då en individ reagera med introvert 

coping vilket har visat ett samband mellan ångest, ohälsa och längre sjukfrånvaro. De menar att 

det är hälsofrämjande att använda sig av en öppen dialog och att individen ska ha en större 

möjlighet att kunna påverka. Försäkringskassans handläggare bör ha en mer öppen dialog med 

den sjukskrivna och bör verka för att göra individen mer delaktig i beslut och hela processen. 

Man bör se till individen och vad denna är i behov av för exempelvis rehabilitering och var den 

befinner sig i sjukdomsförloppet. Enligt Theorell et al. (2005) borde det bidra till en mer aktiv 

och positiv copingstrategi och verka hälsofrämjande.  

 

Informationen angående utförsäkringen och hela processen upplevde intervjupersonerna hade 

varit mycket otydlig. Många av dem hade fått vänta flera månader på att ens få ett besked och de 

hade då inte haft något ekonomisk stöd. Även här borde den sjukskrivna göras mer involverad i 

processen. Tydligare, mer kontinuerliga och snabba svar borde ha kommit från 

försäkringskassans handläggare för att bidra till minskad stress för den sjukskrivna.   

 

Enligt Johnson (2010) var målet med rehabiliteringskedjan att göra sjukskrivningsprocessen 

effektivare, snabbare och tydligare men det var inget som de intervjuade hade upplevt. 

Intervjupersonerna upplevde att informationen under processens gång hade varit mycket 

otydlig. Rehabiliteringskedjan kan ha effektiviserat i det avseendet att en individ endast tilläts 

vara sjukskriven under en viss period vilket ledde till att sjukskrivningsprocessen kortades ned 

och blev effektivare. Jag anser dock inte att detta är gynnsamt för den sjuka individen då denne, 

som egentligen är sjuk, inte tilläts vara sjuk något mer. Den sjuka individen verkar inte ha fått 

tid till att återhämta och rehabilitera sig utan fokus låg på att arbetsträna, på att återgå till arbete 
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och att vara frisk. Det hade varit bra om det alltid fungerade i praktiken, dock kan en sjukdom 

hänga kvar länge, till och med resten av livet. Rehabiliteringskedjan med de fasta tidsgränserna 

tycks ha gynnat och effektiviserat för i första hand Försäkringskassan och staten, inte för den 

sjuka individen. Rehabiliteringskedjan bör istället vara mer individfokuserad och se till vad den 

enskilda sjukrivna individen är i behov av.  

 

De intervjuade som varit långtidssjukrivna och blivit utförsäkrade och sjukskrivna vid flera 

tillfällen fick alltid genomgå samma procedur med arbetsförmågeutredningar och arbetsträning 

hos Arbetsförmedlingen. Det kunde upplevas som mentalt påfrestande då de redan genomgått 

samma utredningar vid tidigare tillfällen. Det krävdes mycket tid och energi till att igen gå på 

alla möten plus att inhämta nya läkarintyg och dokument från vården. Som en av de 

intervjuade uttryckte det ”man måste vara frisk för att vara sjuk” och en annan sa ”det är ett 

heltidsarbete att vara sjukskriven”. Det faktum att man måste genomgå samma utredningar bör 

också ses som ineffektivt, tidskrävande, och kostnadskrävande. De tidigare genomförda 

utredningarna bör om möjligt även ligga till grund för framtida bedömningar.  

 

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde heller inte att de erhållit någon rehabilitering från 

Försäkringskassan. Försäkringskassan hade ett ansvar att samordna de åtgärder en individ var i 

behov av för att kunna återgå i arbete och kunde kalla till ett avstämningsmöte för att utreda 

rehabiliteringsbehov (Försäkringskassan, 2016). Om behov förelåg ansvarade de även för att 

upprätta en rehabiliteringsplan (Svensk författarsamling, 2010:110). Förslagsvis borde en tydlig 

rehabiliteringsplan upprättats i ett tidigt stadium. Tydliga regler för hur processen ska se ut och 

vem som är ansvarig för vad borde ha upprättats. Försäkringskassan borde tillsammans och i 

samråd med den sjukskrivna ha haft mer ansvar för att rehabilitering genomfördes. Även tydligt 

informerande uppstartsmöte vid sjukskrivning borde ha genomförts av Försäkringskassan 

alternativt att tydlig information borde ha skickats ut. Allt detta borde bidra till att den sjuka 

känner sig mer delaktig i hela processen och som Vahlne et. al. (2009) menar, så bör då 

individens motivation inför rehabilitering stärkas.  

 

För de flesta intervjupersonerna har ett läkarintyg funnits som visat att individen har helt 

nedsatt arbetsförmåga där det enligt läkarens utlåtande alltså inte funnits någon chans för den 

sjuka att kunna återgå i arbete. Trots detta läkarintyg har den sjuka fått avslag från 
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Försäkringskassan och då blivit utförsäkrad. Förslagsvis borde utfärdade läkarintyg, tillsammans 

med rehabilitering och arbetsförmågeutredningar ha spelat en större roll inför 

Försäkringskassans arbetsförmågebedömning, det borde inte ha varit försäkringsläkarens 

utlåtande som vägt tyngst vid bedömningen. Försäkringskassan (2016) skrev på sin hemsida att 

de nya reglerna skulle stärka arbetslinjen i försäkringen där sjukskrivningen ska fungera som en 

början av en omställningsprocess och att återgång till arbete skulle vara i fokus. Detta uppfylldes 

med de nya reglerna men jag anser att fokus på att återgå i arbetet tog över helt och individen 

och dess rehabilitering glömdes bort i hela processen.  

  

Reliabilitet, validitet och framtida forskning 

Att hitta intervjupersoner var till en början relativt svårt. Organisationer som Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen kontaktades men då de inte får ge ut någon information angående 

deras kunder lyckades jag inte få tag på intervjupersoner via dem. Istället fick jag kontakt med 

intervjupersonerna via en Facebook-grupp som rekommenderades av en journalist vid 

Aftonbladet. Detta urval av intervjupersoner kan vara riskfyllt och kan dra ned validiteten 

något. Urvalsmetoden kan medföra att undersökaren fångar en viss personlighetstyp vilken 

väljer att prata ut kring detta område och avspeglar då inte alla utförsäkrade. Dock var det ingen 

tvekan om att intervjupersonerna hade erfarenhet av att själva vara, eller ha varit utförsäkrade.  

 

Då det var svårt att få tag på många intervjupersoner föll valet på att endast genomföra 

intervjuer. Bredden och även tillförlitligheten hos resultatet hade kunnat ökas om även enkäter 

inkluderats och enkäterna hade även kunnat ligga till grund för intervjuerna. Alla 

intervjupersoner uppehöll sig vid samma erfarenheter vilket indikerar att metoden gav giltiga 

och träffsäkra resultat.  

 

Den semistrukturerade intervjuguiden låg till grund för intervjuerna och följdes för varje 

intervjuperson. Samtliga intervjupersoner tenderade att ge utförliga och öppna svar vilket 

medförde att det var lätt att ställa följdfrågor. Enligt Langemar (2008) tenderar intervjun då att 

bli mer flexibel.   
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Då intervjuerna inte genomfördes ansikte mot ansikte kunde jag inte se intervjupersonen vilket 

kan ha lett till misstolkningar. Jag kunde heller inte garantera att intervjupersonen satt på en 

bekväm och ostörd plats. Vid e-postkontakt inför intervjuerna informerades dock 

intervjupersonerna om vikten av att sitta ostört vid intervjun.  

 

Att intervjuerna spelades in medförde att tolkningar även kunde genomföras under 

transkriberingen och inte bara under intervjun. Ljudkvalitén på inspelningarna var mycket bra 

och det förekom aldrig några svårigheter att höra vad intervjupersonerna sa. Intervjuerna 

genomfördes på platser där störande moment kunde minimeras men vid två av intervjuerna 

avbröts telefonsamtalet. För att få ett mer tillförlitligt resultat transkriberades intervjuerna 

direkt efter intervjuns slut. Jag hade därför informationen och alla intryck färskt i minnet. 

 

Förståelsen inför intervjuerna varierade något. Efter varje intervju ökade förståelsen än mer för 

hur hela sjukskrivningsprocessen och utförsäkringsprocessen gick till. Då intervjuguiden finns 

tillgänglig (Bilaga 1) kan studien upprepas. 

 

Då utförsäkring är ett relativt nytt begrepp påträffades svårigheter kring att hitta vetenskapliga 

artiklar inom det specifika området och färre artiklar än förväntat har därför tagits med. 

Artiklar kring KASAM och Coping har bidragit till en empirisk grund vilket tillsammans ger en 

litterär förståelse.  

 

För vidare forskning kan det finnas ett intresse att utreda vad som hänt för de specifikt 

intervjuade utförsäkrade. Lever de fortfarande i utanförskap? Hur har de nya förändringarna 

med ”ingen bortre tidsgräns” påverkat de sjukskrivna och sjukförsäkringen? Är upplevelsen 

fortfarande densamma? Det kan även vara av intresse att ta med fler parter vid intervjuerna så 

som exempelvis representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och läkare.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide – de utförsäkrade  
 Syftet med denna studie är att undersöka individers upplevelse av att ha blivit utförsäkrad 
och även att undersöka om processen från Försäkringskassan (Försäkringskassan) till 
Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen) gått som det var tänkt. 

 Hur var upplevelsen att bli utförsäkrad? 
 Hur upplevde de utförsäkrade övergången från försäkringskassan till 

arbetsförmedlingen?  
 Har de utförsäkrade erhållit några insatser och åtgärder? Vilka? 
 Hur upplever de utförsäkrade att de blivit mottagen/omhändertagen av 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och möjligen Arbetslivsintroduktion? 
 Hur upplever de utförsäkrade deras möjlighet till återgång i arbete? 

 
Etiska regler 
Vetenskapsrådet fyra olika regler som måste följas: 

1. Informationskravet: Syftet måste förklaras.  
2. Samtyckeskravet: All rätt att tacka ja eller nej. Det är frivilligt, och det är vid vilket 

tillfälle som helst helt okej att avbryta. 
3. Konfidentialitetskravet: Ingen annan får ta del av intervjun. Jag har tystnadsplikt. Om 

namn anges är dem fiktiva. Det ska inte gå att identifiera enskilda personer. 
4. Nyttjandekravet: Uppgifterna får endast användas för forskningen. All data behåller jag 

för mig själv.  
 

Inledande frågor 
Ålder? 
Civilstatus? 
Vad var du sysselsatt inom då du blev sjukskriven?  
 
Sjukdomsbakgrund 
Varför har du varit sjukskriven? Vad har du varit sjukskriven för? 
Hur länge har du varit sjukskriven? 
Hur har din sjukskrivningsprocess sett ut? 
 (Har du varit sysselsatt i några aktiviteter ex hos Försäkringskassan? Vilka?) 
Hur har du upplevt sjukskrivningen? 
Hur påverkar sjukskrivningen dig? 
Hur påverkar sjukdomen (ryggskadan etc.) dig och ditt liv…? (Begränsningar?) 
 

Utförsäkringen, insatser och åtgärder 
Hur fick du reda på att du skulle bli utförsäkrad? Hur kändes det? Vad hade du för tankar? 
Hur såg sedan den efterföljande processen ut? (utförsäkringsprocessen) 
Hur har du upplevt processen/övergången? Hur kändes det? Kände du någon oro? Positivt 
negativt? 
Hur upplevde du informationen under processens gång? (Tillräcklig el för lite) 



 

 

Hur upplevde du samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen?  
Hur har du upplevt utredares, läkares, och andra berörda parters stöd under processen? 
Lyhörd? 
Har du erhållit några insatser och åtgärder under processens gång? Rehabiliteringsinsatser? 
Utredningar? 
Vad upplever du som mest påfrestande i utförsäkringsprocessen? 
 
 

Framtidstro/förväntningar/Återgång till arbete 
Hur ser du på din framtid?  
Hur ser du på din möjlighet att kunna återgå i arbete?  
Om det finns en möjlighet, vad skulle du behöva för att kunna återgå? Några speciella insatser? 
 

Övriga frågor 
Är det något du vill tillägga?  
Är det något som jag missat som du vill förmedla? 
 
 
Tackar så mycket för din medverkan! 
 
Om jag skulle behöva ställa någon mer fråga, är det ok att jag kontaktar dig igen? 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 

Upplevelsen av att bli utförsäkrad – övergången från 
Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen 
 
Jag, Anna Sundström studerar Psykologi vid Luleå Tekniska Universitet och som 
en del i min utbildning ska jag nu skriva min c-uppsats där jag fördjupar mig 
inom valfritt ämne. 
 
Det finns inte många undersökningar gjorda på hur individer upplever 
övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen och vidare upplevelsen 
av att bli utförsäkrad. Mitt syfte med denna studie är därför att undersöka hur 
utförsäkrade upplever sin situation. 
 
Jag vill genomföra studien med hjälp av enskilda intervjuer vilka kommer att 
hållas med individer som blivit utförsäkrade från försäkringskassan. Deltagarens 
svar förblir anonyma och kommer inte kunna kopplas till personen i fråga. 
Medverkan är frivillig och deltagaren kan när som helst välja att inte medverka vid 
undersökningen.  
 
Nu får du som blivit utförsäkrad möjligheten att uttrycka dina åsikter och dela 
med dig av dina upplevelser. Vill du medverka är du välkommen att höra av dig 
till mig: 
 
Anna Sundström  
 



 

 

Bilaga 3 

Intervjupersonernas bakgrund 
 
Malin är 40 år och bor i Mellansverige med sina två barn, 8 respektive 10 år gamla. Hon 

arbetade tidigare som receptionist men för fem år sedan gick hon in i väggen och blev 

sjukskriven för utmattningsdepression och utbrändhet. Som Malin själv uttrycker det så syns 

inte hennes sjukdom på utsidan och hon har fått kämpa för att få hjälp inom sjukvården. Efter 

att ha varit sjukskriven i tre månader tyckte Försäkringskassan att det var dags för henne att gå 

tillbaka till sitt arbete och testa arbeta på deltid. Malin gick tillbaka till sitt arbete under tre 

olika omgångar men trots att arbetsplatsen anpassat hennes arbetsuppgifter klarade hon inte av 

att arbeta och mådde bara ännu sämre än innan. Tills sist konstaterades att hon inte kunde 

arbeta kvar på sin arbetsplats och blev då uppsagd. Malin genomgick flera olika 

arbetsträningsperioder på olika arbetsplatser men inget visade sig fungera. Utöver detta fick hon 

även genomgå flera olika kurser innehållande bland annat stresshantering. Då Malin 

sjukskrivningsdagar 2011 tagit slut blev hon utförsäkrad från Försäkringskassan och 

överlämnad till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bedömer att hon saknar 

arbetsförmåga och har därför inte behövt vara där. Då hon inte haft möjlighet att arbeta ihop 

nya SGI-dagar har hon nu ingen SGI och är ”nollklassad”.  

 

Carina är 43 år och bor i Mellansverige med sin man och sina två äldre barn, 16 respektive 22 

år. Hon har arbetat på kontor och har varit sjukskriven i omgångar sedan 2004 för utbrändhet. 

Efter omfattande undersökningar konstaterades 2009 att hon drabbats av EDS-syndrom vilket 

är en genetisk sjukdom där bindväven i kroppen äts upp. Under samma period blev Carina 

utförsäkrad för första gången och all försörjning försvann. Hon hade läkarintyg som intygade 

att hon inte alls hade någon arbetsförmåga men Försäkringskassan höll inte med. Carina blev 

inskriven på Arbetsförmedlingen och fick där genomgå en arbetsförmågeutredning. Hon 

orkade delta i 2 av 15 möten och Arbetsförmedlingen bedömde till sist att hon inte hade någon 

arbetsförmåga. Christina fick pension på 50 % och blev sjukriven på de andra 50 %. 2012 var 

även dessa sjukskrivningsdagar slut och hon blev på nytt utförsäkrad och fick genomgå samma 

process som tidigare.  

 



 

 

Hanna är 58 år och är bosatt i södra Sverige och har arbetat som socialsekreterare i 10 år. 2010 

gick hon in i väggen och blev sjukskriven för utbrändhet. Sedan har hon haft en komplicerad 

sjukdomsbild med flera olika diagnoser. Hon har under sin sjukskrivning arbetstränat på sitt 

arbete men aldrig orkat arbeta mer än 50 %. Nu i slutet av 2011 är hennes sjukskrivningsdagar 

slut och hon kommer då bli utförsäkrad från Försäkringskassan. Hanna blir då inskriven på 

Arbetsförmedlingen där hon ännu en gång kommer arbetsträna på sitt arbeta samt genomgå en 

fördjupad arbetsförmågeutredning utfärdad av Försäkringskassan. Där kommer flera olika 

aktörer inom sjukvården på uppdrag av Försäkringskassan utreda henne ännu en gång. Hannas 

nuvarande läkare anser att denna utredning inte alls är bra för hennes välmående och har avrått 

Försäkringskassan att genomföra denna. Han hänvisar istället till all befintlig dokumentation 

som finns tillgänglig angående hennes sjukdomsbakgrund. Försäkringskassan genomför ändå 

denna utredning och detta resulterar i att Hanna bryter ihop totalt och blir inlagd på psykiatrin. 

Hon har nu hamnat i en djup depression och blivit sjukskriven i en månad och efter det vet 

hon inte vad som händer.  

 

Therese är 57 år och bor i södra Sverige. Hon har tre vuxna söner och arbetade innan hon blev 

sjukskriven som undersköterska inom äldreomsorgen. Hon har fått binjureutmattning och 

hennes kropp producerar inget eget kortisol vilket gör att hon blir helt utmattad och orkeslös. 

Hon har även varit sjukskriven för utbrändhet. Therese blev utförsäkrad redan 2003 och för att 

få ihop ny SGI krävdes det att hon arbetade i 6 månader. Detta klarade hon aldrig av och blev 

då nollklassad och lever nu på socialbidrag. Under de följande åren har hon försökt återgå till 

arbete och hunnit arbetsträna ett flertal gånger, på sin tidigare arbetsplats men också på andra 

arbetsplatser då hon efter konstaterande att hon inte klarade av sitt dåvarande arbete blev 

uppsagd av sin arbetsgivare.  

 

Louise är 43 år och bor i norra Sverige med sin man. 1999 började Louise får värk och det 

konstaterades att hon dabbats av en nervskada till följd efter en omfattande operation. Under 

samma period blev hon av med sitt arbete då företaget hon arbetade på upphörde. Louise fick 

då erbjudande om att utbilda sig och tog chansen att utbilda sig till florist, vilket hon alltid 

drömt om. Det tog 6 månader sedan sa kroppen ifrån och hon var tvungen att avbryta 

studierna. Hennes läkare rådde henne att ansöka om sjukpension vid 32 års ålder vilket Louise 

kände var helt oacceptabelt. Hon genomgick flera behandlingar och testade flertalet mediciner 



 

 

och blockader men inget hjälpte och hon klarade aldrig av att medverka på behandlingarna fullt 

ut. Louise var sjukskriven i omgångar t.o.m. 2011 då hennes sista sjukskrivningsperiod var slut. 

Försäkringskassan meddelade henne att hon skulle komma att bli utförsäkrad och hon har 

sedan dess nekats sjukersättning. 

 

Maria är 55 år och har 2 äldre barn som bor hemma. Hon har fler olika diagnoser: EDS som är 

en bindvävssjukdom vilket gör att man får överrörliga leder, fettvävsreumatism, bröstcancer och 

depression. Hon har varit sjukriven i omgångar ända sedan 70-talet och märker en stor skillnad 

på hur sjukförsäkringen fungerade förr kontra nu. Förut fick hon alltid genomgå rehabilitering 

genom Försäkringskassan och lyckades då komma tillbaka till arbete men Maria anser att det är 

helt annorlunda sedan 2008 och fungerar inte alls på samma sätt. Den här gången har hon inte 

fått någon rehabilitering och hon har känt sig helt utelämnad och ensam. 2010, i samma veva 

som hon skulle opereras för bröstcancer, fick hon information från Försäkringskassan om att 

hon skulle bli utförsäkrad då hennes sjukdagar var på väg att ta slut. Maria skrevs över till 

Arbetsförmedlingen men då hon var sjuk ansåg inte handläggaren att behövde komma dit. Nu 

är det 7:e gången hon ska prövas mot arbetsmarknaden men efter alla dessa år anser Maria att 

hon vet vad hon klarar av.  

 

Fanny är 37 år och bor i södra Sverige med sin man och sina 2 barn. 2006 när Fanny var 29 år 

råkade hon ut för en arbetsplatsolycka och blev då sjukskriven till 100 %. 2011 fick hon reda på 

att hon skulle bli utförsäkrad. Under hennes sjukskrivningsperiod, från 2006 till det att hon 

blev utförsäkrad 2011, har hon gått tillbaka till hennes arbete flera gånger och försökt arbeta 

deltid men det har aldrig fungerat. Detta har hon meddelat till Försäkringskassan och har också 

efterfrågat att få arbetsträna på en annan arbetsplats med något annat hon skulle kunna tänkas 

klara av. Fanny ordnade vid ett tillfälle en praktik på en arbetsplats där hon kunde få 

arbetsträna på men handläggaren på Försäkringskassan nekade henne detta och erbjöd henne 

istället en praktik vid en arbetsplats vilken de hade tillgänglig genom Försäkringskassan, som 

säljare i en färgbutik. Detta yrke innefattar tunga lyft vilket Fanny inte klarar av med hennes 

ryggskada vilket hon påvisade till handläggaren. Fanny har haft flertalet olika handläggare på 

Försäkringskassan och hon anser att informationen från Försäkringskassan handläggare har 

varit mycket otydlig och hon har aldrig vetat vad som komma skall. Hon har under 2008 och 

2010 varit föräldraledig och var under denna period inte sjukskriven. Innan föräldraledigheten 



 

 

(FRL) 2009 blev Fanny uppringd av en handläggare på Försäkringskassan som frågade henne 

om hon ville ha ett möte med Arbetsförmedlingen. Fanny förstod egentligen inte vad det 

handlade om men då hon några veckor senare skulle gå på FRL ansåg hon att ett möte med 

Arbetsförmedlingen inte var lägligt just då, det kunde hon gärna ta när hon avslutat sin FRL. 

Då Fanny sagt att hon inte klarar av att arbeta kvar hos sin arbetsgivare frågade hon vad hon 

skulle göra i sin situation, vad var hennes nästa steg? Handläggaren meddelade att Fanny skulle 

återkomma när hon blev sjukskriven igen efter FRL så skulle de utreda det då. I början av 2011, 

6 veckor efter det att Fanny avslutat sin FRL meddelade Försäkringskassan att hon var 

utförsäkrad.   

 


