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Abstract 
After having consulted the Insurance office we decided to investigate the experience of 

the individual and the treatment from the Insurance Office and their administrator. We 

went out in real life to interview four respondents who have in common that they all got 

rejected in their request for their right to sickness benefit from the Insurance office, the 

fact that they are unemployed is also a common feature. This combination puts the 

respondents in a situation in which they get no benefit at all. This creates strong reactions 

with the respondents, especially when they feel that they have no kind of compassion or 

support from the administrator which creates feelings of frustration. The most significant 

pattern that we noticed in this work was the fact that when the respondent had a good 

relationship with the administrator, it lead to a feeling of  satisfaction in spite of the 

reject, whereas the others had almost no contact with the administrator, whereupon the 

respondent had feelings of huge frustration and sometimes even feelings of anger towards  

the way the Insurance office acted. There is an overall disappointment from the 

respondents that they haven´t had the possibility to discuss an individual solution together 

with the Insurance office, the employment agency or even perhaps the Insurance offices 

Doctor.   
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1. Inledning 
 I nedanstående kapitel beskriver vi ett fall som Värmlands Folkblad (www.vf.se 2005-05-

03) intresserat sig för, detta för att läsaren ska få en djupare inblick i problemet vi 

utreder i vår uppsats. Fortsättningsvis gör vi en beskrivning av området där problemet är 

störst bortsett från de individuella aspekterna. Detta mynnar ut i ett syfte som presenteras 

samt att vi även förklarar våra avgränsningar i urvalet och förklarar varför vi valt just 

så. 

Den exakta frågeställningen kommer även att klargöras. Slutligen i det inledande kapitlet 

har vi ett avsnitt där vi förklarar olika begrepp som vi använder oss av som är relevanta 

för att förstå vår uppsats. 

 

1.1 Bakgrund 
Tomas hade arbetat som kock i 25 år och hade nästan aldrig varit sjukskriven. Han 

drabbades en dag av svåra ryggsmärtor varefter han sjukskrevs. När smärtorna inte gav 

med sig gick han till vårdcentralen där en läkare skrev ut smärtstillande medicin. Tomas 

kunde då fortsätta att arbeta i en månads tid innan han fick uppsöka läkare återigen och 

fick mer smärtstillande medicin men denna gång hjälpte inte medicinen så det slutade 

med att han knappt kunde röra sig. Tomas arbete var ett vikariat som skulle avslutas bara 

två dagar innan han blev sjukskriven igen. Sjukskrivningen förlängdes vecka för vecka 

och han blev bara sämre och sämre. Till slut så domnade benet bort vilket innebar 

problem med att gå. Försäkringskassan meddelade då att den ville ha kompletterande 

uppgifter för enligt deras dåvarande bedömningsunderlag hade han inte rätt till 

sjukpenning. Försäkringskassan skrev även att han kunde ta ett arbete som inte var 

belastande för ryggen (www.vf.se 2005-05-03). 

Tiden gick och Tomas tröttnade på att vänta på ytterligare besked varefter han ringde 

Försäkringskassan och förklarade att han gått sjukskriven i en månads tid men ännu inte 

visste om han hade rätt till ersättning. Då hade inte brevet om kompletteringen från 

Försäkringskassans läkare gått fram till Tomas läkare på sin vårdcentral. I ren ilska 

ringde han till Försäkringskassans handläggare som då ordnade med ersättningen för 

sjukperioden som varit. Men när han trodde att allt hade löst sig så kom nästa bakslag. 
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Denna gång kom beskedet att han var tillräckligt frisk för att kunna arbeta utan varken 

rehabilitering eller andra åtgärder (ibid.). 

– Visst känner jag mig lite bättre men jag klarar ännu inte att jobba. Anvisas jag ett 

kockjobb av Arbetsförmedlingen som jag på grund av ryggvärken måste säga nej till, får 

jag ingen a-kassa. Trots mina smärtor bedöms jag tydligen vara för frisk för att få 

sjukpenning men är för sjuk för att kunna få a-kassa. Och går jag till läkaren och får ett 

nytt sjukintyg börjar säkerligen Försäkringskassans byråkrater krångla igen. Jag undrar 

vad jag ska leva av, funderar Tomas som är riktigt besviken på både sjukvården och 

Försäkringskassan (ibid.).   

 

1.1.1 Försäkringskassans ”tidig bedömning” 
Vad gäller Försäkringskassans hantering av inkommande begäran om sjukpenning har 

handläggaren klara direktiv om tillvägagångssättet som kallas för tidig bedömning. Syftet 

med den är att skilja ut de ärenden som behöver fördjupad utredning mot de som kan 

avslutas utan vidare åtgärd från Försäkringskassan. Bedömningen har fokus på individens 

förmåga att kunna arbeta istället för oförmågan att arbeta. En viktig uppgift för 

handläggaren är att se om det finns möjlighet för individen att arbeta deltid, erfarenheten 

säger att det då är lättare att få en återgång till full arbetsförmåga. De ska även se till 

behovet av rehabilitering hos individen och göra en kartläggning om det behövs. 

Handläggaren ska få kunden delaktig i utredningen för bedömningen av rätt till ersättning 

och eventuell rehabilitering. Dialogen med kunden ska generera ett förtroende för 

varandra vilket får en positiv betydelse för det fortsatta ärendet och även för kundens 

motivation till att återgå i arbete. Handläggaren gör sin bedömning av ärendet på 

blanketten ”begäran om sjukpenning” som inkommer till Försäkringskassan tillsammans 

med ett medicinskt underlag i form av ett läkarintyg. Vid eventuella brister i ansökan 

måste kunden komplettera eller förtydliga vilket ska informeras via kontakt med kunden 

eller eventuellt andra aktörer. Om det medicinska underlaget är i behov av ett 

förtydligande så har handläggaren en försäkringsläkare till sitt förfogande, 

försäkringsläkaren kan även vara till hjälp då man behöver kontakta behandlande och 

sjukskrivande läkare eller om det är aktuellt med köp av externa utredningar kan 

försäkringsläkaren vara till hjälp med sin profession för att ställa rätt frågor. När det är 
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oklart om kunden kommer att få sjukpenning ska Försäkringskassan informera inom tre 

dagar med ett informationsbrev. Regeringen har krav på Försäkringskassan att beslutet 

ska meddelas till kunden inom 30 dagar. 

 

1.2 Problemområde 
Sjukfrånvaron har ökat dramatiskt i Sverige. Ifrån 1997 till 2002 har sjukfrånvaron 

fördubblats och främst var det en drastisk ökning av antalet långtidssjukskrivna. De 

ekonomiska kostnaderna för staten uppgick år 2004 till 123 miljarder kronor vilket 

motsvarar hela 14 % av statens årliga budget. För att förstå proportionerna kan man 

jämföra med att grundskolans budget uppgår till 141 miljarder kronor 

(www.regeringen.se. 2006-04-18). 

 

Försäkringskassan har fått i uppgift av regeringen att halvera antalet sjukskrivna från 

2002 års siffror halveringen skall vara genomförd redan 2008. Det är ett mål som 

fastställdes i budgetpropositionen för år 2003 (ibid.). Regeringen har även gett 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen uppdraget att arbeta tillsammans för att 

underlätta för personer som får sjukersättning att komma tillbaka i arbete om de anser att 

det är möjligt (www.dn.se 2006-04-19). 

 

I en artikel i Dagens Nyheter (ibid.) skrev generaldirektören för Försäkringskassan Curt 

Malmborg att det är 150 000 personer som är långtidssjukskrivna och av dem skulle 

41 000 vara kapabla till att arbeta. I utredningen han hänvisar till hävdas att 6000 av 

41 000 kan börja arbeta eller rehabilitera sig med en gång. De övriga 35 000 som är 

långtidssjukskrivna har inget arbete. 

 

Detta ställer till problem för enskilda personer när deras sjukintyg från läkaren kommer 

till Försäkringskassan. De väntar sig inte att Försäkringskassan ska göra en annan 

bedömning om den enskilde är arbetsför eller inte. Men Försäkringskassan har i kampen 

mot halveringen av sjuktalen börjat med att göra som de kallar en tidigare bedömning av 

sjukskrivningar vilket i själva verket är en hårdare bedömning av sjukskrivningsärenden 

vilket innebär att alltfler får avslag på de sjukskrivningar som deras läkare har 
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föreskrivet. För de som har en anställning och blir sjukskrivna innebär det i realiteten att 

det görs försök till att få den sjukskrivna att arbeta endera deltid eller att man anpassar 

arbetsuppgifterna på arbetsplatsen till den enskildes möjligheter att arbeta eller till och 

med att man söker nytt arbete.  

 

De största problemen får de som inte har någon fast anställning, till exempel de med 

tidsbestämda anställningar, vikariat och liknande. Personer som får sin ersättning helt 

eller delvis från arbetslöshetskassan och får ett sjukintyg av läkare, riskerar att få avslag 

från Försäkringskassan vilket innebär att de löper stor risk för att helt hamna utan 

ersättning. 

 

De enskilda har alltid rätt att överklaga när en myndighet nekar ersättning. I de ärenden 

där Försäkringskassan beslutar att inte betala ut ersättning väljer 23 % att överklaga till 

länsrätten. I rätten lyder domarna så att en femtedel av de som överklagat får rätt till 

ersättning vilket betyder att Länsrätterna har gått emot Försäkringskassans beslut i 20% 

av fallen. (www.forsakringskassan.se 2006-04-25). Det har visat sig vara en fördel att 

överklaga med facket på sin sida. I en artikelserie som är publicerad i Göteborgs Posten 

säger enhetschefen på LO-TCO:s rättskydd Claes Jansson att hälften av de som har 

fackligt stöd får en annan utgång än vad Försäkringskassan beslutat. Det är dock inte 

självklart att man får hjälp av facket eftersom de anser att de här ärendena inte handlar 

om arbetslivet. (www.gp.se 2006-04-25). Det betyder att de allra flesta får betala sin 

advokat med egna pengar.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att få en inblick i upplevelsen av interaktionen och 

bemötandet mellan myndighetspersoner och den försäkrade. Detta gäller vid sådana fall 

där den enskilda riskerar att bli utan ersättning från både Försäkringskassan och 

arbetslöshetsförsäkringen. Vi kommer alltså att intervjua personer som får en 

sjukskrivningsdiagnos av läkare samtidigt som de får ersättning från 

arbetslöshetsförsäkringen helt eller delvis. Det gäller bara de som får avslag ifrån 

Försäkringskassan vad gäller dess hantering med den striktare bedömningen. Dessa 
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personer riskerar att bli utan ersättning och deras enda väg kan vara att gå till de sociala 

myndigheterna och ansöka om bidrag.  

Vidare är vårt syfte med studien att på uppmaning från Försäkringskassan undersöka om 

det finns ett samband mellan att handläggaren förklarar regelverket dåligt och att detta 

kan bidra till benägenheten hos en klient att överklaga sitt avslag. Frågan uppkom då 

Försäkringskassan ser att många fall av överklagan kan relateras till ett fåtal handläggare 

och vill få detta fenomen utrett. 

 

1.4 Avgränsning  
Vi har valt att begränsa oss till att undersöka personer med tillfälliga arbeten eller som 

helt eller delvis får ersättning från Arbetslöshetskassan. Det är de som riskerar att hamna 

mellan de olika myndigheterna och bli utan ersättning.  

 

1.5 Frågeställning 
Vilka upplevelser har den enskilda individen av de motstridiga bedömningar 

vårdcentralens läkare och Försäkringskassan läkare gör gällande med deras 

sjukdomsdiagnos och vad denna kluvna situation får för konsekvenser för individen? 

 

2 Centrala begrepp  
2.1 Begrepp 
En del av de begrepp som vi använder oss av förklaras och förtydligas för att läsaren ska 

förstå det vi skriver. Först ska vi  klargöra några olika definitioner av begreppet sjukdom. 

 

Definitionen av sjukdomsbegreppet är långtifrån självklart. Detta är något som Karin 

Johannisson (1990) diskuterar i sin bok ”Medicinens öga”. Hon menar att sjukdom 

definieras olika av den sjuke själv från något som upplevs och känns till att det är ett 

område som bara läkaren råder över. Den sjuke och läkaren har helt enkelt olika 

perspektiv på sjukdomsförhållandet vilket innebär att de också ser skilda saker. 

Johannisson menar även att definitionerna på sjukdom förändras över tid vilket innebär 
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att sjukdomsbegreppets formas av samhällets förändrade krav, i likhet med 

läkarvetenskapens fackmannamässiga intressen. Det ter sig oerhört svårt att ha en 

enhetlig definition eftersom känslan av att vara sjuk skapas av individens världsbild, 

livssituation, beteende och erfarenheter. 

 

Sverige har anslutit sig till FN-organet världshälsoorganisationens, som fortsättningsvis 

benäms för WHO, definition på av vad som är sjukt respektive friskt. WHO har definierat 

friskt som frånvaro av ohälsa och sjukt är närvaro av ohälsa. Som synes är detta en 

definition som medför problem då detta egentligen inte klargör vad som är en sjukdom. 

Vidare har de flesta individer tecken på ohälsa utan att för den skull vara klassade som 

sjuka. 

 

I nationalencyklopedin är sjukdom definierat: 

”NE.  Sjukdom, ett tillstånd eller en process hos människa eller djur som medför att 

individen inte fungerar optimalt. Inom humanmedicinen kan begreppet sjukdom ses ur 

tre olika synvinklar. Det strikt medicinska sjukdomsbegreppet hänför sig till en 

läkarbedömning som resulterat i en diagnos. Individens upplevelse av sjukdom är 

baserad på symtom: smärta, trötthet, nedsatt funktionsförmåga m.m. Det sociala 

sjukdomsbegreppet avser dels den "sjukroll" en person kan tilldelas av omgivningen 

eller själv anta, dels de samhälleliga rättigheter, t.ex. sjukpenning och sjukpension, som 

sjukdomen kan medföra.” (www.ne.se)

 

Rätt till sjukpenning har man enligt Försäkringskassans formulering som följer: ”man har 

rätt till sjukpenning om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av 

sjukdom”. Det står även att: ”i sin bedömning av arbetsförmågan bortser 

Försäkringskassan från arbetsmässiga, ekonomiska och sociala förhållanden”.  

 

Sjukpenning är den ersättning man kan få utbetald när det är fråga om tillfälligt nedsatt 

arbetsförmåga, det som man i vardagligt tal benämner som sjukskrivning.  

 

Sjukersättning är det som man förr benämnde sjukpension. 
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Tidig bedömning är den initiala bedömning av den enskildes sjukskrivning som görs av 

Försäkringskassan. Detta innefattar ej de som redan har sjukpenning eller sjukersättning.   

 

3 Metod 
 
Följande kapitel kommer att behandla de olika metodologiska problemen och aspekterna 

vi ställdes inför under uppsatsens gång. Vi kommer att redogöra för, samt motivera de 

val av tillvägagångssätt vi redovisar i detta avsnitt så att läsaren tydligt kan följa 

studiens gång. Detta medför bland annat att uppsatsen blir tillgängligare för kontroll av 

utomstående, dvs. man kan bedöma studiens reliabilitet på ett effektivare sätt och man 

ökar den intersubjektiva testbarheten. Möjligheten för en annan forskare att fortsätta 

eller utveckla studien öppnas även. 

 

3.1 Forskningsansats 
Grovt sett kan man dela in studier i kvantitativa och kvalitativa undersökningar och där 

en kvantitativ ansats söker bestämma mängden av en viss företeelse. En kvalitativ studie 

behandlar arten eller egenskapen (Kvale 1997:67). 

Där en kvantitativ ansats värderar studiens kumulativa värde samt reproducerbarhet ses 

på den kvalitativa sidan snarare upptäckt och förståelse som viktiga (Starrin m.fl. 

1991:9). 

 

Om man läser det ovan skrivna kan man få intrycket att kvalitativt och kvantitativt 

inriktade forskare är oeniga. Så är det visserligen enligt vissa forskare men det är viktigt 

att komma ihåg att forskningen inser att det är problemet och forskningsfrågan som ska 

styra valet av metod. Vår förklaring till valet av metod står att läsa nedan (Starrin m.fl. 

1991:13). 

 

När vi inledningsvis skissade på vad det var vi ville undersöka i vår uppsats kretsade 

idéerna kring att göra en undersökning av människors upplevelser av att vara sjukskrivna 

men inte få ut någon sjukpenning, detta som en följd av Försäkringskassans numera 

striktare bedömning. Den kvalitativa intervjun är ett användbart verktyg när man är ute 
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efter att fånga människors personliga tankar och subjektiva upplevelser av ett specifikt 

fenomen och detta är precis vad vi söker. Detta ger att en kvalitativ ansats är alternativet 

att föredra då vi vill uppdaga och försöka förstå ett fenomen.  

 

För att ytterligare förklara studiens ansats ska vi kort redogöra för induktion och 

explorativ studie. Vår uppsats anlägger en induktiv ansats för att nå kunskap om ett 

fenomen. Detta innebär att vi kommer att samla in data om ett specifikt område för att 

utifrån detta upptäcka mönster. Thorsten Thurén uttrycker sig om detta på följande sätt 

”Induktion innebär att man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empiriska fakta” 

(Thurén 1991:19).  Som ett hjälpmedel till att förstå vad induktion innebär kan nämnas 

dess ”motsats” deduktion där man utgår från en redan existerande teori för att sedan 

samla in data och jämföra dessa mot teorin. Lite förenklat kan man säga att i det senare 

fallet är man ute efter att pröva en teori medan man i vår undersökning är ute efter att 

skapa en teori grundad i empiriska data. I vårt fall är vi mer intresserade av att se vissa 

mönster än att skapa nya teorier. 

  

Som nämnts tidigare är målet med vår undersökning att se nya mönster och försöka finna 

nya fenomen vilket ger arbetet en utforskande eller explorativ prägel för att använda dess 

vetenskapliga beteckning. Det systematiska insamlandet av data kommer därmed att ha 

en sökande karaktär och lämpliga metoder kan vara observationer eller djupintervjuer. Vi 

har valt att använda oss av intervjuer för att uppdaga relevanta fenomen (Rosengren & 

Arvidson  2002:56). 

 

3.2 Datainsamling 
3.2.1 Urval 
När vår forskningsansats nu är beskriven och vi har ett område att utforska ska vi nu gå 

vidare med att presentera urvalskriterierna för de människor vi intervjuar. Vi har tagit 

kontakt med Försäkringskassan och blev därigenom slussade till en enhetschef som 

meddelade ett antal av sina klienter om vad saken gäller och om dessa kan tänka sig att 

ställa upp på en intervju.  
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Vi har valt att intervjua fyra personer vars bakgrund är att de är arbetslösa samt att de är 

sjukskrivna av vårdcentralens läkare men av någon anledning har nekats sjukpenning av 

Försäkringskassan. Vi väljer arbetslösa för att dessa enligt Försäkringskassans egen 

utsago är den grupp som får det svårast till följd av Försäkringskassan numera striktare 

bedömning och detta verkar vara det område som är i mest behov av en utredning. 

 

Vi lät arbetslöshet, kön, ålder samt civilstånd vara de variabler som begränsar vårt urval 

inom ramen för undersökningen då detta underlättar att uttala sig om just denna grupp. 

Våra respondenter är alla i medelåldern, bor i villa samt är sambo eller gifta. Det hade 

annars varit tänkbart att ta hänsyn till tidigare inkomst, etnicitet och andra ur sociologisk 

synvinkel intressanta bakgrundsvariabler men detta hade sannolikt krävt ett större omfång 

av intervjumaterial. 

 

3.2.2 Intervjumetod 
När man ska genomföra själva intervjun har man ett antal olika ståndpunkter att ta 

ställning till. Vill man ha en öppen och spontan intervju för att kunna ställa följdfrågor 

när så önskas eller vill man ha ett striktare frågeformulär att utgå ifrån. Dessa metoders 

tillämpningsområde är beroende av de förutsättningar studien har och vad den vill 

komma fram till. En öppen ostrukturerad intervju är att föredra om forskaren bara har ett i 

förväg bestämt tema denne vill utgå från men i övrigt inte vill vara hindrad av speciella 

förtryckta frågor. Detta är fördelaktigt om forskaren jobbar ensam då man inte behöver ta 

hänsyn till hur andra forskare genomför sina intervjuer. Är det å andra sidan ett helt 

forskarlag som ska genomföra en serie intervjuer kan det vara klokt att ha ett mer 

strukturerat frågeformulär med förtryckta frågor, detta för att med säkerhet veta att 

samma frågor ställts till de olika respondenterna. 

 

Rosengren och Arvidson argumenterar (Sociologisk metodik. 2002) för att den öppna 

eller den riktat öppna intervjuformen är att föredra när forskaren inte vet något eller lite 

om forskningsämnet. Respondenten ska här i stor utsträckning styra vad intervjun handlar 

om och forskaren ska på så vis få upp ögonen för vad problemet är och uppdaga nya 

fenomen. En strukturerad intervju skulle här kunna ha en hindrande effekt på materialet 
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då vi från början inte vet vad vi är ute efter finns det heller ingen mening med att 

strukturera. Den strukturerade intervjun har sitt användningsområde först när explorativa 

studier har banat väg och satt etiketter på tidigare okända fenomen, man kan nu mer 

precist börja samla information genom tydliga och snäva frågor (ibid.). 

 

I vår undersökning är vi två som sköter intervjuerna med ett antal personer. Vi har valt att 

gå den gyllene medelvägen dvs. en så kallad semistrukturerad intervju eller den riktat 

öppna intervjun för att använda Rosengrens och Arvidsons terminologi. Vi vågade inte 

lämna intervjun helt öppen då risken finns att samtalet glider in på helt andra ämnen och 

anser att en bättre lösning är en semistrukturerad intervju. Detta innebär att vi i förväg 

och tillsammans utarbetar en intervjuguide (se Bilaga 1) med ett antal ämnen som 

kommer att beröras under samtalets gång inklusive lämpliga följdfrågor eller 

förtydliganden (Kvale 1997:121). Ovan beskrivna metod motiveras med att vi genomför 

en utforskande studie och behöver en relativt stor öppenhet och möjlighet till spontana 

svar från respondenternas sida och uppföljande frågor från vår sida. Vi känner trots detta 

att vi inte kan lämna intervjun öppnare än vad vi gjort då vi har ett antal frågor som bör 

besvaras och en öppnare intervju skulle inte tjäna vårt syfte bättre. Detta medför att för att 

få dessa frågor besvarade krävs inslag av förtryckta frågor i intervjuguiden. Men då vi är 

ute efter att försöka blottlägga den motstridiga situation som klienterna befinner sig i och 

vad som karaktäriserar denna vill vi försöka få så spontana svar som möjligt och låta 

respondenterna själva utforma problemområdet. 

Givet dessa förutsättningar verkar en semistrukturerad intervju vara den mest givande 

metoden för att få fram väsentlig information. 
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3.2.3 Tillvägagångssätt 
Här skildras arbetet från det att vi fick tag i människor att intervjua tills det att intervjun 

var genomförd. Som nämnts tidigare var det Försäkringskassan i Karlstad som hjälpte oss 

att komma i kontakt med människor som var villiga att ställa upp på en intervju. Kontakt 

togs med dessa personer via telefon, där förklarades att vi var studenter från Karlstads 

universitet som skriver en c-uppsats i sociologi där vi vill undersöka upplevelsen av att 

vara sjukskriven men bli nekad ersättning som arbetslös. Vi frågade samtliga 

respondenter om vi kunde banda intervjun samt informerade alla att uppgifterna kommer 

att behandlas konfidentiellt.  Informanterna underrättades vidare om att de själva givetvis 

fick välja att svara så utförligt de ville och om det var någon fråga som kändes extra 

känslig kunde de även avstå från att svara alls. Vi var även noga med att påpeka att deras 

svar inte kommer att skrivas ut i fulltext i uppsatsen för att det inte ska gå att avgöra vem 

som har svarat vad. Valet av plats att genomföra intervjuerna på bestämdes av 

respondenterna själva, detta för att vi ville vara säkra på att våra intervjupersoner valde 

en plats som för dem kändes trygg för att på så vis underlätta själva intervjun. Samtliga 

respondenter valde att låta oss komma hem till dem. Efter en fika där vi lärde känna 

varandra lite bättre och skapade en mer avslappnad situation genomfördes själva 

intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes av oss tillsammans där en var 

huvudintervjuare och den andre kunde komma med lämpliga uppföljningsfrågor. Då vi är 

oerfarna som intervjuare bedömer vi det som en fördel med att vara två som kan komma 

med uppföljningsfrågor överskuggade det extra störningsmomentet som det kan innebära 

att vara två frågeställare. 

 
3.2.4 Analysmetod 
I våra analyser av intervjumaterialet arbetar vi utifrån en grounded theory influerad 

ansats. Att vi väljer att benämna vår analysmetod som influerad av grounded theory är 

viktigt att ha i åtanke då en regelrätt (om det nu finns någon sådan) grounded theory 

analys antagligen skulle ta alldeles för lång tid att genomföra. För att läsaren ska få en 

inblick i hur grounded theory, eller grundad teori som det ibland kallas på svenska, 

fungerar kommer nu ges en kortfattad redogörelse över huvuddragen i vår analysmetod. 
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3.2.5 Grounded theory 
Grounded theory syftar till att generera ny teori hellre än att testa existerande teori. Som 

namnet antyder ska den teori man eventuellt får fram vara grundad i empiriska data, 

närmare bestämt den data forskaren samlar in under arbetets gång.  

När man väl har samlat in sitt material kan man genomföra analysen, eller kodningen för 

att använda ett annat ord, på olika sätt. Man kan analysera rad för rad, stycke för stycke 

eller rentav sida för sida beroende på materialets karaktär eller vad man vill ha fram för 

information. Denna initiala del i kodningen benämns öppen kodning och syftar till att 

skapa koncept och kategorier av data, man letar efter mönster och likheter mellan 

begreppen i texter. Resultatet blir materialets äpplen och päron och dessa koncept och 

kategorier blir själva byggstenarna i teorin (Strauss & Corbin. 1998:101). Nästa steg i 

kodningsprocessen är den axiala kodningen och här för man samman de olika begreppen 

man fann under den öppna kodningen. Kodningen rör sig här runt en axel, därav namnet 

och våra äpplen och päron kan nu sättas in under kategorin frukt. Den selektiva 

kodningen är det högsta steget i kodningstrappan och det är först nu som en teori börjar 

framträda. Ovanstående är en teoretisk genomgång över hur grounded theory går till i 

korthet, rent praktiskt så fortlöper inte analysen i tre prydliga nivåer utan de olika stegen 

skär in i varandra och blandas (Starrin m.fl. 1991). Eftersom vi inte har tid att göra en 

renodlad grounded theory analys kommer vi även att analysera materialet utifrån 

existerande teorier som vi väver in i vår analys. Vi anser att detta förfarande 

förhoppningsvis ger vår uppsats lite mer substans. 
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3.2.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Med reliabilitet avses tillförlitligheten i mätinstrumenten och i vårt fall mätriktigheten 

hos våra respondenter. Det gäller även hur vår kompetens som intervjuare uppehåller sig 

samt precisionen i de frågor vi ställde (Kvale 1997). Vi utförde samtliga intervjuer 

tillsammans för att på så vis öka möjligheterna till att ställa kloka uppföljningsfrågor och 

dämpa den osäkerhet man kan känna under ett samtal med en människa man aldrig träffat 

förr. Intervjuguiden som ligger till grund för samtalen har utformats av oss tillsammans 

och vi har även fått synpunkter på denna från vår handledare vilket vi anser ökar 

reliabiliteten. 

 

Validitet i detta sammanhang innebär att man har undersökt det som var meningen att 

undersöka (Kvale. 1997). Vårt mål med arbetet har varit att undersöka människors 

upplevelser av att vara sjukskrivna men inte få någon ersättning för detta. Vi anser att 

vårt val att intervjua människor var den bästa lösningen för att få fram information och vi 

hävdar därför att vi har undersökt det område vi utger oss för att ha undersökt. 

 

Vår studie ger ingen grund för generaliseringar. Det empiriska material som består av 

fyra intervjuer anses som en för liten mängd för att en generalisering ska kunna vara 

möjlig. Detta är dock inte ett problem då vår intention aldrig har varit att uttala oss om en 

större mängd människor utan blott att utforska den situation våra respondenter upplever. 
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4 Empiriskt material 
I följande kapitel ska vi sammanfatta de resultat som kom fram efter vi hade gjort 

intervjuerna samt analysen av dessa resultat, dvs. de samband vi tycker oss se i våra fyra 

intervjuer. Vi kommer att börja kapitlet med att gå in på resultaten för att sedan fortsätta 

med en mer analytisk presentation där vi kommer att visa på olika samband vi har sett i 

vårat material. Vi vill än en gång poängtera att på grund av vårt sparsamma 

intervjumaterial bestående av fyra personer så är det inte möjligt att generalisera. Vi 

nöjer oss med att nämna detta här och i metodavsnittet och kommer inte att behandla 

denna problematik löpande i analysdelen. På grund av vårt val av metod är det svårt att 

särskilja resultat från analys men vi anser att för strukturens skull blir uppsatsen lättare 

att greppa och vi lägger upp den med resultaten frånskilda från analysen.  

 

4.1 Resultat 
4.1.1 Levnadsförhållanden 
Vi tycker det är viktigt att man känner till hur våra respondenter bor och vad de har för 

civilstånd. Samt om de har barn då detta kan innebära konsekvenser för både de 

ekonomisk och sociala stödet i sin omgivning. 

Som nämnts tidigare i metodavsnittet är samtliga i åldern runt medelåldern och bor i villa 

med sin sambo eller make/maka. Alla bor även i Värmland. Vilket innebär att alla har 

haft samma försäkringsläkare och därigenom bör de ha fått en likartad bedömning. Vad 

gäller det sociala livet i övrigt så säger sig alla ha mer eller mindre stöd i sin omgivning, 

främst i form av sina respektive partners men även hos släkt och vänner. En skillnad 

mellan våra respondenter här är att tre av dessa är inflyttade till orten och att detta har 

medfört ett mindre aktivt socialt liv och ett glesare kontaktnät i sin omedelbara närhet. 

Att merparten av våra tillfrågade hade en meningsfull fritid med åtskilliga intressen. Samt 

att alla informanter hade villa innebär att det ofta  finns något att göra på huset. 
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4.1.2 Utbildning/yrke 
Vi valde att fråga vad för utbildning och tidigare yrken våra respondenter har för att detta 

sannolikt påverkar möjligheterna för att komma tillbaka in i arbetslivet igen. Vi tror även 

att det kan spela roll i kontakten med myndigheter. 

Huvuddelen av respondenterna har någon form av eftergymnasial utbildning antingen 

akademisk sådan eller diverse yrkesinriktade kurser endast en har renodlad 

arbetarbakgrund och en kvinna säger sig ha ambitionen att läsa vidare till högre studier. 

Gemensamt här är att ingen har haft en tillsvidare anställning eller fast anställning utan de 

har jobbat på vikariat, arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller i projekt. Alla har även trivts 

på sina jobb och vill tillbaka i arbetslivet. En av våra intervjupersoner uttrycker sig om 

detta på följande sätt ”man kan känna att man inte tillhör ett sammanhang man kan sakna 

arbetskamrater”. 

 

4.1.3 Vårdcentralens läkarbemötande 
Att fråga våra respondenter om deras kontakt med vårdcentralen eller läkare inom privat 

sektor är viktigt för vår uppsats då detta utgör en av nyckelkomponenterna i den 

motstridiga situation de har hamnat i. 

Bemötandet hos läkaren varierade något. En respondent lägger all skuld på vårdcentralen 

och anser att läkaren har missbedömt situationen och felinformerat Försäkringskassan. 

Gemensamt för de två som var missnöjda med kontakten med vårdcentralen var att 

läkaren inte har kunnat bistå med en klar diagnos. De upplever att de har blivit 

feldiagnostiserad. De som fått ett positivt bemötande har erhållit en klar diagnos från sin 

läkare. En respondent upplever trots ett positivt bemötande att vårdcentralens läkare 

saknar kompetens för att göra en fullgod bedömning, han uttrycker sig såhär: ”dom ska 

helst skriva ut tabletter och sjukskriva det blir ju inte så mycket mer va, den största 

hjälpen har jag fått inom privat sjukvård”. Även andra respondenter har tagit hjälp av den 

privata vården i jakt på en specialistbedömning. Här spelar åldern in som en faktor då en 

av våra respondenter först har blivit nekad operation på grund av den höga åldern men 

senare bedömning tyder på att en sådan kan bli möjlig. 
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4.1.4 Försäkringskassan 
Kontakten med Försäkringskassan har varierat från person till person. Endast en av våra 

respondenter har varit odelat positiv till Försäkringskassans hanterande av ärendet. Detta 

beror till stor del på att hon har fått besked i förväg per telefon innan hon nåtts av beslut 

via brev. De andra respondenterna har fått besked enbart via brev och detta har varit en 

källa till ilska då de upplever förfarandet som väldigt opersonligt. Att det ska vara enkelt 

att få kontakt handläggaren har upplevts som viktig då vi kan se att i de fall där det har 

varit lätt att få tag i sin handläggare och möjlighet till att få prata av sig har getts. Då har 

upplevelsen varit positiv. Men i vissa fall har respondenten upplevt att man måste tjata 

och ligga på för att få någon kontakt överhuvudtaget och detta resulterar ändå i att de 

olika anställda på Försäkringskassan hänvisar till varandra och håller varandra bakom 

ryggen. Många upplever Försäkringskassans regelverk som diffust och krångligt och har i 

de flesta fall inte fått någon förklaring till varför de har fått avslag eller också har de fått, 

via brev, hänvisning till lagar och paragrafer. Försäkringskassan har även försummat att 

ge information om hur man ska gå tillväga för en eventuell överklagan. Detta har våra 

respondenter till stor del tagit reda på själva alternativt vänt sig till facket. Dessa faktorer 

har upplevts som störande och klart negativa och några känner även att de har bemötts 

som fuskare vilket har varit mycket kränkande. Enbart en har fått någon empati från sin 

handläggare men de andra tror att den kan finnas där hos den enskilda 

myndighetspersonen men att dessa är hårt styrda av regelverk från högre instans vilket 

medför svårigheter att uttrycka sin empati eller förståelse för den drabbade. Alla vi har 

intervjuat har haft olika handläggare och endast en person har fått ett negativt bemötande 

från både vårdcentral och Försäkringskassan. Alla de intervjuade är överens om att 

handläggningstiderna är långa. Vilket även leder till att beskedet dröjer. Men när 

Försäkringskassan vill ha in uppgifter upplever informanterna att det ska gå betydligt 

snabbare att skicka in uppgifter till Försäkringskassan. Detta har av alla intervjupersoner 

upplevts som jobbigt och påfrestande att behöva oroa sig över ett eventuellt 

avslagsbeslut. Alla har här nämnt att de även vill få besked över telefon från 

Försäkringskassan innan beskedet kommer via brev. 
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4.1.5 Försäkringskassans läkare. 
Försäkringskassans läkare spelar en central roll i avslagsprocessen varför vi valt att ta 

reda på hur respondenternas kontakt med denne fungerar. Han avgör på underlag från den 

sjukskrivande läkarens bedömning om individen är helt eller delvis arbetsför och om han 

är kapabel att ta ett arbete.  

Vi har även undersökt vad våra respondenter anser om försäkringsläkarens del i 

sammanhanget och alla är överens om att det är, för att använda en mans egna ord, 

bedrövligt och upplever det mycket negativt att det ej går att kontakta denne. En av våra 

respondenter har dock kunnat erhålla en indirekt kontakt med läkaren via sin 

handläggare. En man har även försökt att skicka in kompletterande material till 

Försäkringskassan men har upplevt att man inte har varit intresserad av att ta del av 

materialet, i form av röntgenbilder. Alla tillfrågade skulle vilja ha en kontakt med 

försäkringsläkaren och anser att denne inte kan göra en rättvis bedömning av deras fall 

utan den kontakten. Denna vilja till diskussion kommer igen även i frågan om att 

gemensamt kunna lösa problemet att igen bli arbetsför genom att gemensamt träffa både 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 

4.1.6 Ekonomisk påverkan  
När vi tar reda på hur den sociala belägenheten ser ut är det väsentligt att ta reda på hur 

den ekonomiska situationen i familjen är då dessa ofta är intimt förknippade (Starrin & 

Blomqvist. 2001). 

Samtliga som deltog i vår studie har som nämnts ovan antingen samboförhållande eller är 

gifta samt att de alla är i åldern 34-63 dvs. medelålders. Detta har som konsekvens att 

våra informanter har relativt stabila ekonomier. Trots detta tvingar det ekonomiska 

avbräcket en av våra informanter att under en period söka ekonomiskt stöd från sina 

föräldrar. Vilket är belagt med en känsla av skam när man är vuxen och har egen familj, 

då man givet vill klara sig på egen hand. Våra respondenter har reagerat lite olika på 

denna situation. Några har dragit in på hushållsutgifter, dvs. börjat leva lite sparsammare 

eller avhållit sig från att bjuda in vänner på middagar i lika stor utsträckning som förr 

eller köpt billigare presenter på högtidsdagar. Man har även tagit av sparat kapital för att 

få ekonomin att fungera, ett kapital som var avsett för fritidsaktiviteter, semester och 
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liknande. För en av våra respondenter har detta haft en negativ påverkan på 

sjukdomsbilden då en resa till varmare klimat har haft gynnsam effekt för hälsan. Andra 

har inte haft lika negativa upplevelser av den kärvare ekonomiska situationen då han av 

husaffärer har byggt upp ett kapital som nu används bland annat till att driva frågan 

vidare genom juridiska ombud. 

 

4.1.7 Påverkan på sociala relationer 
I en sådan här process är det intressant att ta reda på hur tillståndet påverkar relationer 

med vänner och familj för att på så vis få en bättre beskrivning på den uppkomna 

motstridiga situationen. 

Vi har bara sporadiskt berört situationens inverkan på de sociala relationerna ovan och vi 

tänkte redogöra lite tydligare för detta här. En person anser att detta inte har påverkat 

hans relationer alls, men denne säger sig heller inte ha någon social relation till varken 

familjen eller till människor på orten han bor. De övriga upplever att det har påverkat 

deras sociala liv negativt om än på olika sätt. En upplever att han blir mer lättirriterad på 

grund av situationen men försöker att inte låta detta påverka familjen. Som vi har berört 

tidigare så är det en av informanterna som fått det svårare att umgås spontant med sina 

vänner och som ibland får avstå från aktiviteter som följd av den sämre ekonomin och 

under själva sjukdomsperioden fick avstå helt från sociala tillställningar. Med hennes 

egna ord låter det så här: ”vi har nog varit ganska generösa och bjuda hem folk och det 

har vi inte kunnat göra alls så under sjukperioden har vi överhuvudtaget inte deltagit i 

någonting med vänner och bekanta och så” Relationen till hennes sambo har även den 

påverkats negativt i och med den beroendesituation som uppstår mellan paret då hon är 

sjuk och han får ta en omsorgsroll i förhållandet. Hon beskriver det på följande vis: 

 
”Han har haft kontakt med myndigheter eftersom han har mått bra då, han har fått tagit 

ett oerhört ansvar… det har påverkat våran relation har det faktiskt gjort… det är ju 

inte så roligt när den ene är sjuk och den andre får ta hand om precis allt plus det 

administrativa och hålla kontakten åt mig” 
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4.1.8 Framtidssyn 
Vi tror att synen på framtiden är kopplad till upplevelserna individen samlar på sig under 

processens gång. Vi kommer därför presentera hur de olika upplevelserna tar sig uttryck i 

hoppet för framtiden. 

Våra respondenter ser med olika ögon på framtiden och vi ska nu försöka presentera den 

heterogena skara av åsikter som framträdde under våra samtal rörande detta. En av våra 

respondenter har gett upp hoppet om att hennes fall någonsin kommer att få en lösning 

men anser det viktigt att området utreds till förmån för framtida generationer. Hennes 

defaitism rörande överklagan av fallet belyses med följande citat: ”Jag tror inte ett spår 

att man har en endaste liten chans att vinna det.” Men hon har nu fått ett så kallat 

plusjobb och ser genom detta en ljusare och mer meningsfull framtid. En annan kvinna 

ser sig själv som stark och driftig i framtiden och har inte låtit komplikationerna med 

Försäkringskassan fälla hennes mod. Hon har förvärvat en vilja att hjälpa människor i 

framtiden, att hon och hennes sambo ska kunna fungera som stödpersoner åt andra. Hon 

är helt övertygad om att hon har rätt till sjukpenning och tror sig få sin sjukersättning i 

sinom tid. Den ena av männen ser även han ljust på framtiden, han tror sig få till stånd en 

operation av sitt skadade knä och har därefter en förhoppning och ett löfte från 

arbetsgivare att få komma ut i arbetslivet igen. Vår sista intervjuperson är övertygad om 

att han har rätt och han beskriver situationen för oss: ”Jag tror att förr eller senare måste 

jag få rätt, för får inte jag rätt, jamen då är det något sjukt i hela systemet om man säger 

så.” Han tror inte att skadan i ryggen kommer bli bra och anser därmed att 

Försäkringskassan är skyldiga att betala ut ersättning.  

 

4.1.9 Tänkbara förbättringar 
Det är viktigt att ta reda på hur våra respondenter upplever att deras situation kunnat 

skötas bättre för att alla parter ska få en bättre tillvaro, bland annat för att 

Försäkringskassan ska kunna se över sina rutiner. 

Vi undersökte vad våra respondenter ville få för sorts lösning på den situation de alla 

hade hamnat i, och detta är det avsnitt där våra respondenter är mest överens. Under våra 

samtal har ingen tillfrågad erfarit någon delaktighet i processen och kontakten med de 
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berörda myndigheterna och detta har upplevts som ett problem. De flesta efterlyser en 

bättre kontakt med handläggaren, en kvinna säger sig dock redan ha en ypperlig kontakt 

med denne då handläggaren löpande har hört av sig och hållit kontakten. Problemet här 

ligger snarare i att hon anser att myndigheterna inte har haft samma goda kontakt till 

varandra. Alla säger sig vilja vara delaktiga i en gemensam diskussion med berörda 

myndigheter samt läkare och vill ur detta kunna skräddarsy en lösning för individen. Den 

opersonliga kontakten har även den upplevts som ett stort problem, våra respondenter vill 

ha bättre telefonkontakt med Försäkringskassan och inte bara få ett brev lite då och då 

utan möjlighet att få diskutera problemet med handläggare. En kvinna upplever att 

förtroendeläkarna är ”medicinmän” och deras enda uppgift är att ge avslag på den egna 

läkarens sjukskrivning och detta skulle kunna lösas på ett bättre sätt om tillfälle för 

kontakt med denne gavs. 

 

 

4.2 Analys 

För att ge vår undersökning mer substans kommer vi att redovisa befintliga teorier i 

samband med vår analys av resultatet. Vi är väl medvetna om att detta inte tillhör 

Grounded theorys arbetssätt men av den orsaken att vi har analyserat enbart fyra 

intervjuer så vill vi på detta sätt göra undersökningen mer intressant och trovärdig i 

slutresultatet. 

 

4.2.1 Socialt liv 
Vi har sett skillnader i våra respondenters sociala liv och tycker oss se att detta har effekt 

på deras attityd till sin situation. De respondenterna med aktivt socialt liv tenderar att ha 

en mer positiv inställning till hela sin tillvaro till skillnad från de vars sociala liv mer 

kretsar omkring dennes partner. Om detta är ett reellt samband är svårt att avgöra men det 

är vad vi tycker oss ha sett utifrån vårt intervjumaterial. Detta kan relateras till att dessa 

är från storstad och sedermera har flyttat till en mindre ort vilket säkerligen påverkar 

omfattningen av det sociala nätverket i ens närhet. En av våra respondenter har flyttat 

från en värmländsk ort till en närbelägen ort och har kvar sitt sociala liv i ursprungsorten 
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men har inte lyckats knyta samma band på den nya hemorten. Detta har dock inte visat 

sig vara ett problem då hon har sambo och svärföräldrar på den nya orten och endast 40 

minuters resa till det gamla kontaktnätet och har på så sätt lyckats undvika det 

utanförskap som andra respondenter har upplevt som inflyttade. 

 

4.2.2 Betydelse av utbildning 
Vi tycker oss även se samband gällande grad av utbildningsnivå där de med lägre 

utbildning har svårare att uttrycka sin frustration över sitt avslag. Denna tar sig uttryck i 

form av ilska eller aggression vilket framgår efter vi hade läst en överklagan som var 

fylld av starkt värdeladdade ord. Respondenter med högre utbildning hade lättare att med 

ett mer nyanserat språk uttrycka sitt missnöje över situationen. Detta fenomen kan 

relateras till den omfattningen av kulturellt kapital våra respondenter besitter. En 

akademiker har här sannolikt en fördel då deras språk och uttryck passar med de som 

arbetar på Försäkringskassan. Försäkringskassan är en organisation styrd av akademiker 

och kommer därför sannolikt att enklare kunna kommunicera med ”en av sina egna”. Har 

man inte akademisk kunskap är risken större att man upplever kontakten med 

Försäkringskassan som krånglig och kan ha det svårare att uttrycka sig vilket kan 

resultera i agg mot myndigheten. Upplevelsen av delaktighet i processen kan även 

minskas. Detta medför att upplevelsen av situationen kan se mycket annorlunda ut för 

olika människor beroende på vad de har för utbildning. De mönster vi ser här för tankarna 

till Bourdieus kapitalbegrepp som går ut på att kapital finns i andra former än rent 

ekonomiska. Det finns även socialt, kulturellt och symboliskt kapital. Det kulturella 

kapitalet karaktäriseras av utbildningsnivå, titlar och kulturella färdigheter som hjälper 

individen att tolka och förstå den legitima finkulturen. Detta kapital innehas i hög grad av 

akademiker. Nästa form av kapital är socialt och detta konstitueras av kontakter. En 

person med många inflytelserika kontakter kan sägas ha ett högt socialt kapital. Dessa 

kapitalformer uppgår till ett symboliskt kapital när de uppfattas som legitima på ett visst 

fält. Här kan sägas att kunskap om antikens filosofi inte ger någon prestige inom alla 

grupper i samhället och ger endast ett symboliskt kapital bland de grupper som anser att 

denna kunskap är värdefull (Andersen & Kaspersen. 2003:409-410). 
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4.2.3 Vårdcentralen 
Ett klart samband som framträdde är relationen mellan en tydlig diagnos och 

inställningen till vården. De respondenter som hade fått ett bra bemötande, en tydlig 

diagnos och som inte hade några problem med att bli sjukskriva har föga förvånande en 

positiv inställning till vårdcentralen. Ett tillägg värt att notera är att de två männen i vår 

studie var de som hade åtnjutit bäst bemötande och tydligast diagnos medan kvinnorna 

hade en diffusare diagnos och var inte heller överens med sin läkare om problemet. Detta 

gav att kvinnorna hade en mer skeptisk hållning till vårdcentralen än männen och 

klandrade den samme för mycket av det uppstådda problemet. Huruvida könsaspekten är 

en verklig faktor i detta läge är svårt att svara på och vi väljer att fokusera på sambandet 

mellan en otydlig diagnos och att en misstänksamhet från vårdcentralens sida ger ett 

större agg gentemot vården. Samtliga respondenter har intyg från flera läkare men 

upplevelserna av dessa kontakter har varit olika. En kvinna har trots besök hos olika 

läkare inte fått bekräftelse på vad hon tror är hennes sjukdom och har därmed inte fått 

tillträde till en specialistbedömning som är vad hon vill ha. Männen har inte haft detta 

problem då deras farhågor har blivit verifierade av flera läkare, varav några av dessa är 

specialister, därmed har deras självsäkerhet över att tillslut få rätt ökat. Våra respondenter 

är även i relativt stor utsträckning skeptiska till kompetensen hos vårdcentralen och tror 

sig dels ha större chans att vinna fallet om fler bedömningar av deras skada görs och att 

detta även ökar deras trovärdighet som icke arbetsföra. Här reses återigen problematiken 

om vad sjukdom är och när en individ klassas som sjuk. En kvinna säger sig lida av 

fibromyalgi men får ej bekräftelse av det från varken Försäkringskassan eller 

vårdcentralen. Här blir det tydligt att en sjukdom är en sjukdom först när en expert 

intygar att så är fallet, dvs. en sjukdom är  med detta synsätt inget som existerar objektivt 

utan är en högst subjektiv bedömning av en expert. Den andra kvinnan i vår 

undersökning har fått en bedömning från sin vårdcentral som hon bestrider och har därför 

uppsökt andra läkare och har därigenom erhållit en helt annan diagnos av sjukdomsläget 

och sin kapacitet till att arbeta för att sedan, i likhet med våra andra respondenter, få en 

annan bedömning från Försäkringskassan. Här blir det mycket tydligt att det ofta inte 

finns en enhetlig åsikt om en människas sjukdomstillstånd eller deras möjligheter att 
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sköta ett arbete. För våra respondenter manifesteras detta i utebliven ersättning från 

Försäkringskassan då myndigheten anser att klienten är förmögen att utföra vissa arbeten. 

 

4.2.4 Försäkringskassan 
Även i kontakten med Försäkringskassan har våra respondenter olika upplevelser. En 

kvinna berättar i vårat samtal att hon har haft nästan uteslutande positivt bemötande då 

handläggaren har varit kontaktbar och tillmötesgående. Hon har även i stor utsträckning 

fått tillfälle att ”prata av sig” och handläggaren har i sin tur hört av sig om något av 

relevans för ärendet har inträffat. Vår respondent säger själv att hon är mycket positiv till 

Försäkringskassans agerande i frågan och hennes kritik riktas snarare mot vårdcentralen. 

Vi tror att handläggarens kontaktbarhet och bemötande i kombination med att klienten 

har blivit informerad om vilka beslut som tagits och varför har ökat dennes upplevelse av 

kontroll över och delaktighet i proceduren. Men hon säger under vårt samtal att hennes 

sambo har fått sköta mycket av kontakten med Försäkringskassan och därtill även andra 

myndigheter, då hon periodvis har varit alltför sjuk. Det är även hennes sambo som har 

fått informationen angående regelverket samt eventuell överklagan, en information som 

han uppfattade klart och tydligt. En fråga som nu kommer upp är hur hade detta ärende 

fortlöpt om hon hade varit ensamstående och inte haft det nödvändiga stöd som hennes 

sambo har utgjort? Hon anser att det är ett problem att den sjuke får lägga ner så mycket 

tid på administrativt arbete, mycket på grund av att myndigheternas kommunikation 

mellan varandra inte fungerar tillfredsställande, och att detta inte skulle vara gångbart för 

personer i en annan sits än den hon är i. 

Vi tycker oss se sambandet i den goda kontakten mellan respondenten och 

Försäkringskassan och att den har bidragit till respondentens positiva syn på 

Försäkringskassan och även att i hög grad ge känslan av att hon är delaktig i processen. 

 

Kontakten för våra andra tre respondenter har sett annorlunda ut. De har fått sin 

information via brev och alla upplever de att detta förfarande har varit ”kontaktlöst” eller 

en mycket bristfällig förbindelse med handläggaren. En av dessa respondenter upplever 

att när han väl hade telefonkontakt så var bemötandet ”fantastiskt dåligt” för att citera. 

Samme man säger även att osäkerheten över vad som kommer att hända med ärendet 
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leder till att man mår dåligt och sömnen att störs. Ett försök till förklaring av sådana 

fenomen kommer att ges i slutet av detta kapitel. Han tror dock att detta är väldigt 

individuellt från handläggare till handläggare, dvs. bemötandet och hjälpen man får beror 

mycket på vilken handläggare som blir utsedd. En respondent har haft sin huvudsakliga 

kontakt med Försäkringskassan via brev, något som hon känner har funkat relativt bra för 

egen del eftersom hon säger sig ha lätt att formulera sig i skrift. Men trots detta får hon i 

svar från Försäkringskassan brev med hänvisningar till en rad olika paragrafer och hon 

upplever detta som paragrafrytteri och byråkratiskt bemötande när samma formuleringar 

och hänvisningar till reglemente kommer i brev efter brev. Det har här visat sig vara 

problematiskt att ta reda på vad dessa paragrafer innebär, vilket i förlängningen gör det 

svårt att bemöta Försäkringskassan. Hon har i detta skede vänt sig till fackförbund, 

konsumentvägledare, riksdagsmän och sitt eget försäkringsbolag men utan något resultat. 

Hon blir istället hänvisad till allmänna advokater och problemet blir plötsligt en fråga om 

pengar när den billigaste hon hittat kostar 1300 kr/timmen. En annan av våra 

respondenter har vänt sig till ett juridiskt ombud då han säger ha de ekonomiska 

resurserna att driva processen i länsrätten. Kan detta ha blivit en klassfråga där endast den 

med ett stort sparkapital har råd att driva ärendet vidare? Vi har ovan sett att individens 

kulturella kapital antagligen är en faktor, något som gynnar välutbildade människor från 

framförallt medelklassen. En ensamstående mamma, pappa, eller ungdomar, skulle här 

sannolikt ha mindre resurser till att driva ett sådant ärende. Vi tycker oss se flera faktorer 

som skapar en känsla av maktlöshet hos våra intervjupersoner. Dels problemet med de 

ekonomiska resurserna gällande advokathjälp men även svårigheter att uppfatta 

regelverket korrekt utan någon att vända sig till samt frånvaron av möjlighet till 

diskussion med Försäkringskassan. Detta kan få människor att uppleva en rättslöshet 

gentemot statsmaktens myndighetsutövning och en distans i förhållande till samhället 

som kan få negativa konsekvenser för den enskildes rättsmedvetande. 

 

En av dessa respondenter som hade upplevt ett dåligt bemötande från Försäkringskassan 

hade även en otydlig diagnos från vårdcentralen som hon bestred och kände att hon inte 

fick någon hjälp med att fastställa en riktig diagnos. Den tveksamma diagnosen i förening 

med upplevelsen av dålig kontakt med Försäkringskassan har gjort att hon känner sig 
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stämplad som fuskare. Vi tror att med ett mer empatiskt förhållningssätt från 

handläggaren skulle förbittringen mot Försäkringskassan, och i hennes fall hela systemet, 

mildras. Ingen av dessa andra tre har heller de upplevt någon empati eller förståelse från 

Försäkringskassan och detta har bidragit till att skapa negativa band mot myndigheten. 

 

Det är här på sin plats att utreda frågan om kontroll och dess påverkan på våra 

respondenters medvetande och känsloliv för att sedan fortsätta med mer allmänna 

reflektioner över detta fenomen i diskussionsavsnittet. Vi kan börja med att citera Derek 

Layder om vad personlig kontroll innebär: ”Personal control is the attempt to cater for 

emotional needs and desires. It’a about how you obtain what you need from yourself and 

others while maintaining good mental health” (Layder. 2004:34). Denna definition är 

förvisso ganska öppen men begreppet ”personlig kontroll” är i sig ett mångtydigt begrepp 

som inte kan ges en universell definition. 

 Flera av våra respondenter har upplevt att de inte har något inflytande över 

beslutprocessen och en otillräcklig kontakt med berörda myndigheter, i synnerhet 

Försäkringskassan. Derek Layder påvisar (Emotion in social life. 2004) sambandet 

mellan personlig kontroll och emotioner. Han menar, som nämnts tidigare, att personlig 

kontroll handlar om att sörja för känslomässiga behov samt att kunna styra sig själv och 

påverka sin omgivning. För att en individ ska kunna ha ett stabilt känsloliv krävs ett visst 

mått av personlig kontroll över sitt liv och det är sannolikt detta en del av våra 

respondenter saknar i sin kontakt med Försäkringskassan. Då deras ärenden rör huruvida 

de kommer att få någon form av ersättning från Försäkringskassan eller ej och om de 

kommer att bli tvingade att ta ett jobb istället är detta en fråga som har stor påverkan på 

deras liv. En upplevelse över att sakna inflytande över en process av denna magnitud är 

dömt att påverka känslolivet hos en individ om vi ska tro Layder. Detta verkar också vara 

fallet hos våra respondenter då en del klagar över sömnproblem och mår dåligt över 

ovissheten i deras ärende. Det skapar även en viss bitterhet och misstro mot systemet att 

inte ha något inflytande över så centrala beslut över sitt liv som denna situation medför. 

Vi kan nu alltså se att bristen på personlig kontroll och inflytande över sin egen 

livssituation medför negativa förändringar i emotionerna hos våra respondenter. Detta är 

att jämföra med att den av våra respondenter som har en bättre kontakt och en upplevelse 
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av visst inflytande över sitt ärende även är mer positivt inställd till Försäkringskassan och 

mer hoppfull. 

 

4.2.5 Framtidstro 

En kvinna har fått ett enligt henne svalt bemötande från både Försäkringskassa och 

vårdcentral, vilket gör hennes fall unikt i vår studie. Hon har även varit sjuk till och från 

under stor del av hennes vuxna liv samt blivit nekad ersättning under sammanlagt tolv 

månader. Enligt ovanstående resonemang, byggt på Layders uppfattningar, kan detta ha 

bidragit till en mer negativ framtidssyn och hennes avsaknad av hopp om att någon gång 

vinna fallet. Våra andra respondenter har inte varit sjuka eller blivit nekade ersättning lika 

länge och har även fått ett bra bemötande från någon av parterna samt i två fall en 

tydligare diagnos. Dessa har också mycket riktigt en ljusare syn på framtiden och ett 

större hopp om att få rätt. 

 

 

5 Diskussion 
I detta kapitel vill vi försöka utveckla tankarna om personlig kontroll i det moderna 

samhället på ett mer allmänt reflekterande plan. I ett samhälle fullt av förpliktelser och 

ansvar är detta en brännande aktuell fråga men inget som kan ges ett entydigt svar. I ett 

småskaligt samhälle bestående av små autonoma grupper av människor skulle denna 

fråga se helt annorlunda ut. Där skulle möjligheterna att påverka sig själv och sin 

omgivning sannolikt vara större, inflytandet över den egna gruppen skulle vara, 

proportionellt sett, betydligt större. Men i en modern massdemokrati av exempelvis 

svensk modell går det direkta inflytandet i viss mån förlorat och blir ersatt av en mer 

indirekt påverkan genom ett system av röster och allmänna val. De officiella byråkratiska 

institutionerna blir abstrakta och opersonliga till sin karaktär och bygger på en rationell 

effektiv hierarki som Weber observerade för cirka 100 år sedan. Vad händer då med 

individen i ett samhälle som detta? Om individen fråntas möjligheter att själv kunna styra 

över sitt eget liv får detta konsekvenser för samme individs känsloliv. Personlig kontroll 

är en nödvändighet för att man ska må bra och undvika negativa emotioner såsom 
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hjälplöshet med mera (Layder. 2004:30). Risken med att bygga opersonliga institutioner 

med ett jättelikt inflytande över människor kan alltså bli känslor av hjälplöshet eller 

maktlöshet, med det kan även vara smällen vi får ta för att överhuvudtaget organisera ett 

samhälle av sådana proportioner. Det är i detta betydligt lättare att påvisa problemet än 

att lösa det. 

Denna trend går som vi har varit inne på tidigare även igen inom sjukvården. Patienten 

själv har begränsade möjligheter att definiera sin sjukdom utan detta är ett privilegium 

som tillkommer en expert med makten och kompetensen att ställa sjukdomsdiagnoser. 

Patienten och läkaren har helt olika utgångslägen när de bedömer sjukdom men båda 

utgångslägena är i viss mån lika subjektiva. Patienten saknar dock den makt som 

tillkommer läkaren och saknar därmed i viss utsträckning kontroll över sitt liv då en 

diagnos kan ha en ansenlig effekt på livet och framtiden. Vi kan nu se tendenser till att 

den brist på kontroll som en del människor upplever är förknippat med de experter som 

finns inom varje samhälle. Detta framkommer med tydlighet under de intervjuer med 

våra respondenter där de uttrycker sin frustration över den brist på kontroll över 

situationen och den kontaktlöshet som, enligt deras utsagor, återfinns hos 

Försäkringskassan. 

 

5.1 Vidare forskning 
Vi fann att ämnet var intressant och att det fanns ett behov från våra respondenter att få 

fram sina synpunkter och vi har några nu idéer om vad man kan forska vidare om. Vi har 

valt att göra kvalitativa intervjuer och då vi har ett explorativt syfte har vi underlättat för 

att göra kvantitativa undersökningar i framtiden. Man kan använda sig av denna uppsats 

som underlag till frågor i ett frågeformulär för att få fram en större mängd fakta. Vi har 

undersökt sådana som lever i parförhållande i villa där våra respondenter har hyfsat 

ordnade ekonomier. Det skulle därför vara intressant att intervjua exempelvis yngre, 

ensamstående, ensamstående med barn, invandrare eller någon annan grupp av människor 

som kan vara meningsfulla att undersöka. Det går även att fördjupa sig i klass och 

könsaspekten för att få ett ytterligare perspektiv på situationen. Man kan även tänka sig 

att intervjua människor från Försäkringskassan för att på så sätt få den andra sidans 

 31



version men detta är säkert mer intressant efter att man gjort mer forskning än vad som 

finns i nuläget. 

 

 

6 Sammanfattning 
I samråd med Försäkringskassan har vi valt att undersöka individens upplevelse och 

bemötande från Försäkringskassan och dess handläggare. Vi gick ut i empirin och 

intervjuade fyra respondenter vars gemensamma nämnare är att alla har fått avslag på sin 

begäran om rätt till sjukpenning från Försäkringskassan samt att de är arbetslösa. 

Kombinationen gör att respondenterna hamnar i kläm mellan olika myndigheter och blir 

utan ersättning. Detta skapar starka reaktioner hos de drabbade särskilt när de upplever att 

de inte har något stöd eller känner att det inte finns empati hos handläggaren vilket 

medför känslor av frustration. Det tydligaste mönstret vi fick se var att en av våra 

respondenter hade mycket bra kontakt med sin handläggare varpå hon kände sig väldigt 

tillfreds med Försäkringskassans handlande trots sitt avslag, medan de andra tre har haft i 

de närmaste obefintlig kontakt med sina handläggare varefter de har känt en enorm 

frustration och ibland även ilska på Försäkringskassans handlande. Det är ett 

övergripande missnöje hos respondenterna att de inte har fått möjligheten att diskutera 

fram en individuell lösning tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 

kanske även med förtroendeläkaren. 
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Bilaga    
 
Intervjuguide 

 
 
Kan du berätta om dig själv? 
 - Ålder? 
 - Civilstånd? 
 - Barn? 
 - Släktrelationer (stöd)? 
 - Fritidsintressen? 
 - Stuga? 
 
Vad har du jobbat med tidigare? 
  - Hur länge? 
  - Trivsel? 
  - Dina arbetsuppgifter? 
  - Andra arbeten? 
  - Hur blev du arbetslös? 
 
Kan du beskriva situationen hos läkaren? 
 - Vad fick du för bemötande? 
 - Vad fick du för diagnos? 
 - Upplevde du att läkaren var villig att sjukskriva eller friskförklara? 
 - Vad kände du då? 
 - Var du hos någon/några av Försäkringskassans läkare? 
 
Hur fick du beskedet att sjukskrivningen inte gick igenom hos 
försäkringskassan?  
 - Hur upplevde du det?  
 - Vem är din handläggare? 
 - Hur var bemötandet på Försäkringskassan? 
 - Empati(medkänsla) hos handläggare? 
 - Vad hände sedan? 
 - Reaktion? 
 - Tycker du att du blev tillräckligt informerad om beslutet och eventuell  
   överklagan?   
 - Regelverket förklarat?                       
 - Lätt eller svårt att få kontakt med rätt personer på Försäkringskassan? 
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 - Handläggningstid? 
 - Har du fått möjligheten att diskutera en lösning av problemet med 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
  
Hur ser din situation ut idag? 
 - Ekonomin? 
 - Ekonomiskt, socialt stöd (familj, släkt, vänner)? 
 - Påverkan på familjen? 
 - Sociala relationer? 
 
Hur ser du nu på framtiden? 
 
Hur vill du se lösningen på problemet? 
 - Kunde någonting ha gjorts annorlunda? Bättre? 

 
Vill du tillägga någonting? 
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