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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till er som deltagit i intervjuerna, era erfarenheter och upplevelser är 

en central del av uppsatsen så er medverkan har därför stor betydelse för oss studenter.  

Vidare vill vi också tacka vår handledare som kommit med konstruktiv kritik och som varit ett 

stort stöd under hela våren. 

Tack till vår handledargrupp som har granskat och kommit med tips och råd för att förbättra 

uppsatsen. Sist vill vi också tacka familj och närstående som på olika sätt underlättat 

skrivprocessen, samt stöttat oss under våren.  

 

Tack! 

 

 

 

Ida & Sofie 
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Abstrakt  

I takt med att psykisk ohälsa växer bland befolkningen i Sverige ökar även sjukskrivningarna. 

Studier har visat att betydande faktorer för sjukskrivning vid psykisk ohälsa är 

arbetsrelaterade. Handläggarna på Försäkringskassan har som uppdrag att vakta porten till 

socialförsäkringen och se till att det är de som uppfyller kriterierna enligt 

Socialförsäkringsbalken som får rätt till ersättningen. Syftet med uppsatsen är att öka 

förståelsen av handläggarna på Försäkringskassans upplevelse kring bedömningen av 

personer med psykisk ohälsa, vidare också belysa hur de upplever stöd och 

förbättringsförslag. Undersökningen utgjordes av semistrukturerade intervjuer med sex 

handläggare på sjukförsäkringen. Resultaten bekräftade det faktum att det föreligger en större 

utmaning kring bedömningen om rätten till sjukpenning och arbetsförmåga hos personer med 

psykisk ohälsa, i jämförelse med personer som har biomedicinska diagnoser. Vidare framgick 

det att det interna stödet inte alltid utgjorde den hjälp som handläggarna behövde. Det 

föreligger brister i såväl bedömning som samarbete mellan Försäkringskassan och Hälso- 

sjukvården. Anledningen tros vara den tvetydiga definitionen av arbetsförmåga samt att 

bedömning utifrån DFA-kedjan inte upplevs tillämpbar vid psykisk ohälsa.  

Slutligen blir uppfattningen att det finns ett behov av att se över kriterierna för att bedöma 

arbetsförmåga vid psykisk ohälsa samt att det finns ett behov av en ökad dialog mellan 

aktörerna för att skapa samsyn.   

 

Nyckelord: Work ability, Arbetsförmåga, Sjukdomsbegreppet, Rehabilitation professionals, 

Sickness Insurance system, CMD, ICF.  
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Introduktion 

Denna uppsats syftar till att belysa bedömning av rätten till sjukpenning vid psykisk ohälsa, 

utifrån Försäkringskassans perspektiv. Psykisk ohälsa är ett växande problem världen över 

och inte minst i Sverige då detta idag är en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna 

(Riksrevisionen, 2018). I ett pressmeddelande har Försäkringskassan den 10 oktober 2017 

rapporterat att psykisk ohälsa utgör 46% av alla pågående sjukskrivningar i Sverige, det har 

skett en ökning med hela 129% från 2011 till 2017 (Försäkringskassan, 2017).  

Försäkringskassan har enligt lagen om allmän försäkring uppdraget att administrera 

sjukförsäkringen som syftar till att täcka ofrivilligt inkomstbortfall vid sjukdom som 

begränsar arbetsförmågan (Ekholm, Vahlne Westerhäll, Bergroth & Schüldt Ekholm, 2015) 

Med sjukdom avses ett tillstånd av onormalt kropps- eller själstillstånd som inte orsakas av 

den normala livsprocessen (Socialvårdskommitten, 1944:45).  

För att skapa förutsättningar utifrån socialförsäkringen att bedöma om arbetsförmågan är 

nedsatt och om rätt till sjukpenning föreligger krävs av Hälso- och sjukvården en 

sammanhängande kedja av uppvisade symtom och funktionsnedsättning som utgör en 

aktivitetsbegränsning (Mannelqvist, Karlsson & Järvholm, 2010). Detta ska tydligt framgå i 

läkarintyget som sedan utgör ett verktyg för handläggaren på Försäkringskassan som 

bedömningsunderlag (Ståhl, Svensson, Petersson & Ekholm, 2011). Svårigheter uppstår då 

psykiska besvär ofta karakteriseras av självupplevda, subjektiva symtom. Det föreligger alltså 

en större utmaning i att se och bekräfta de objektiva symtomen vid psykisk ohälsa, som utgör 

bedömningsgrund för Försäkringskassan (Arbetsförmågeutredningen, 2009). 

Utifrån ämnet hälsa och rehabilitering är det viktigt att belysa denna svårighet då det påverkar 

rehabiliteringsprocessen för den enskilde samt skapar en tvetydighet i bedömningens vilket 

ger utrymme för olika tolkningar.  
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1.Bakgrund 

1.1 Sjukdomsbegreppet  

I statens offentliga utredningar framkommer det av Arbetsförmågeutredningen (2009) att 

begreppet sjukdom definieras i engelskan utifrån de tre begreppen disease, illness och 

sickness. Disease beskriver den biomedicinska synen, vilket definierar objektivitet som 

läkaren med sina sinnen kan uppfatta. Illness definieras som individens egna 

sjukdomsupplevelse och till sist sickness som definierar sjukrollen som en individ får av dess 

omgivning, tex i förhållande till bedömning av sjukpenning (ibid.). I svenska språket har 

motsvarande tre begrepp sammanfattats i ett, sjukdom. Däremot finns inte en entydig 

definition av begreppet sjukdom. Vidare beskriver utredningen att begreppen “tillfälligt 

hälsotillstånd” och “grundläggande hälsotillstånd” myntades av läkaren Galenos som var 

verksam ca. 130 - 200 e.Kr. Han menade att gränsen mellan friskt och sjukt är otydlig. Det 

normala tillståndet är att inte vara sjuk men inte heller helt frisk (Arbetsförmågeutredningen, 

2009).   

 

Lennart Nordenfelt, medicinsk filosof, vidhåller att gränsen mellan friskt och sjukt inte är helt 

tydligt och anser att hälsa är vad engelskan definierar som “illness”, alltså en upplevelse. Han 

menar att den enda gräns som kan dras är individens subjektiva upplevelse om sin hälsa och 

beskriver det som ” I det ögonblick som t.ex. jag själv finner mitt nuvarande hälsotillstånd 

oacceptabelt, då har jag passerat gränsen för ohälsa” (Nordenfelt, 1996). Således lägger 

Nordenfelt stor vikt på individens individuella definition av begreppet ohälsa och det är därför 

viktigt att individens definition får föreligga (ibid.). Det viktigaste uttrycket för hälsa är 

“handlingsförmåga”. En individ som har förmåga att förverkliga de egna mål som anses 

betydelsefulla att uppnå eller bibehålla har en optimal hälsa (Nordenfelt, 2014). 

 

I en genomgång av litteraturen gjord av Medin och Alexanderson (2000) har hälsa definierats 

utifrån två kategorier, det humanistiska och biomedicinska. Den humanistiska inriktningen 

förklarar hälsa som det centrala där helhetssyn av människan står i fokus och inte enbart beror 

på organiska funktioner (ibid.). Innefattas gör individens totala funktionsförmåga vilket berör 

det psykiska-, sociala- samt de omgivande faktorerna (Axelsson, 2011). Den biomedicinska 

synen gör åtskillnad på sjukdom och hälsa där sjukdom beskrivs som något patologiskt som 

avviker från det normala. Man förhåller sig till naturvetenskapen där kropp och själ hålls isär 

(Medin och Alexanderson 2001). 
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 I en utredning från Statens offentliga utredningar (SoU) menar man att definitionen av 

begreppet sjukdom varierar med tiden samt att det finns en skillnad på det som medicinska 

experter avser med sjukdom samt individens subjektiva upplevelse av sjukdom, man talar om 

det objektiva perspektivet och det subjektiva perspektivet (Läkemedelsförmånen, 2000). 

Hälsa kan beskrivas utifrån olika aspekter, utifrån hälsokorset menar man att individens hälsa 

påverkas av den totala livssituationen där både yttre- och individuella faktorer har betydelse 

(Axelsson, 2011). Hälsa kan uppskattas där “frisk” och “sjuk” är objektiva poler medan “mår 

bra” och “mår dåligt” är subjektiva poler som beskriver det självupplevda välbefinnandet. 

Utifrån hälsokorset förklaras alltså att en individ kan anses frisk, utan objektiva fynd men 

ändå beskriva en subjektiv upplevelse av att må dåligt (ibid.). 

 

1.2 Psykisk hälsa och ohälsa 

 Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat begrepp, för att tydliggöra definitionerna har 

Folkhälsomyndigheten (2017) tagit fram en förenklad modell för begreppen psykisk hälsa, 

psykisk ohälsa, psykiska besvär samt psykisk sjukdom. Nedan beskrivs hur dessa begrepp 

interagerar med varandra. 

 

 

 

  

  

Psykisk hälsa beskrivs som en preciserad beskrivning av WHO´s definition där ett tillstånd av 

psykiskt välbefinnande innebär att individen har styrkan att förverkliga egna möjligheter, 

hantera påfrestningar samt aktivt bidra till det samhälle som individen befinner sig i. Psykisk 

hälsa innefattar alltså individens upplevelse av det egna hälsotillståndet, och innebär därför 
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mer än bara frånvaro av sjukdom, innefattas gör också den relation individen har till sitt 

sociala sammanhang (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Psykisk ohälsa delas in i besvär och sjukdom där psykiska besvär beskriver individuella 

tillstånd som orsakar psykisk obalans, eller symtom som oro, ångest eller nedstämdhet.  

De skiftande svårighetsgraderna innebär olika grad av påverkan på individens 

funktionsförmåga (Folkhälsomyndigheten, 2017). Folkhälsomyndigheten menar att 

symptomen vid psykiska besvär inte är så omfattande att en diagnos kan sättas utan härleds 

oftast till normala reaktioner på olika livssituationer (ibid.). Det är dock viktigt att belysa att 

en reaktion på svåra livssituationer kan vara nog så allvarligt och förstärker det lidande som 

individen upplever (Vingård, 2015).  

 

Psykisk sjukdom beskrivs enligt Folkhälsomyndigheten (2017) som ett tillstånd där flera 

symptom uppfyller kriterier för diagnos. Dessa sjukdomar har diagnostiserats utifrån kriterier 

som finns att hitta i ett internationellt diagnossystem, ICD-10 (WHO:s International 

Classification of Diseases) (ibid.). Däribland psykiska sjukdomar och psykiska syndrom 

(Vingård, 2015). Primärvården utgör första linjens vård för människor med psykiska besvär, 

men bara en liten andel av de som uppsöker vård får en psykiatrisk diagnos (Åsbring, Dal, 

Ohrling, & Dalman, 2014).  

 

I internationell litteratur används ofta samlingsbegreppet Common mental disorders (CMD) 

som innefattar diagnoserna depression, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, specifika 

fobier, tvångssyndrom samt posttraumatiskt stressyndrom (Vingård, 2015). I Sverige görs 

skillnad på svår och lättare psykisk ohälsa där det sistnämnda är ett begrepp som har kommit 

att bli ifrågasatt, därför rekommenderas användandet av det internationella begreppet CMD 

istället (Bertilsson, Bejerholm & Ståhl, 2017). 

  

Steel, et al. (2014) har genom en systematisk granskning och metaanalys gått igenom 174 

studier från 63 olika länder där sammantaget resultat visade att en av fem vuxna hade upplevt 

en CMD under det senaste året samt att 29,2% hade upplevt CMD någon gång under livet. 

Allvarlighetsgraden skiftar men även vid lättare depression eller ångestsyndrom förekommer 

konsekvenser i form av försämrad livskvalitet och hinder att klara av både det vardagliga livet 

och arbete (Wells et al. 1989; Comer et al. 2011). Depression och ångestsyndrom medför ofta 
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ett stort lidande för individen men påverkar även anhörigas liv avsevärt (Socialstyrelsen, 

2017). 

Flera studier har visat att sjukskrivning vid CMD ökat (Vaez, Rylander, Nygren, Asberg & 

Alexanderson. 2007; Hensing och Wahlström. 2004).  

En av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning är just CMD (Henderson, Clark, 

Stenfeld & Hoptof, 2012), där depression och ångest står för 93% av de sjukskrivningar som 

pågår längre än två månader (Bertilsson et al., 2017). 

 

I en genomgående bedömning av 2447 artiklar i 5 olika databaser har De Vries, Fishta, 

Weikert, Rodriguez- Sanchez & Wegewitz, (2017) gjort en samlad presentation av de 

avgörande faktorerna för sjukfrånvaro vid CMD. De mest relevanta faktorerna för 

sjukskrivning som framkom vid granskningen var bland annat tidigare episod av CMD, 

svårighetsgraden av symptom, tidigare sjukskrivning av CMD, höga arbetskrav och låg 

kontroll, hög arbetsbelastning och låg support (Bertilsson et al., 2017), upplevd stress på 

jobbet, sömnproblem, rökning, samt upplevd allmän hälsa. I granskningen framkommer det 

även att arbetstagarna själva trodde att orsaken till deras psykiska ohälsa var arbetsrelaterat 

som stress i arbete, ledarskap, minskat deltagande, missnöje, arbetsmiljö och mobbning. 

Således har en mängd olika person- och arbetsrelaterade faktorer observerats (De Vries et al., 

2017). 

 

 

1.3 Den svenska Socialförsäkringen och sjukdomsbegreppet 

Syftet med dagens socialförsäkringssystem är bland annat att täcka upp för ofrivilligt 

inkomstbortfall samt ge ekonomiskt skydd för personer som drabbas av sjukdom, i perioder 

då arbetsförmågan sviktar eller helt saknas (Söderström, Rehn & Dackehag, 2006). 

Sjukförsäkringen handhas av Försäkringskassan enligt Lagen om allmän försäkring (AFL, 

SFS 1962:381) som ansvarar för att sjukpenning betalas ut till den som behöver. Sjukpenning 

kan lämnas till en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom 

(Socialförsäkringsbalken [SFB], SFS 2010:110). Sjukdomsbegreppet har således en 

avgörande betydelse då handläggaren på Försäkringskassan gör sin bedömning om rätten till 

sjukpenning, trots detta så saknas det en definition av begreppet i lagen 

(Arbetsförmågeutredningen, 2009). Socialvårdskommitténs betänkande har istället kommit att 

bli vägledande ”Som sjukdom torde kunna betecknas varje onormalt kropps- eller 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Vries%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28980107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fishta%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28980107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weikert%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28980107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weikert%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28980107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodriguez%20Sanchez%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28980107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wegewitz%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28980107
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själstillstånd, vilket inte sammanhänger med den normala livsprocessen” (Socialvårds 

kommitten 1944:45).   

 

Det faktum att diagnoser kan vara av olika slag, när det gäller att fastställa sjukdom utifrån 

den försäkringsmässiga tillämpningen utgör diagnoser av biomedicinsk art ett till synes 

mindre problem. Förklaringen till detta uppges vara att man i den vetenskapliga medicinen 

definierar sjukdom genom ett antal objektiva kriterier som kan kopplas till biologiska 

företeelser eller processer som går att belägga och helst mäta (Arbetsförmågeutredningen, 

2009). Större problem kan uppstå vid symptombaserade psykiska diagnoser då dessa ofta 

istället vilar på en subjektiv sjukdomsupplevelse, utan klara medicinska diagnoser (ibid.). 

I en av statens offentliga utredningar poängterar kommittén för utredningen om 

läkemedelsförmånen (2000) att det biomedicinska synsättet att se på sjukdom inte alltid 

räcker till för att en läkare ska kunna förstå och hjälpa den individ som söker hjälp. 

I regeringens proposition (2002/03:89) beskrivs att reglerna ändrades i oktober 1995 för 

bedömningen av när sjukdom ligger till grund. Omständigheter som familj, arbete, ekonomi 

eller andra livsomständigheter skulle bortses i bedömningen om rätt till sjukpenning och vad 

som bedöms som sjukdom. De beskriver att sådant som i grunden inte är av medicinsk art 

istället bör tas om hand av andra institutioner. Dock verkar detta inte ha gett fullt resultat och 

fortfarande pågår en vidgning av sjukdomsbegreppet hos aktörer som Försäkringskassan, 

Hälso- och sjukvården samt hos patienter (Socialstyrelsen, 2006). Man belyser också 

vidgningen av sjukdomsbegreppet och syftar till orsaker som kopplats ihop med ökningen av 

psykisk ohälsa, bland annat levnadsmönster, värderingar och förändringar i arbetslivet (ibid.). 

Stress samt tecken till stress såsom oro/ängslighet och trötthet, är enligt Johanisson (1990) 

exempel på utvidgning av sjukdomsbegreppet.  

Vid psykiska symptom som har orsakats av omgivande faktorer, tex arbetslöshet utgör 

orsaken i sig inte rätt till ersättning. Avgörande för rätten till sjukpenning är alltså om 

individens funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar blivit så pass påverkade att det 

bidragit till nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom (Arbetsförmågeutredningen, 2009). 

Allvarliga tillstånd av psykiska besvär som svår trötthet eller kraftig sorgreaktion kan därmed 

utgöra sjukdom (Vingård, 2015). 
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1.4 Arbetsförmåga 

Sjukdom i sig är inte ett tillräckligt kriterium för rätten till sjukpenning, det krävs att 

sjukdomen leder till en nedsättning av arbetsförmågan (Söderberg, 2009). Begreppet 

arbetsförmåga är komplext då det används, mäts och bedöms på olika sätt, beroende på 

sammanhang (Ekberg, 2014). Likväl är det ett centralt begrepp i bedömningen om rätten till 

sjukpenning. (Järvholm, Karlsson & Mannelqvist, 2009).  Enligt Lagen om allmän försäkring 

(AFL, SFS 1962:381) beviljas sjukpenning vid sjukdom om funktionsnedsättningen begränsar 

arbetsförmågan med minst en fjärdedel (Söderberg, 2011). Idag finns ingen definition av 

arbetsförmågebegreppet men däremot ett regelverk för bedömningen av arbetsförmågan. 

Detta regelverk tydliggör att det i regel endast är medicinska kriterier som är grundläggande 

för rätten till ersättning (Arbetsförmågeutredningen, 2009). Därmed har läkarintyget en 

väsentlig betydelse för bedömning av arbetsförmågan. Läkaren ska i intyget uppskatta hur 

funktionsförmågan påverkar patientens arbetsförmåga, detta kräver också en uppfattning om 

individens arbetsuppgifter (Ståhl, Svensson, Petersson, & Ekberg, 2011). Till läkarens hjälp 

för detta finns det försäkringsmedicinska beslutsstödet framtaget av Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2006) där det framgår att det krävs ett fastställande av funktionsförmåga 

samt information om arbetsförhållanden för att bedöma arbetsförmågan. (Järvholm et al., 

2009). Läkarintyget ska alltså ur medicinsk och rättslig synvinkel innehålla information om 

diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning, den så kallade DFA kedjan. 

Sambandet däremellan leder sedan till en bedömning av arbetsförmågan (Mannelqvist, 

Karlsson & Järvholm, 2010). 

 

 

1.5 Bedömningsprocessen. 

Det är handläggaren på Försäkringskassan som genom DFA kedjan bedömer hur sjukdomen 

påverkar arbetsförmågan men även om det alls föreligger sjukdom 

(Arbetsförmågeutredningen, 2009). 

DFA kedjan avser diagnos, funktionsnedsättning samt aktivitetsbegränsning. Diagnos avser 

det fält där läkaren uppger vilken sjukdom som nedsätter arbetsförmågan, till denna ska även 

en ICD 10 diagnoskod anges. Med funktionsnedsättning avses hur sjukdomen påverkar 

individens kroppsliga eller mentala funktioner samt vilka objektiva fynd som läkaren gjort. 

Aktivitetsbegränsning ska beskrivas som en följd av ovanstående, en skildring hur diagnosen, 

observationerna och funktionsnedsättningen påverkar individens förmåga till aktivitet 

(Försäkringskassan, 2012). Läkaren ska med tydlighet beskriva hur sjukdomen begränsar 
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individens arbetsförmåga, detta är det mest centrala för handläggarens bedömning. Vid 

psykiska besvär kan en aktivitetsbegränsning exempelvis vara svårigheter att hantera stress, 

koncentrationssvårigheter eller andra psykologiska krav (ibid.). Detta orsakssamband ska 

hänga ihop och anses vara rimligt (Försäkringskassan 2013).  

Ur rättslig synvinkel är kraven på hur läkarintyget ska formuleras ytterst begränsade. Enligt 

prop. (1996/97:28) och prop. (2007/08:136) är det inom socialförsäkringen endast de 

medicinska orsakerna som begränsar arbetsförmågan som ska beaktas. Studier visar dock att 

inom svensk socialförsäkring tar läkare trots detta, ofta hänsyn till icke - medicinska aspekter 

vid bedömningen av arbetsförmåga så som motivation till återgång i arbete men även hänsyn 

till patientens hem och familjesituation (Försäkringskassan, 2006). 

Då Försäkringskassan fastställt att det föreligger sjukdom ska arbetsförmågan bedömas 

utifrån en rehabiliteringskedja. Under de första 90 dagarna bedöms individens arbetsförmåga 

mot det egna arbetet eller annat arbete som arbetsgivaren eventuellt kan erbjuda (Ekholm, 

Vahlne Westerhäll, Bergroth & Schüldt Ekholm, 2015). Om individen begränsas så pass att 

arbete hos den egna arbetsgivaren inte kan utföras föreligger således rätt till sjukpenning. 

Arbetsförmågan bedöms vid 180 dagar mot den reguljära arbetsmarknaden och normalt 

förekommande arbete (Försäkringskassan, 2018). Undantag kan förekomma om handläggaren 

bedömer att individen med sannolikhet kommer att kunna återgå till sitt vanliga arbete före 

dag 366, samt om det anses oskäligt att bedöma arbetsförmågan mot den reguljära 

arbetsmarknaden. I dessa fall bedöms individen fortsättningsvis mot sitt egna arbete (ibid.). 

Problem med att bedöma arbetsförmåga vid psykiska besvär föreligger i hög grad då 

funktionsnedsättningarna i sig kan vara dolda eller rentav osynliga, till skillnad från fysiska 

sjukdomar där funktionsnedsättningarna ofta är synliga som exempelvis nedsatt rörlighet i ett 

brutet ben (Möller och Nilsson, 2016).  

 

 

2.  ICF den biopsykosociala modellen 

Arbetsförmåga är i litteratur beskriven både som ett resultat av enskilda faktorer, som 

sjukdom men också som resultat av kontextuella faktorer som innefattar t ex relationer i 

privatlivet och i arbete (Johansson och Lundberg, 2004). Som tidigare tagits upp är den 

svenska socialförsäkringen uppbyggd på sådant vis att endast sjukdom som begränsar 

arbetsförmågan är sjukpenninggrundande, omgivande faktorer har inte någon betydelse 

avseende bedömningen av arbetsförmågan (Arbetsförmågeutredningen, 2009).  
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2001 lanserade World Health Organization [WHO] sin hälsoklassifikation International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) på svenska benämns densamma 

som: Klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Pless och Granlund, 

2011). 

Den teoretiska utgångspunkten i ICF kommer från den biopsykosociala modellen som även 

utgör ett teoretiskt ramverk för denna uppsats. Denna modell förenar de medicinska och de 

sociala aspekter som tillsammans används för att skapa en helhetsbild av människans 

livssituation (WHO, 2001). Modellen beskriver en människans funktion genom 

kroppsstruktur och funktion, aktivitet och deltagande i samband med den sociala och fysiska 

miljö som personen befinner sig i (Davis et al., 2012). Modellens synsätt innebär en 

omvändande syn, eftersom man utgår ifrån individens delaktighet i det som fungerar istället 

för att fokusera på det som inte fungerar (Pless och Granlund, 2011). En styrka med modellen 

är att den kan användas flerdimensionellt, som statistiskt- eller forskningsverktyg, men även 

som kliniskt- socialpolitiskt- och pedagogiskt verktyg (Lundälv, Larsson, Törnbom & 

Sunnerhage-Stibrant, 2012).  

ICF syftar till att skapa ett samarbete mellan berörda aktörer där kommunikation sker på ett 

gemensamt språk och där definitionen av begreppet hälsa sker på likvärdigt sätt samt med en 

gemensam bild av hur detta påverkar individen (WHO, 2001). Man menar att detta är en 

förutsättning för ett framgångsrikt arbete med att hjälpa och stödja personer som har 

svårigheter i sin vardag (Pless och Granlund, 2011). 

Klassifikationen syftar också till att ge stöd för beskrivningar av hur individen fungerar i sin 

miljö där kroppsfunktioner, kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet anses vara beroende av 

omvärlden samt av omvärldens värderingar (ibid). 
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ICF som klassifikation är indelad i två delar med under kategorier i varje del som beskriver 

faktorer viktiga för individens fungerande (Pless och Granlund, 2011). 

Del 1 benämns som funktionstillstånd och funktionshinder, och representerar den 

biomedicinska modellen (World Health Organization [WHO], 2001). Här beskrivs faktorer 

som anses vara viktiga för funktionen utifrån ett fysiskt och psykiskt perspektiv men även 

utifrån ett individuellt och socialt perspektiv (Pless och Granlund, 2011). Funktionshinder 

anses vara sjukdom, skada eller annan åkomma som kräver medicinsk vård (WHO, 2001). 

Komponenten kroppsfunktion innefattar även kroppsstrukturer och beskriver psykiska och 

fysiologiska funktioner och gäller hela den mänskliga organismen, inklusive hjärnan och dess 

funktioner (Pless och Granlund, 2011). Kroppsstrukturer avser de anatomiska delarna av 

kroppen; hjärnan, organ och extremiteter. Bedömning av kroppsfunktioner och 

kroppsstrukturer görs utifrån vad som anses normalt för individer med motsvarande ålder. Om 

en funktionsnedsättning föreligger finns problem med de kroppsliga funktionerna som inte 

fungerar normalt (ibid). 

Komponenten aktivitet avser individens kapacitet att utföra handlingar eller uppgifter. 

Bedömning av en eventuell aktivitetsbegränsning görs genom observation eller utförande av 

tester, om begränsningar föreligger finns svårigheter att utföra handlingar eller uppgifter 

(Pless och Granlund, 2011). 

 

Komponenten delaktighet avser en individs engagemang i en livssituation, hur involverad 

personen är med andra samt vad som anses meningsfullt av individen själv (Pless och 

Granlund, 2011). Delaktighetsinskränkning uppstår när individen upplever svårigheter i 

samspelet med andra människor eller har svårt att engagera sig, Bedömningen av en eventuell 

delaktighetsinskränkning är subjektiv och görs således av individen själv (ibid.). 

 

Del 2 benämner kontextuella faktorer och representerar den sociala modellen som beskriver 

funktionshinder som svårigheter skapat av sociala normer (WHO, 2001). Faktorer i individens 

omgivning och miljö samt de personliga faktorerna, alltså det sammanhang som individen 

upplever sig tillhöra och som kan påverka det egna fungerandet (Pless och Granlund, 2011).  

Komponenten omgivningsfaktorer avser den fysiska, sociala och attitydmässiga miljö som 

personen befinner sig i (Pless och Granlund, 2011). Hindrande omgivningsfaktorer används 

som begrepp för faktorer som har en negativ påverkan på individens fungerande medan 

underlättande omgivningsfaktorer istället beskriver faktorer som påverkar individens 
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fungerande på ett positivt sätt. Bedömning av huruvida omgivningsfaktorer är hindrande eller 

underlättande är subjektiv och görs av individen själv (ibid.).  

 

Komponenten personfaktorer avser individens bakgrund, leverne och andra egenskaper som 

kön, ålder, ras, utbildning och yrke eftersom att detta varierar i olika kulturer och därför har 

stor variation används inte komponenten i klassifikationen (Pless och Granlund, 2011).  

 

Genom att titta på skador, sjukdomar och villkor genom komponenterna i del 1 

(kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet) i förhållande till komponenterna i 

del 2 (omgivningsfaktorer, personfaktorer) kan man alltså ringa in en individs 

hälsoförhållande (Davis et al., 2012). Användandet av ICF har gett framsteg i bedömning och 

klassificering av funktionshinder. Genom ett mer holistiskt perspektiv skapas förståelse för 

människor hälsa och funktion samt sambandet däremellan (Simeonsson et al., 2014).  

 

3. Problemformulering 

Utifrån genomgången undersökning är det tydligt att “common mental disorders” är vanligt 

förekommande bland människor i stora delar av världen. I Sverige har detta blivit en av de 

ledande sjukskrivningsorsakerna. Bedömningsprocessen för rätten till sjukpenning är lagstyrd 

och förutsättningen för att få rätt till sjukpenning är att det föreligger sjukdom samt en nedsatt 

arbetsförmåga med minst en fjärdedel (AFL 1962:381). Försäkringskassans handläggare ska 

utifrån bedömningsunderlag av läkare bedöma om det överhuvudtaget föreligger sjukdom och 

även om arbetsförmågan är nedsatt. Problem kan uppstå när det inte är klara biomedicinska 

diagnoser eller det inte överensstämmer med socialförsäkringens definition av sjukdom. 

Möller och Nilsson (2016) beskriver att det föreligger större problem med att bedöma 

arbetsförmågan vid psykiska problem där funktionsnedsättningarna i sig kan vara dolda eller 

rent av osynliga, till skillnad från fysiska sjukdomar där funktionsnedsättningarna är synliga. 

De har också kommit fram till att DFA och rehabiliteringskedjan inte är anpassade för psykisk 

ohälsa då det är betydligt enklare att bedöma om en person med fysiska skador kan utföra ett 

arbete eller inte vid bedömningen efter 180 dagar jämfört med om en person med psykisk 

ohälsa. 
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4. Syfte  

Uppsatsen syftar till att analysera Försäkringskassans handläggares erfarenheter kring 

bedömning om rätten till sjukpenning och bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa. 

Inom ramen för uppsatsens syfte ligger också att undersöka om handläggarna upplever att de 

har tillräckliga resurser och stöd för bedömningen om rätten till sjukpenning och 

arbetsförmåga vid psykisk ohälsa, samt om de har egna förslag till förbättringar. 

 

 

 

 

 

5. Metod 

5.1 Forskningsstrategi 

Den kvalitativa ansatsen har en kunskapsteoretisk ståndpunkt där fokus ligger på att tolka och 

förstå hur den sociala verkligheten uppfattas i en viss miljö (Bryman, 2011). 

Förutsättningar för detta skapas genom ett personligt perspektiv där fokus finns på individen, 

hur denne upplever, tolkar och formar den omgivande verkligheten (Backman, 2008). Då 

syftet var att undersöka handläggarens erfarenheter i bedömningsprocessen kring psykisk 

ohälsa ansågs detta perspektiv som lämpligt då uppsatsen belyser de individuella 

upplevelserna i en specifik miljö. Arbetet med uppsatsen har ett induktivt angreppssätt vilket 

enligt Bryman (2011) innebär att studiens resultat och observationer mynnar ut i en teori om 

hur relevant problemformulering kan förklaras, utifrån empirisk vetenskap.   

 

5.2 Urval. 

Studiens urval antog ett målinriktat perspektiv som innebar att intervjupersoner valdes ut med 

avseende på relevans för undersökningens problemformulering (Backman, 2008). 

Urvalet sker vanligen på flera nivåer (Ahrne och Svensson, 2015) vilket också gjordes i detta 

fall, där första steget var att välja lämplig organisation att besvara problemformuleringen.  

Då syftet med en kvalitativ undersökning är att göra en ingående analys ansågs ett 

bekvämlighetsurval vara att föredra då man prioriterade tillgänglighet till intervjupersoner 

över representativitet (Bryman, 2011). Det ansågs vara en underlättande faktor att en av 

skrivande studenter arbetar inom den organisation som tillfrågades. Även om urvalet har sina 

https://docs.google.com/document/d/1rXTpBArQle1lWA_6Oq6cCvunFWUT10jHEtUDC6hVoaM/edit#_msocom_6
https://docs.google.com/document/d/1rXTpBArQle1lWA_6Oq6cCvunFWUT10jHEtUDC6hVoaM/edit#_msocom_6
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begränsningar ansågs att tidsaspekten kräver ett insamlande av data där svarsfrekvensen är 

hög, vilket vanligen blir vid ett bekvämlighetsurval (ibid.). 

 

Då enhetschef inom organisationen godkänt studien, vidtogs nästa steg i urvalet som avsåg att 

välja ut handläggare lämpliga att besvara det syfte som studien avser. Detta utgjordes i steg 

två (Ahrne och Svensson, 2015) av personer med titeln personlig handläggare som i sitt arbete 

utför bedömningar av rätten till sjukersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Det totala antalet 

personliga handläggare på enheten för sjukförsäkringen bestod av 15 anställda. Av dessa 

valde sex stycken att delta, alla var kvinnor i blandade åldrar. Respondenternas utbildning 

skiljde sig åt men gemensamt för samtliga var högskolekompetens. Arbetslivserfarenhet inom 

området varierade också, men samtliga hade haft nuvarande befattning i över två år. Eftersom 

att det totala urvalet minskade på grund av nämnda bekvämlighetsurval ställdes inga särskilda 

krav på respondenterna i form av ålder, kön eller utbildning, således var enda kravet att 

personens yrkesroll innebar bedömning av rätten till sjukersättning.  

 

5.3 Datainsamling 

En vanligt förekommande metod i kvalitativa undersökningar är intervjuer (Ahrne och 

Svensson, 2015). En semistrukturerad intervju som metod passade den här uppsatsens syfte 

bra då förutsättningar skapades för respondenten att utveckla svaren på sitt eget sätt samt ges 

möjlighet att med egna ord berätta om sina erfarenheter (Bryman, 2011; Ahrne och Svensson, 

2015). Intervjumetoden ger även möjlighet för undersökaren att ställa följdfrågor till vad som 

uppfattas vara viktigt och samtidigt iaktta kroppsspråk (Bryman, 2011). En intervjuguide 

utformades med relevanta teman (bilaga 2) där fem olika delar innehöll frågor avseende 

information om respondentens upplevelser i arbetet, utmaningar och framgångsfaktorer, stöd 

samt förbättringar som avsågs att behandlas. En fördel med semistrukturerad intervju är att 

frågorna inte behöver komma i den angivna ordningen som står i intervjuguiden (Bryman, 

2011). 

Vid tillfälle för intervjun valdes en lugn plats i den berörda organisationens byggnad, där 

intervjun kunde utföras ostört från omgivningen. Syftet med detta var att skapa en trygg och 

naturlig miljö, som respondenten redan kände till samt utifrån tidsaspekten, då intresset av att 

delta i undersökningen torde minska om respondenten förväntas infinna sig på annan plats än 

i arbetets lokaler (Bryman, 2011).  
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Intervjuerna, som genomfördes av författare S.S, spelades in på en mobiltelefon i syfte att ge 

en fullständig redogörelse av utbyten som ingår i intervjun. Detta ansågs vara en fördel då ett 

kvalitativt perspektiv ofta lägger stor vikt vid vad, samt hur respondenterna svarar. Innan 

intervjuerna påbörjades informerades och tillfrågades respondenterna om inspelning av 

intervjun samt om möjligheten att avbryta när helst under intervjuns gång. De inledande 

frågorna bestod i att respondenten ombads att berätta om sig själva, syftet med detta var att 

skapa förutsättningar för en avslappnad stämning under resten av intervjun (Bryman, 2011). 

Tiden för intervjuerna varierade och varade mellan 20 - 40 minuter. 

 

5.4 Dataanalys 

Genomförda intervjuer transkriberades ordagrant, av båda författarna I.N & S.S, utifrån den 

ljudupptagning som gjordes under intervjuerna. Transkriberingen genomfördes kort efter 

intervjutillfället, för att behållas färskt i minnet samt för att säkerställa att nyanser framkom 

och tolkades rätt till löpande text (Bryman, 2011). Materialet lästes igenom ett flertal gånger 

för att sedan analyseras och sammanställas genom kvalitativ innehållsanalys, på manifest 

nivå. Detta görs genom att behandla innehållsaspekter och på så sätt synliggöra de uppenbara 

komponenterna som sedan kan beskrivas (Graneheim och Lundman, 2004). Meningar och 

delar av texten som uppfattades vara relevanta för uppsatsens syfte plockades ut och bildade 

meningsbärande enheter, att dessa anses lagom i sin omfattning tenderar att ge ett bättre 

resultat (Granskär och Höglund-Nielsen, 2012). I nästa steg kondenserades de 

meningsbärande enheterna genom reducering av textens storlek, med fokus på att behålla det 

väsentliga i textens innehåll (Graneheim och Lundman, 2004). Utifrån de kondenserade 

meningsenheterna kunde koder skapas, som i korthet beskrev meningens innehåll. Genom att 

jämföra koderna kunde man i nästa steg sammanställa de koder som hade motsvarande 

innehåll till kategorier. Genom att se samband i de kondenserade meningsenheterna, koderna 

eller kategorierna kunde en underliggande mening tolkas som slutligen resulterade i skapade 

teman (Graneheim och Lundman, 2004). Materialet delades sedan in utifrån det skapade 

temat och kunde på så sätt generera en tydlig överblick med förutsättningar att urskilja 

attityder, skillnader samt likheter bland respondenterna utifrån uppsatsens syfte (Bryman, 

2011). 

En beskrivning av hur innehållsanalysen genomförts finns i bilaga 3. 
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5.5 Etiska överväganden 

Uppsatsens utgångspunkt var ett genomförande med god forskningsetik. Forskning som utförs 

utan att beröra känsliga personuppgifter, inte riskerar att skada eller påverka medverkande 

personer fysiskt eller psykiskt behöver inte prövas enligt lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460). Detta fråntar dock inte ansvar att beakta de etiska 

kraven, uppsatsen utgår därför ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer. Enligt 

informationskravet ska respondenter informeras om syftet med undersökningen, vilka 

moment som ingår, att ett eventuellt deltagande är frivilligt, samt att möjligheten att avbryta 

sitt deltagande finns under hela processen (Bryman, 2011). I denna uppsats uppfylldes detta 

krav genom att respondenten delgavs information om uppsatsens syfte och tillvägagångssätt i 

det mail (Bilaga 1) som skickas ut till samtliga handläggare i samband med inbjudan att delta 

i studien.   

 

Samtyckeskravet innebär att medverkan i undersökningen är helt frivilligt och styrs av 

deltagaren själv, där ett eventuellt avbrott inte ska resultera i några negativa konsekvenser 

(Vetenskapsrådet, 2002). I inbjudan framgick information om respondenterna valmöjlighet att 

delta samt att det när som helst under intervjuns gång har rätt att avbryta. Samtycke 

inhämtades via mail och genom telefonkontakt där deltagarna fick återkoppla om önskan att 

medverka fanns, ytterligare ett tillfälle till samtycke gavs innan intervjun påbörjades.  

 

Enligt konfidentialitetskravet ska säkerställas att personliga uppgifter om respondenterna 

behandlas och förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dessa (Bryman, 2011). 

Detta uppnåddes genom att under transkriberingen skapa ett siffersystem där varje respondent 

benämndes med en siffra, syftet med detta var att hålla isär respondenterna, men undvika 

identifiering av enskilda personer (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet förvarades sedan i 

enskilt dokument som endast skrivande studenter har åtkomst till.  

 

Nyttjandekravet innebär en försäkran om att insamlat material endast kommer att användas 

för det forskningsändamål som angivits enligt informationskravet (Bryman, 2011). Materialet 

som inhämtats kommer endast användas till beskrivna uppsats och dess syfte, efter avslutat 

arbete kommer materialet att raderas.    
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6. Resultat 

De teman som framkom under analysering av materialet samt dess kategorier beskrivs med 

bilden nedan och dess resultat redovisas utförligare under enskild rubrik. 

 

 

 

6.1 Läkarintyget. 

För att få en bättre förståelse för hur bedömningen om rätten till sjukpenning vid psykisk 

ohälsa upplevs fick samtliga respondenter uppge vad de upplevde som utmaningar respektive 

framgångsfaktorer. Utmaningarna beskrevs av samtliga respondenter som en upplevelse av 

samarbetssvårigheter med hälso- och sjukvården. En stor del av detta förklarades vara 

svårigheter att få bekräftat objektiva undersökningsfynd i läkarintygen. Man beskrev också 

okunskap samt avsaknad av förståelse för varandras arbete och bedömningsgrunder som en 

brist i samarbetet med Hälso- och sjukvården. Flera av respondenterna beskrev vikten av ett 

tydligt motiverat läkarintyg för bedömningen om rätten till sjukpenning och arbetsförmåga. 

En betydande utmaning är att det på läkarintygen inte alltid motiveras i den omfattning 

handläggarna behöver för att kunna göra en fullgod bedömning. En respondent uppgav detta 

som en källa till frustration i arbetet. 

 

“Trots att vi har ett så nära samarbete så känns det som att vi 

motarbetar varandra faktiskt.” IP2 
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När det kommer till framgångsfaktorer för bedömningen om rätten till sjukpenning och 

arbetsförmåga hos personer med psykisk ohälsa, beskrivs av samtliga respondenter en 

motsvarighet till utmaningarna som presenterades ovan. Det vill säga ett tydligt och väl 

motiverat läkarintyg beskrivs av samtliga respondenter som en underlättande och framstående 

faktor för ett väl utfört arbete. Om läkarintyget tydligt beskriver vilka besvär den försäkrade 

uppvisar under besöket samt vad hen klarar och inte klarar upplevs bedömningen relativt lätt 

att utföra. En av respondenterna förklarade att om läkaren är duktig att motivera och förklara 

varför den här personen bör vara sjukskriven, trots att det inte framkommer något under 

undersökningen är det en framgångsfaktor. Då finns tillräckligt med underlag för att skapa sig 

en klar bild av den försäkrades arbetsförmåga samt fatta ett beslut.  

 

“Så länge jag har tillräckligt med bedömningsunderlag så har jag 

inga problem att fatta beslut, vare sig det är positivt eller 

negativt.” IP3 

 

 

 

6.2 Lagstiftningen  

Vidare gällande utmaningar uppgav flera av respondenterna hur en konflikt kan uppstå mellan 

bedömningen om rätten till sjukpenning och arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och DFA-

kedjan. Enligt flera av respondenterna upplevs det som att DFA och besvär av psykisk 

karaktär inte alltid är helt kompatibla. Några av respondenterna påtalade också att det ibland 

förekommer utmaningar även för läkaren att hitta och bekräfta avvikelser hos personer med 

psykisk ohälsa. Det skapar i sin tur svårigheter när handläggaren ska bedöma rätten till 

sjukpenning och individens arbetsförmåga. Samtliga respondenter bekräftar att detta upplevs 

som en försvårande omständighet, då bedömning utifrån DFA kräver observerade symtom 

eller objektiva undersökningsfynd från läkare.  

En respondent förklarade att man ibland kan se att en person är väldigt sjuk men att på grund 

av att det inte framkommer något objektivt kan man inte bevilja personen sjukpenning. 

 

Flera av respondenterna upplever att bedömning av rätten till sjukpenning vid just psykisk 

ohälsa ibland försvåras av lagstiftningen med avseende på hur DFA-kedjan ska användas. Man 
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upplevde att DFA kedjan var kompatibel med fysiska diagnoser som har ett mer naturligt 

läkningsförlopp, vilket de med psykisk ohälsa oftast inte har.  

 

En av respondenterna förklarade att flera av de lättare psykiska diagnoserna inte är graderade i 

svårighetsgrader, och har en diffus definition i Socialstyrelsens riktlinjer. Bedömning av 

arbetsförmågan vid psykiska diagnoser försvåras som tidigare tagits upp, då inga objektiva 

undersökningsfynd framgår. Många gånger är det istället patientens egna subjektiva 

upplevelser som beskrivs och dessa innefattar ibland omgivande faktorer, som i sig inte är 

sjukpenninggrundande.  

Det är inte enbart DFA kedjan som upplevs utmanande i dessa ärenden utan även 

rehabiliteringskedjan där några av respondenterna berättade att det ofta är svårt i synnerhet för 

personer med psykisk ohälsa att motivera rätten till fortsatt sjukpenning efter 180 dagar då 

bedömningsgrunden ändras till att omfatta alla arbeten på arbetsmarknaden. 

 

“om man har ett arbete där man ska sitta och tänka å utreda 

kanske har mycket kundkontakt, då är det svårt att motivera att 

en person inte skulle klara ett lättare arbete på arbetsmarknaden.” 

IP 2 

 

 

En respondent belyser också dilemmat med att göra en bedömning av arbetsförmågan om det 

framkommer mycket sociala omständigheter i ärendet. Svårigheter kan förekomma i form av 

att skilja på den faktiska sjukdomen och de sociala omständigheterna som föreligger. Vidare 

förklarar respondenten att det är där som handläggaren måste avgöra om det är ett 

sjukdomstillstånd eller en normal reaktion på livstillstånd. 

En respondent berättar att ett ganska vanligt förekommande problem är att personer blir 

sjukskrivna på grund av att exempelvis en nära anhörig är sjuk men inget annat framkommer i 

läkarintyget. Vid ett sådant tillfälle måste det finnas en bakomliggande orsak till att man själv 

utvecklat ett sjukdomstillstånd som tydligt måste synliggöras i läkarintyget, annars är sådana 

omständigheter inte sjukpenninggrundande. 
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6.3 Bristande stöd  

Man påtalade problem med att utlåtande från försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR) eller 

specialist inte alltid upplevs som enhetliga, vilket kan försämra kvaliteten i 

bedömningsarbetet.  

Man beskrev hur olika specialister och även olika FMR kan ha olika uppfattningar om olika 

diagnoser och vad som krävs för att man ska konstatera att det finns en nedsatt arbetsförmåga, 

denna tvetydighet beskrivs skapa otrygghet och otydlighet i bedömningen.  

Samtliga respondenter var eniga om att de befintliga riktlinjerna från bland annat 

Socialstyrelsen inte är tillräckliga och erbjuder begränsat stöd vid bedömning av rätten till 

sjukpenning och arbetsförmåga vid psykisk ohälsa. De är inte tillräckligt utförliga och man 

påtalar ett behov av uppdatering och utveckling för att skapa ökad trygghet i 

beslutsgrunderna. Vid bedömning då en försäkrad har flera diagnoser blir riktlinjerna 

dessutom omöjliga att tillämpa och erbjuder således inget stöd alls. Några av respondenterna 

påtalade även komplexiteten i att vissa psykiska diagnoser inte ens finns med. 

Man påtalar också behovet av en ökad dialog med Hälso- och sjukvården för att få ökad 

förståelse för varandras arbetssätt och beslutsgrund. Inom den egna verksamheten finns ett 

behov, från flertalet respondenter, av ett utökat och mer enat stöd från interna resurser. 

 

 

6.4 Tidsbrist 

Vidare beskrev respondenterna arbetsbelastningen som en utmanande faktor och förklarade 

att det påverkar såväl enskild handläggare som specialister och FMR. Detta resulterar ofta i 

tidsbrist och upplevs av respondenterna påverka kvaliteten i arbetet.  

“Det är för stor arbetsbörda, det är för mycket på för få 

handläggare. Man hinner inte göra ett arbete med kvalitet det blir 

mer att släcka bränder.” IP3 
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6.5 Kompetensutveckling   

Som förslag på förbättringar efterfrågas av flera respondenter framförallt 

kompetensutveckling, främst inom psykiska diagnoser och sjukdomar men också inom 

rehabilitering och arbetsåtergång. Att kunna luta sig tillbaka mot interna riktlinjer, forskning 

och beprövad erfarenhet benämns som en förbättrande faktor som skulle ge ökad trygghet i att 

fatta främst de negativa besluten som anses vara svårare.  

 

“Jag vill ha mer utbildning i psykiska sjukdomar hur påverkas 

personen, hur ska jag tänka, det är ju mycket kontakt med 

personen.” IP4 

 

 

 

Det framkom en hel del svårigheter och utmaningar kring bedömningen om rätten till 

sjukpenning och arbetsförmåga vid psykisk ohälsa under intervjuerna, som hög 

arbetsbelastning, ofullständiga läkarintyg och svårigheter att följa de föreskrivna riktlinjerna 

trots detta uppgav samtliga respondenter att det trivdes med sitt arbete som handläggare. 

 

 

 

 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa Försäkringskassans erfarenheter kring bedömning om rätten till 

sjukpenning och bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa. Resultatet visar liksom 

Arbetsförmågeutredningen (2009) att det föreligger till synes större utmaningar kring 

bedömningen vid psykisk ohälsa i jämförelse med diagnoser av biomedicinsk art. Svårigheten 

utgörs av att psykiska besvär ofta karakteriseras av självupplevda symtom, vilka inte alltid 

kan bekräftas med objektiva undersökningsfynd (Arbetsförmågeutredningen, 2009).  

Då socialförsäkringens fokus är att fatta korrekta försäkringsmässiga beslut, som utgörs på 

objektiva grunder (Arbetsförmågeutredningen, 2009), menar man att endast medicinska 

orsaker kan ligga till grund för bedömning av arbetsförmågan (Prop. 2007/08:136). Genom att 

https://docs.google.com/document/d/1rXTpBArQle1lWA_6Oq6cCvunFWUT10jHEtUDC6hVoaM/edit#_msocom_6
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endast ta hänsyn till objektiva symtom begränsas bedömningen av arbetsförmåga, 

Socialförsäkringen använder i och med detta en reducerad del av ICF:s biopsykosociala 

modell för att definiera arbetsförmåga och tar således endast hänsyn till komponenterna 

sjukdom/störning, kroppsfunktion och aktivitet (Ståhl et al., 2009). 

  

Medan läkare oftare väljer att se till ett bredare mer holistiskt perspektiv av ICF:s 

psykosociala modell (Ståhl et al., 2009) och definierar arbetsförmåga som ett samspel mellan 

alla sex integrerade komponenter det vill säga sjukdom/störning, kroppsfunktioner, aktivitet, 

delaktighet, omgivningsfaktorer samt personliga faktorer (Davis et al., 2012).  

Hälso- och sjukvården fokuserar på att tillhandahålla god evidensbaserad vård och behandling 

där patientens behov är i centrum (Socialstyrelsens, 2017), vilket gör att läkare ofta tar hänsyn 

till icke-medicinska aspekter som till exempel motivation till återgång i arbete eller patientens 

hem och familjesituation (Försäkringskassan, 2006). Denna aspekt komplicerar bedömningen 

utifrån socialförsäkringens perspektiv, som kräver att diagnos och funktionsnedsättning är 

sammanlänkade och tillsammans utgör en aktivitetsbegränsning (Mannelqvist et al., 2010: 

Ståhl et al., 2011).  Detta upplevs av handläggarna på Försäkringskassan som att Hälso- och 

sjukvården inte förstår Socialförsäkringens bedömningskriterier. 

 

Anledningen till denna konflikt tros vara en rådande komplexitet i lagstiftningen där syftet är 

att skapa en gemensam förståelse, men samarbetet försvåras genom att Hälso- och sjukvården 

och Försäkringskassan besitter olika tolkningar av de väsentliga begreppen hälsa, sjukdom 

och arbetsförmåga (Riksrevisionen, 2018; Ståhl et al., 2009). Svensk praxis för sjukskrivning 

har beskrivit samarbetet mellan Försäkringskassan och Hälso- och sjukvården som ett möte 

mellan två olika kulturer med olika uppdrag och ändamål (Försäkringskassan, 2006). I 

resultatet bekräftar handläggare en rådande konflikt mellan Försäkringskassan och Hälso- och 

sjukvården som visar sig i form av samarbetssvårigheter samt brister i förståelse för varandras 

arbetssätt. Detta uppges av handläggarna som en källa till frustration i arbetet och även en 

upplevelse av att aktörerna istället för att samarbeta, motarbetar varandra. Ståhl et al., (2011) 

beskriver att definitionen av fungerande arbetsförmåga skiljer sig och detta kan vara en möjlig 

orsak till den påtalade konflikten mellan aktörerna.  

 

Som en del av samarbetssvårigheterna beskrivs också läkarintyget ha en betydande roll som 

utgör en komplicerande faktor. Eftersom läkarintyget utgör grund för bedömning av 
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arbetsförmåga spelar det en avgörande roll i bedömningsarbete om rätten till sjukpenning 

(Ståhl et al., 2009), vilket denna studie också bekräftar. 

Utformandet av läkarintyg och dess betydelse utgör en utmaning för såväl läkare som 

handläggare på Försäkringskassan (Ståhl et al., 2011). Utmanande för läkare blir att beskriva 

patientens funktionsnedsättning vid psykisk ohälsa, vilket främst uppges bero på svårigheter 

att i undersöknings- och provresultat erhålla objektiva fynd (Riksrevisionen, 2018). Läkaren 

bör också göra en bedömning av patientens funktionsförmåga i relation till dess 

arbetsförhållanden och arbete (Järvholm et al., 2009; Mannelqvist et al., 2010). Eftersom 

läkaren inte möter patienten i sin arbetsmiljö krävs att rätt sorts frågor ställs som beskriver 

arbetsförhållande och arbetsuppgifter korrekt för att underlätta processen och handläggarens 

bedömning av arbetsförmågan (Ståhl et al., 2011). 

De få studier som gjorts inom området påvisar alla samma problem, att läkarintyget inte 

uppfyller kriterierna för vad de är tänkt att användas för, det vill säga som beslutsunderlag för 

bedömning av arbetsförmåga (Söderberg, 2011). I resultatet framkommer det att handläggarna 

ofta upplever att läkarintygen vid psykisk ohälsa inte är tillräckligt underbyggda och 

välmotiverade och därför inte uppnår kriterierna som Försäkringskassan ställer på DFA-

kedjan. I synnerhet upplevs detta då rehabiliteringskedjan uppnått 180 dagar och den 

sjukskrivne ska bedömas mot hela arbetsmarknaden (Arbetsförmågeutredningen, 2008).   

Konsekvensen av att det inte framkommer en tydlig DFA kedja blir en försvårad och förhalad 

process som drabbar den sjukskrivne främst genom förlängd handläggningstid. Även 

handläggaren och läkaren drabbas i form av mer arbete på enskilt ärende, eftersom intyget 

kräver kompletteringar för att kunna utgöra grund för bedömning av arbetsförmåga och om 

rätt till sjukpenning föreligger (Socialstyrelsen, 2006). Lagstiftarens mål med 

rehabiliteringsprocessen är att individen ska återgå till arbete med fullgod arbetsförmåga inom 

rehabiliteringskedjans gränser, de individer som inte uppnår detta förlorar sin ersättning och 

överförs istället till Arbetsförmedlingen där konkurrens om arbete sker med personer som har 

full arbetsförmåga. I och med detta kan rehabiliteringskedjans syfte och mål ifrågasättas 

(Ståhl et al., 2011).  

Stöd och förbättringar 

Inom ramen för uppsatsens syfte låg också att undersöka om handläggarna upplever sig ha 

tillräckliga resurser och stöd i bedömningen om rätten till sjukpenning och arbetsförmåga vid 

psykisk ohälsa, samt om de har egna förslag till förbättringar. 
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Vid psykiska diagnoser är det ofta oklart vad som orsakar problemen samt i vilken 

utsträckning (Vaez et al., 2007). Enligt Riksrevisionen (2018) upplevs också en vanmakt från 

Hälso-och sjukvårdens sida där handläggarnas bristande medicinska kunskaper är en källa till 

frustration. Denna faktor påtalas även i denna studies där handläggarna synliggör ett behov av 

kompetensutveckling inom området psykisk ohälsa samt ett utvecklat stöd och 

bedömningsunderlag eftersom man upplever sig ha otillräcklig kompetens inom det 

medicinska området. Det bristande forskningsläget inom området psykisk ohälsa samt varför 

den ökar och över prognosen för återgång i arbete begränsar arbetet för såväl läkare som 

handläggare inom socialförsäkringen där kunskapsbristen om psykiska störningar försvårar 

arbetet avsevärt (Vaez et al., 2007).   

En stödfunktion för såväl läkare som handläggare på Försäkringskassan i sitt 

bedömningsarbete är Socialstyrelsens riktlinjer. Dessa riktlinjer är framtagna som ett stöd där 

många diagnoser samt dess symtom beskrivs kortfattat, vilken behandling som lämpas bäst, 

vilka funktionsnedsättningar som vanligen är framträdande samt den förväntade tiden för 

tillfrisknande (Socialstyrelsen, 2006). Syftet med riktlinjerna är att fungera vägledande för 

såväl läkare som Försäkringskassan när det gäller sjukskrivningstider vid olika diagnoser 

(Socialstyrelsen, 2018). Resultatet visar dock att riktlinjerna i många fall inte upplevs 

tillräckliga, dels eftersom inte alla diagnoser finns beskrivna samt att det ofta förekommer en 

kombination av flera diagnoser samtidigt, vilket gör att riktlinjerna inte blir tillämpbara 

överhuvudtaget. 

Ett större och mer användbart stöd upplevdes istället komma från organisationens interna 

resurser i form av Försäkringsmedicinska rådgivare (FMR). Dock upplevdes svårigheter även 

här då det förekommer att olika FMR har skilda åsikter om det enskilda ärendet. Ytterligare 

en aspekt är att det interna stödet i form av FMR begränsas i det enskilda fallet då rådgivaren 

står ännu längre ifrån den försäkrade och dess arbetsvillkor, då dessa aldrig möter individen 

(Ståhl et al., 2011). Det framkom av resultatet att det interna stödet inte kunde utnyttjas i den 

omfattning handläggarna önskade på grund av tidsbrist.  

 

Sammanfattningsvis återstår frågan kring vem som egentligen har kompetens att bedöma 

arbetsförmåga, detta ter sig något oklart visar studier (Ståhl et al, 2011). Hälso-och 

sjukvårdens uppgift avser egentligen bara att bedöma patientens funktionsnivå som sedan ska 

implementeras i socialförsäkringen där bedömning av arbetsförmågan sedan sker, utifrån 
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läkarens intyg (ibid.). Man talar om en konflikt mellan det objektiva och det subjektiva. För 

att ligga till grund för ersättning från sjukförsäkringen krävs att de subjektiva, självupplevda 

symtomen kan beskrivas i objektiva termer. Detta kan göra att individen i sin ansträngning att 

bekräfta sin sjukdom faktiskt blir sjukare (Socialstyrelsen, 2006). 

Bör en individs arbetsförmåga bedömas utifrån ett holistiskt perspektiv där man tar hänsyn till 

sjukförsäkringens sammanhang, individuella kvalifikationer samt arbetsuppgifternas karaktär 

(Simeonsson et al., 2014). Eftersom omgivande faktorer visats påverka individens 

arbetsförmåga torde denna aspekt ha en tillsynens stor betydelse vid psykisk ohälsa 

(Johansson och Lundberg, 2004). Utifrån uppsatsens resultat och det resonemang som förts av 

våra respondenter så är försäkringen så pass “fyrkantig” att det blir problem att tillämpa ett 

holistiskt synsätt på den svenska socialförsäkringen. Några respondenter har även påpekat att 

lagstiftaren inte haft psykisk ohälsa i åtanke när dessa lagar implementerades.  

Att den svenska socialförsäkringen tillämpas av en reducerad del av ICF (Ståhl et al., 2009) 

och därför inte tar hänsyn till omgivningsfaktorer, kan vara en orsak till att handläggarna 

upplever DFA-kedjan som inkompatibel vid psykisk ohälsa. Att endast använda valda delar 

av ICF påverkar syftet med den biopsykosociala modellen, som avser att hänsyn tas till alla 

komponenter för att skapa en helhetsbild av individens hälsoförhållanden (Kostanjsek et al., 

2011). En förutsättning för att hjälpa och stötta individer som upplever svårigheter i sin 

vardag, är en helhetssyn av människan (Pless och Granlund, 2011). Den fysiska och psykiska 

hälsan beskrivs enligt WHO (2001) som två sammanvävda delar beroende av varandra, en 

komplex förening av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Det ökande antalet 

sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa tyder på ett behov av en revidering av DFA-

kedjan och vad denna ska innefatta (Riksrevisionen, 2018). 

 

 

7.2 Metoddiskussion 

Hur tillförlitlig den kvalitativa undersökningen är grundas på fyra delkriterier, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). I denna 

del av uppsatsen har vi utifrån ovanstående delkriterier diskuterat kring tillförlitligheten i 

studien. 
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För att skapa trovärdighet i studien togs hänsyn till regler som avser korrekt utförande enligt 

studiehandledningen i noga beaktande, likväl som de etiska principerna (Bryman, 2011).  

Utgångspunkten var ett deskriptivt angreppssätt (Björklund och Paulsson, 2012), där 

skrivande studenter avsåg att förhålla sig neutrala i analyseringsprocessen och endast tolka 

respondenternas ord (Ahrne och Svensson, 2015). 

 

För att öka trovärdigheten i uppsatsen beskrevs tillvägagångssättet samt det material som 

använts för intervjuerna utförligt (Björklund och Paulsson, 2012). För att öka trovärdigheten 

ytterligare kan triangulering genomföras (Bryman, 2011; Ahrne och Svensson, 2015), i denna 

uppsats bedömdes detta dock inte vara en möjlighet på grund av den begränsade tiden. I 

stället genomfördes i slutet av varje intervju en respondentvalidering (Ahrne och Svensson, 

2015). Genom att intervjuaren sammanfattade vad som behandlats och sagts under intervjun, 

gavs respondenten möjlighet att bekräfta om det som beskrivits uppfattats på ett korrekt sätt 

(Björklund och Paulsson, 2012; Bryman, 2011). 

 

En begränsande faktor beträffande studiens tillförlitlighet är att den endast omfattar ett av 

flera perspektiv i den komplexa frågan om rätten till sjukpenning och bedömning av 

arbetsförmåga. Frågan berör och utgörs av flera aktörer inom den svenska välfärden, önskvärt 

hade varit att även få Hälso- och sjukvårdens perspektiv. Även om inkluderandet av flera 

aktörer hade skapat en klarare bild av hur bedömningen i helhet upplevs ansågs detta inte vara 

en möjlighet för en uppsats på denna nivå med den begränsande tidsaspekten. 

 

Att urvalet endast bestod av kvinnor kan anses vara en begränsande faktor i studien, däremot 

ansågs respondenternas blandade åldrar och arbetslivserfarenhet bidra till den externa 

validiteten eftersom resultatet speglar liknande erfarenheterna, vilket kan styrka studiens 

tillförlitlighet (Bryman, 2011). 

Vårt sätt att öka trovärdigheten i undersökningen var genom att tydligt beskriva hur 

undersökningen genomförts och på så sätt öka dess transparens (Ahrne och Svensson, 2015).  

 

För att öka den externa validiteten var målsättningen att utförligt beskriva tillvägagångssättet 

för urval, insamlandet samt analyseringen av data i syfte att skapa förutsättningar för läsaren 

att avgöra huruvida undersökningens resultat är möjligt att överföra till en annan miljö 

(Bryman, 2011). Denna studie har en begränsad överförbarhet då undersökningen endast 

koncentrerades till ett kontor och därmed kan resultatets generaliserbarhet ifrågasättas (Ahrne 
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& Svensson, 2015). För att få en bredare uppfattning finns ett behov av en mer omfattande 

studie med flera handläggare på olika orter i Sverige.  

 

Genom att utförligt beskriva studiens metod och tillvägagångssätt anses dess pålitlighet 

stärkas (Björklund och Paulsson, 2012). Detta gjordes genom att bifoga och redogöra för det 

material som beskriver studiens tillvägagångssätt (Bryman, 2011). Att beskriva hur insamling 

och analysering av data genomförts syftar till att skapa förutsättning för läsaren att bedöma 

studiens kvalitet (Bryman, 2011).  

  

 

7.3 Etisk diskussion 

Intervjuerna utfördes enligt de etiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådets, 2002). 

Där noggranna regler för de individer som medverkar, finns reglerade och avser 

anonymisering av de medverkande (ibid.). Detta togs av författarna i beaktande och materialet 

behandlades med största försiktighet och inga namn angavs i intervjumaterialet utan ersattes 

istället av koder. 

 

Ett etiskt dilemma som kan uppstå är att man som författare är färgad av sin egen förförståelse 

(Bryman, 2011). Genom att förtydliga en av skrivande studenters roll i den undersökta 

organisationen anses av författarna, bidra till öppenhet beträffande egen bakgrund och 

förförståelse (ibid.). Denna faktor ansågs av studenterna ändå inte färga resultatet av studien 

då materialet analyserades, på manifest nivå (Graneheim och Lundman, 2004). Man antog 

också ett neutralt förhållningssätt vid framställning av intervjufrågor, för att inte låta 

personliga åsikter eller attityder påverka frågornas utformning (Bryman, 2011).  

 

Eftersom syftet var att belysa handläggarens upplevelser och få en djupare förståelse för detta 

valdes semistrukturerade intervjuer för insamlandet av data (Bryman, 2011). Detta gav 

intervjuaren möjlighet att anpassa frågorna till respondenten samt att frågorna kunde grundas 

på, samt följas upp av tidigare svar (Björklund och Paulsson, 2012).  

 

Syftet med intervjuerna var att handläggarna fritt skulle få spekulera kring vad de själva hade 

för tankar kring stöd och förbättringar, vilket underlättades med semistrukturerade intervjuer 

som erbjuder större frihet i att utforma svaren på frågorna på eget sätt (Bryman, 2011). 
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Utifrån ett etiskt perspektiv kan den ena författarens yrkesroll inom den studerade 

organisationen utgjort en nackdel i form av att respondenternas svar inte blivit helt utförliga, 

beträffande utmaningar inom den egna organisationen.  

 

En fördel var att intervjuerna spelades in, på så vis kunde säkerställas att allt kom med 

(Bryman, 2011). Nackdelar med inspelande av intervjuer kan förekomma i form av att 

respondenten blir obekväm, vilket kan resultera i mindre utförliga svar (ibid.). Detta problem 

blev dock inte synliggjort i utförda intervjuer och insamlandet av material fungerade således 

bra. 

 

Problem som ibland uppstod var att respondenterna vävde in flera frågor i ett svar vilket 

kunde skapa svårigheter för intervjuaren att bocka av att alla frågor i intervjuguiden ställts. 

Under innehållsanalysen var detta dock inte ett problem då den transkriberade texten tolkades 

och material sorterades efter relevans (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017). Genom den 

kvalitativa innehållsanalysen upprepandes innehållet i texten för att slutligen mynna ut i 

utformande av kategorier och teman som kunde användas för att se sammanhang i det 

insamlade materialet (Graneheim och Lundman, 2004). 

 

En av studenternas yrkesroll inom organisationen visade sig i efterhand vara en styrka 

beträffande respondenternas inställning till att medverka, då den i hög grad var positiv. 

Benämnda förförståelse visade sig också vara underlättande avseende organisationens 

uppbyggnad samt förståelse för de olika begrepp som används inom socialförsäkringen, vilket 

underlättade processen med att sätta sig in i den sociala verklighet som studerades.  
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8. Slutsats 

Vi anser att syftet med uppsatsen uppnåtts genom att synliggöra att det föreligger utmaningar 

för handläggare på Försäkringskassan att bedöma rätten till sjukpenning och arbetsförmåga 

vid psykisk ohälsa. Det gemensamma målet är en rättvis rehabiliteringsprocess för individen 

men lagstiftningens syfte att skapa en gemensam förståelse, kompliceras på grund av att 

tolkningen av begreppen hälsa, sjukdom och arbetsförmåga skiljer sig åt mellan aktörerna. 

DFA kedjan upplevs inte heller vara anpassad till psykisk ohälsa och frågan vi ställer oss är 

om kraven från Försäkringskassan är tillräckligt anpassade för psykiska ohälsa. 

Framtida forskning. 

 Uppnå en gemensam förståelse för syftet av lagen. 

 Utökad dialog mellan Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan beträffande vilka 

krav som kan ställas i ett läkarintyg. 

 Granskning av Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk bedömning, med 

fokus på DFA-kedjan, när det gäller psykisk ohälsa. 

 Tydliggörande av försäkringsmedicinska begrepp samt skapa förutsättningar för 

gemensamma definitioner.  
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Bilaga 1. 

 
Intervjubrev 

 
 

 

 

 

Som anställd handläggare inom sjukförsäkringen inbjuds Du härmed till att 

medverka i en undersökning om upplevelser av utmaningar kring 

bedömningsprocessen om psykisk ohälsa.  

 

 

Idag är psykisk ohälsa en av de ledande sjukskrivningsorsakerna. Bedömningsprocessen för 

rätten till sjukpenning är lagstyrd och förutsättningen för att få rätt till sjukpenning är att det 

föreligger sjukdom samt en nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Försäkringskassans 

handläggare ska utifrån bedömningsunderlag av läkare bedöma om det överhuvudtaget 

föreligger sjukdom och även om arbetsförmågan är nedsatt. Problem kan uppstå när det inte är 

klara medicinska diagnoser eller det inte överensstämmer med socialförsäkringens definition 

av sjukdom. Studier har visat att det kan finnas större utmaningar att bedöma arbetsförmågan 

vid psykiska problem där funktionsnedsättningarna i sig kan vara dolda eller rentutav 

osynliga, till skillnad från fysiska sjukdomar där funktionsnedsättningarna är synliga som 

exempelvis vid nedsatt rörlighet i ett brutet ben.  

 

Syfte: Uppsatsen syftar till att belysa erfarenheterna kring bedömningsprocessen om rätten till 

sjukpenning och bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa.    

Inom ramen för uppsatsens syfte ligger också att undersöka om handläggarna upplever att de 

har tillräckliga verktyg för arbetsförmågebedömningen vid psykisk ohälsa, samt om de har 

egna förslag till förbättringar. 

 

Jag planerar att göra 5 stycken intervjuer med handläggare inom sjukförsäkringen. Om du 

väljer att delta i undersökningen så kommer du få svara på ett antal frågor, detta beräknas ta 

ca 40 minuter. Du kan närsomhelst välja att avbryta din medverkan i studien. Jag kommer 

använda inspelning under intervjun för att säkerställa att allt kommer med. Allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att du kommer vara anonym då inga 

uppgifter kommer att redovisas som gör att enskilda personer identifieras.  Förvaring av data 

kommer att ske så att inga obehöriga kan ta del av det. Det som framkommer i intervjun 

kommer enbart att användas för uppsatsens syfte. När uppsatsen är klar kommer även 

intervjumaterialet förkastas. 
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Vid eventuella frågor kring undersökningen får Du gärna kontakta mig. 

 

Sofie Söderström 

 

Kontaktuppgifter studenter:  Kontaktuppgifter handledare: 

 

Sofie Söderström   Åsa Tjulin 

soso0500@miun.se   asa.tjulin@miun.se 

 

070 272 74 95   +47 454 386 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:soso0500@miun.se
mailto:asa.tjulin@miun.se
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 

 

Om respondenten 

 

 Kan du berätta lite om dig själv?  

 Vad du har för utbildning?  

 Hur länge har du arbetat som handläggare?  

 

Om arbetet 

 Kan du beskriva dina arbetsuppgifter, vad är det du tittar på när du gör en bedömning 

om rätten till sjukpenning och arbetsförmåga?  

 

Utmaningar och framgångsfaktorer 

 Vilka är dina erfarenheter kring bedömningen om rätten till sjukpenning och 

bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa? Finns de utmaningar och 

framgångsfaktorer? 

 Kan du berätta om ett ärende där du känt att det varit svårt att ta ett beslut och vad du 

gjorde då? 

 Finns specifika diagnoser inom psykisk ohälsa som oftare är svårare att bedöma än 

andra? 

 

Stöd 

 Upplever du dig ha tillräckliga kunskaper för att utföra ditt arbete på ett 

tillfredställande sätt. 

 Upplever du att det finns stödjande riktlinjer som är tillräckliga? 

 Upplever du ditt uppdrag som tydligt, upplever du att du har tillräckligt med 

verktyg/hjälpmedel för att ta beslut de gånger det upplevs svårt ?   

 

Förbättringar 

 Utifrån det vi talat om hittills - Finns det några åtgärder eller resurser som du anser 

skulle kunna förbättra och underlätta i arbetet? 

 Trivs du som handläggare ? 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3. 

Kodningsschema  

 

Kodnin

gs- 

schema 

Meningsbärande 

enheter 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Kategori Tema 

 Det svåra tycker 

jag är att 

öm..specialister

na har en syn på 

ett ärende, eee 

försäkringmedic

insk rådgivare 

har en annan 

syn på samma 

ärende, även 

försäkringsmedi

cinska 

rådgivaren kan 

ha olika 

uppfattningar 

om olika 

diagnoser, vad 

som krävs för 

att man ska 

konstatera att 

det finns en 

nedsatt 

arbetsförmåga, 

eller en förmåga 

till aktivitet. 

svårighet när 

specialist och 

FMR har olika 

syn på ärenden, 

även olika fmr 

kan ha olika 

syn, 

Olika åsikter 

som försvårar. 

Oenighet Stöd 

 

 

Ja det är ju , jag 

vill ha mer 

utbildning i 

psykiska 

sjukdomar hur 

påverkas 

personen , hur 

ska jag tänka, 

det är ju mkt 

kontakt med 

personen. Hur 

ska jag tänka 

kring 

läkarintygen är 

det specifika 

saker jag ska 

Att lära sig mer 

om psykisk 

ohälsa och hur 

de påverkar 

personer 

Behövligt med 

mer kunskap. 

Ökad kunskap 

 

 

 

Förbättri

ngar 

 



 

 

46 
 

titta på. Alltså 

det medicinska. 

 

Vi hinner inte 

läsa processen 

på arbetstid 

alltså vi hinner 

inte alltid 

uppdatera oss. 

Vidare 

kompetensutvec

kling är ju helt 

eftersatt men om 

man ska lyfta 

upp något 

positivt är det 

att man lär sig 

av misstagen. 

Hinner inte 

uppdatera 

kunskapen i 

arbetet. 

Kompetensutve

ckling 

förekommer 

inte. 

 

Tidsbrist ger 

minskad 

kompetensutve

ckling 

 

Kompetensutve

ckling 

 

Förbättri

ng 

 

 


