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Sammanfattning 

  
Sjukskrivningarna är ett stort problem för de svenska finanserna 
och mycket finns skrivet om problemet ur samhällets synvinkel. 
Det finns däremot mindre skrivet ur individens synvinkel när det 
gäller de behov individerna upplever sig ha haft under 
rehabiliteringen. Syftet med undersökningen är att belysa de 
individuella behov som individer, som förlorat rätten till 
sjukpenning har haft under sin rehabilitering.  Tre individuella 
intervjuer gjordes med kvinnor med smärtproblematik och en 
parintervju med handläggare på arbetsförmedlingen. I dessa 
intervjuer framkom explicit och implicit de behov som individer 
som förlorat rätten till sjukpenning upplever sig ha haft under sin 
rehabilitering. Slutsatsen är att individens behov under 
rehabiliteringen är t.ex. ett bra bemötande, hjälpinsatser i tid, 
delaktighet i rehabiliteringsprocessen, en eventuell kontaktperson 
och att individens sociala liv inte får påverkas allt för mycket. 
Dessa behov kan anses vara viktiga att tillgodose för att 
individen ska känna välbefinnande och därmed bli motiverad i 
sin rehabilitering. 
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Abstract 
  

A huge problem for Swedish finances is the large number of 
sick leave. There are many surveys on the problem seen from 
societies angle, however less of the angle as per individuals. 
This is therefore a study to try to visualize that aspect.  
The aim of the study was to describe the needs individuals, 
who lost their right to disability allowance, experience during 
their rehabilitation. Three individual interviews with women 
with pain problems and a pair interview with handling offices 
at the employment services was done. These interviews stated 
explicitly and implicitly the individual needs during their 
rehabilitation of individuals who lost the right to disability 
allowance have. The conclusion is that when looking at the 
needs in rehabilitation on a individual basis one finds that good 
treatment, needs of getting help in time, being allowed to 
participate in ones own rehabilitation, having a mentor as 
support when needed and that ones social life is not affected 
too much. These needs seem to be important to provide for a 
sense of well-being for the individuals and therefore getting 
motivated to be rehabilitated. 
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Bakgrund 
Att ha ett arbete är något fundamentalt för de allra flesta vuxna och det kan vara 

en källa till glädje och välbefinnande. Trots detta blir människor sjuka och 

skadade. Johnsson m.fl.1 menar att det är naturligt och inte går att undvika att 

individer blir sjuka och det kan handla om t.ex. förkylning eller ett brutet ben. 

Vidare anser han att det går att ange en genomsnittlig sjuklighet på 2-4 procent, 

som kan betraktas som normalt. Förutom denna ”normala” sjuklighet blir en 

mängd människor i arbetslivet långtidssjukskrivna, och behöver ibland både 

medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.  

 

Sjukskrivningarna är och har under många år varit ett stort problem. Detta har 

medfört en samhällskostnad, som är svår att överblicka. Sedan 1980-talet har flera 

offentliga utredningar gjorts för att hitta orsakerna till problemet med 

sjukskrivningarna och ge förslag till hur en effektivare rehabilitering av de 

sjukskrivna kan ske. Olsson2 har sammanfattat de utredningar som gjorts och 

kommit fram till att utredningarnas slutsatser i stort är desamma, men att man 

ändå inte kommit närmare problemet. Han menar att det behövs en samordning 

mellan rehabiliteringsaktörerna för att utnyttja resurserna på bästa sätt, men detta 

har inte åstadkommits under åren. Nedskärningar i offentlig sektor har givit små 

organisationer där de anställda fått ökade arbetskrav och flera har blivit 

sjukskrivna. Detta samtidigt, som metodiken inte är utarbetad, gör att det har varit 

svårt att klara av. Om processen ska kunna gå framåt anser Olsson att man måste 

hitta system för uppföljning och utvärdering av samverkan/metodik och åtgärder/ 

kostnader hos både arbetsgivare och rehabiliteringsaktörer.  

 

Enligt lagen om allmän försäkring3 har arbetsgivare ett ansvar för de anställdas 

rehabilitering, som skall ske utifrån medarbetarens behov och där medarbetaren 

har skyldighet att lämna de upplysningar som behövs samt skall efter förmåga 

aktivt medverka i rehabiliteringen. Här beskrivs också försäkringskassans 

rehabiliteringsansvar, som är att se till att behovet av rehabilitering kartläggs så 

                                                 
1 Johnsson m fl (2003). s.25. 
2 Olsson E. (2003). s. 145-175. 
3 Sveriges Lagar 2005 Lagen om allmän försäkring (1962:381 kap 22 1-5§§) 



 

 

3

 

snart som möjligt i samråd med den försäkrade. Om den försäkrade medger det 

skall försäkringskassan samverka med de andra aktörerna som är berörda i 

rehabiliteringen och verka för att de vidtar de åtgärder som ligger inom dess 

verksamhetsområde för att skapa en effektiv rehabilitering. 

 

Landstinget har, enligt Hälso- och sjukvårdslagen4, ansvaret för den medicinska 

rehabiliteringen. Detta innebär ingen inskränkning i de skyldigheter arbetsgivaren 

och andra enligt annan lag har.    

 

I Välfärdsrådets rapport 20055 går att läsa om hur viktigt det är att 

sjukförsäkringen fungerar bra, dvs. betecknas av ”en balansgång mellan å ena 

sidan ett skydd för individen (mot risker), och å andra sidan ett skydd för systemet 

(mot överutnyttjande).” Författarna menar att de regionala variationerna i 

sjukfrånvaro tyder på att sjukförsäkringen inte fungerar så bra. Vidare beskriver 

de att regeringen givit försäkringskassan i uppdrag att arbeta för att halvera 

sjukskrivningarna fram till 2008, jämfört med 2002, utan att 

förtidspensioneringarna därmed får öka.  

 

På försäkringskassans hemsida6 finns beskrivet vad som sker vid sjukskrivning. 

Läkaren sjukskriver en individ som är sjuk/skadad och anses då till viss del 

arbetsoförmögen. När individen blir sjukskriven är den första dagen en karensdag, 

dvs. utan lön. Dag 2-14 betalar arbetsgivaren ut sjuklön till den anställde. Vid 

heltidssjukskrivning längre än detta är arbetsgivaren betalningsansvarig för 15 % 

och försäkringskassan, för resterande sjukersättning. Vid deltidssjukskrivning 

betalar försäkringskassan hela sjukersättningen. Vid vissa premisser kan 

försäkringskassans handläggare på inrådan av försäkringsläkare bedöma att 

individen, trots läkarintyg, har en arbetsförmåga och det innebär att personen inte 

längre är berättigad till sjukpenning. När detta sker övergår betalningsansvaret 

åter fullt ut på arbetsgivaren.  

 

                                                 
4 Sveriges Lagar 2005 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 3b §) 
5 Välfärdsrådets rapport 2005 En hållbar sjukpenningförsäkring. s. 59-92. 
6 Försäkringskassans hemsida 
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Arbetsgivaren får i detta läge anpassa arbetet eller göra försök att omplacera 

individen om denne inte längre klarar av sitt arbete. Om arbetsgivaren i detta läge 

inte ser sig ha möjlighet till detta kan individen bli uppsagd på grund av 

arbetsbrist och bli därmed arbetslös. De myndigheter som blir aktuella är 

arbetsförmedlingen och ibland även socialtjänsten, för att individen ska klara sitt 

uppehälle. Därför kan man säga att försäkringskassan och den tidigare 

arbetsgivaren inte längre är involverad i individens livssituation. 

Arbetsförmedlingen är den myndighet som i detta fall varken har arbetsgivarens 

skyldighet; dvs. att omplacera eller bereda individen förändrade arbetsuppgifter; 

eller försäkringskassans åliggande; dvs. att bli tvungen att halvera 

sjukskrivningarna, genom att göra en tydligare bedömning; och därför ser detta ur 

en annan synvinkel. Arbetsförmedlingen är den myndighet som tar emot individen 

som ett nytt ärende när de förlorat sin försörjning via både sjukförsäkring och 

arbete. De har som mål att individen ska få ett arbete. När arbetsförmedlingens 

handläggare har samtal med sin klient får de förmodligen höra individens 

frustration över sin situation. 

 

Joakim Niklasson7 har skrivit en rapport och här beskrivs problematiken ur 

försäkringskassans perspektiv. Det framkommer att det endast är en liten andel, 

dvs. 0.69% (1491 av 217399) av samtliga beslut i maj 2005, som förlorat rätten 

till sjukpenning. De främsta orsakerna till besluten att inte betala ut sjukpenning 

var att individen klarade annat normalt förekommande arbete eller bedömdes, 

trots sina besvär, klara sitt vanliga arbete.  

 

Gunilla Andersson-Linder8 har skrivit en underlagsrapport till utvärderingen av 

FRISAM; frivillig samverkan på rehabiliteringsområdet. Hon beskriver vikten av 

samarbete; att det vid behov involveras fler myndigheter i rehabiliteringen; av 

livsenergi; motivation, vilja, eget initiativ och coping; och av personligt nätverk; 

anhöriga, vänner och föreningstillhörighet. Hon beskriver att behovet av 

samarbete i rehabiliteringen är störst när individen har en komplex problembild, 

där det är flera myndigheter inblandade eller att individen haft långvariga besvär. 

                                                 
7 Niklasson. Slutrapport Uppföljning av nej till sjukpenning 
8 Andersson-Linder (2001). s. 7-19. 
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Hon9 har också funnit att behovet av samarbete blir större om individen saknar 

eller har ett svagt personliga nätverk samt har svag livsenergi. Det framgår också 

att rehabilitering måste få ta tid, fokuseras på individens behov och att tiden måste 

vara meningsfull för individen. Detta är viktigt för att inte bara kosta pengar för 

individ och samhälle. Det är även viktigt att individens försörjning är tryggad. 

Detta för att inte individens energi ska förbrukas på ekonomiska problem i stället 

för att sträva efter att föra rehabiliteringsprocessen framåt.  

Rehabiliteringsprocessen anses kunna förkortas och mycket lidande förhindras 

genom tidiga och snabba insatser. Individens delaktighet och ett bra bemötande 

beskrivs också ge ökad motivation och vilja att komma så långt som möjligt i 

rehabiliteringen. En kontaktperson, som t.ex. ett personligt ombud eller en 

handläggare som kan vara en förbindande länk i rehabiliteringen, syns också vara 

till stort stöd för den som rehabiliteras. Ett gott rehabiliteringsresultat har visat sig 

i många fall komma av ett samarbete som sker i rätt tid och är av god kvalitet. 

Den behovsbild som individen har, kommer inte alltid fram i kontakten med 

myndigheterna. För att individen ska delge dessa sina behov, krävs det att de visar 

ett aktivt intresse. Det krävs också att individen ges tid till att delge detta och 

framförallt att de känner förtroende för den de möter.  

 

Hall10 beskriver de möten försäkringskassehandläggare har med de försäkrade och 

menar att det i de intervjuer hon gjort framgick att även besked som var negativa 

för den försäkrade kunde upplevas som ett bra bemötande. De möten där 

individen upplevde ett gott bemötande var när handläggaren upplevdes vilja 

hjälpa till och vara på den försäkrades sida, där den försäkrade hade en känsla av 

att vara viktig, sedd och respekterad. Det viktiga var att den försäkrade fick vara 

medelpunkten och att handläggaren litat på dem vilket i sin tur givit den 

försäkrade en känsla av tilltro gentemot handläggaren. Sammanfattningsvis 

förutsätter den försäkrades tillit till försäkringskassan att försäkringskassan litar 

på den försäkrade. 

 

Individer som är sjukskrivna och i behov av rehabilitering har individuella behov 

utifrån orsaken till sjukskrivningen. Det finns många sjukskrivna som lider av 

                                                 
9 Ibid. s. 118-123. 
10 Hall (2002). s. 113. 
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kronisk smärta av olika genes. Brattberg11 betraktar smärtan hos en individ med 

långvarig smärta som toppen på ett isberg, dvs. den synliga tiondel som 

vårdpersonalen får presenterat för sig av patienten. Hon menar vidare att 

resterande är fenomen som funnits före smärtdebuten och fenomen som har 

kommit på grund av smärtdebuten. Hon12 beskriver att t.ex. patienter med 

kroniskt smärtsyndrom i många fall tenderar att röra sig runt i vårdkedjan 

eftersom det är vanligt att de som behandlar dem inte vet vad de ska göra för att 

hjälpa dem. Individerna tar ibland hjälp av alternativa behandlare och upplever att 

de blir behandlade med respekt, att någon lyssnar och tror på dem, även om 

behandlingen i sig inte alltid har bra effekt. Efter många turer i behandlingskedjan 

där individen fått eller inte fått hjälp i olika situationer är det ofta mycket svårare 

att hjälpa. Av den anledningen är det mycket viktigt att ett lämpligt och gott 

omhändertagande kommer i ett tidigt skede för att om möjligt förebygga långvarig 

smärta. Långvarig smärta medför negativa följder, såsom trötthet, problem med 

sömnen, irritabilitet och nedstämdhet. Rädsla och ovisshet om hur framtiden 

kommer att se ut upplevs ofta som den värsta konsekvensen och samtidigt menar 

Brattberg att det är allmänt känt att smärtan förstärks av bl.a. nedstämdhet och 

rädsla. Linton13 menar att i smärtbehandling är en tydlig kommunikation en hjälp 

för vårdgivaren att förstå individens situation och behov och att individen förstår 

vårdgivarens synpunkter. Detta i sin tur ger möjligheten att få en gemensam 

förståelse av de problem som finns, dess orsaker och hur man kan åtgärda dessa. 

Denna kommunikation, om den är bra, brukar ge nöjda patienter.  

 

De individuella behov individerna har kan tolkas utifrån olika teorier. Karlsson14 

beskriver Maslows behovshierarki, som utgår från att individen behöver få ett 

antal behov tillfredställda för att utvecklas och känna välbefinnande. Det talas då 

om två typer av behov, bristbehov och växtbehov. Bristbehoven är de 

grundläggande och består av fysiologiska behov, behov av säkerhet och trygghet, 

behov av kärlek och behov av uppskattning. Växtbehoven är kognitiva, estetiska 

och självförverkligande behov, som motiverar människan att nå sin fulla potential, 

och är beroende av att bristbehoven är tillfredställda. 
                                                 
11 Brattberg (1995).  s. 26 
12 Ibid. s. 28-29. 
13 Linton (2005).s. 167-168. 
14 Karlsson (2001). s.242-245. 
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Man kan finna att många utredningar är gjorda och att det skrivits mycket om hur 

viktigt det är för de svenska finanserna att sjukskrivningstalet sänks. Detta för att 

inte samhällets ekonomi ska raseras. Det finns däremot mindre beskrivet om 

individernas situation och vilka individuella behov de behöver ha tillfredställda, 

trots att detta borde ge vinster även ur ett samhällsperspektiv. Om det görs försök 

att lösa problemet genom att kostnader för sjukskrivning istället övergår till ett 

arbetslöshetsproblem eller ett socialt problem finns samhällets kostnader kvar 

samtidigt som individen får svårare att återkomma till arbetslivet.  

 

I flera dagstidningar kan man läsa hur upprörda människor är över att de själva 

eller någon annan inte längre är berättigad till sjukpenning trots att det finns 

läkarintyg på att de är sjuka och inte har full arbetsförmåga.  

 

Problemformulering: När man beaktar detta känns det viktigt att synliggöra vilka 

individuella behov dessa långtidssjukskrivna personer tycker sig ha haft under sin 

rehabilitering. Detta för att veta vad som skulle ha behövts för att om möjligt 

undvika att individen förlorar sin rätt till sjukpenning trots upplevd och av läkaren 

bekräftad arbetsoförmåga och om möjligt kunnat återgå till någon typ av arbete. 

Man kan anta att mycket då skulle vara vunnit både för samhället, individen och i 

en del fall även för arbetsgivaren.  
 

Syfte 
Syftet är att belysa de individuella behov individer, som förlorat rätten till 

sjukpenning, har haft under sin rehabilitering. 
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Metod 
Undersökningen är av kvalitativ och beskrivande karaktär. Enligt Olsson & 

Sörensen15 vill den kvalitativa metoden gestalta något och kan vara antingen 

beskrivande eller förklarande. För att förstå händelser måste de ses i sina naturliga 

sammanhang och är därför inte förutbestämda. 

Urval 
Val av respondenter har skett genom att en handläggare på en arbetsförmedling i 

Norrland, lämnade uppgifter om vilka handläggare som är mest involverade i 

rehabiliteringsfrågor. Dessa handläggare vidtalades och kunde tänka sig att bli 

intervjuade. De informerades även om att det fanns en önskan om att få göra 

intervjuer med personer som befinner sig i situationen, som syftet beskriver. De 

kunde vara behjälpliga med en person och för att gå vidare kontaktades  två 

personer via snöbollsprincipen. Enligt Repstad16 innebär snöbollsprincipen att 

intervjuaren får tag på personer att intervjua genom att informanter i sin tur 

introducerar eller rekommenderar andra informanter. Slumpen har gjort att de tre 

intervjuade i det stora hela är en ganska homogen grupp. Alla tre är kvinnor med 

värkproblematik men orsaken till värken är inte densamma. De har alla förlorat 

rätten till sjukpenning och har överklagat beslutet till länsrätten. Dessa tre befann 

sig vid sjukskrivningstillfället inom LO – kollektivet, en inom privat och två inom 

offentlig sektor. Åldersmässigt ligger två personer i 30-40 års ålder och en är i 50- 

årsåldern. 

Datainsamling  
Undersökningen har bestått av 4 intervjuer. Intervjuer har gjorts med tre enskilda 

individer och i form av en parintervju med handläggare från arbetsförmedlingen. 

 
Kvale17 har fått vara inspiratör i tillvägagångssättet för hur man på ett bra sätt 

intervjuar. Insamling av data skedde genom att först göra en parintervju med 

handläggare på arbetsförmedlingen, som arbetade tillsammans med liknande 

frågor. Thomsson18 menar att parintervju kan vara bra eftersom respondenterna 

                                                 
15 Olsson & Sörensen (2001). s. 64. 
16 Repstad (1999). s. 45. 
17 Kvale. (1997). s. 121-125. 
18 Thomsson. (2002). s. 72. 
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ofta förstärker och stöttar varandra. Därefter intervjuades individerna som var i 

den speciella situationen som detta gäller och det skedde vid olika tillfällen. 

Valet att inte göra en gruppintervju var för att individerna inte skulle bli 

utelämnade gentemot varandra. Intervjupersonen kontaktades och informerades 

om undersökningens syfte. Det upprättades en tematisk, halvstrukturerad 

intervjumall bestående av inledande, uppföljnings- och avslutande frågor. Mallen 

innehöll även utrymme för frågor av sonderande, specificerande, direkta samt 

tolkande natur. 

 

För att få svar på syftet har de intervjuade, som inte längre är berättigade till 

sjukpenning, fått beskriva sina upplevelser och behov, för att synliggöra de 

explicita och implicita behov de syns ha haft under sin rehabilitering. Dessutom 

har handläggare på arbetsförmedlingen fått beskriva de upplevelser och behov 

individer säger sig ha haft under sin rehabilitering när de kommer för enskilda 

samtal till dem. Ett motiv med intervjun av arbetsförmedlingens handläggare var 

att få en djupare förståelse och en bild av vad individerna, när de kommer i 

kontakt med handläggarna, säger sig ha upplevt och vilka behov de upplever sig 

ha behövt få tillgodosedda under sin rehabilitering. Ett annat motiv var att få hjälp 

att komma i kontakt med personer att intervjua.  

 

Respondenten har garanterats anonymitet och upplysts om att deltagandet är 

frivilligt, samt att denne har rätt att avbryta sin medverkan och att materialet 

kommer att användas i forskningshänseende. Detta beskriver även Kvale19 som 

viktigt. Alla intervjuer är dokumenterade med hjälp av en kassettbandspelare. 

Repstad20 menar att det är fördel att använda bandspelare eftersom intervjuaren 

slipper anteckna och kan koncentrera sig på vad som sägs både muntligt och med 

kroppsspråket. Rådata transkriberades från bandet omgående efter intervjutillfället 

och detta skedde ordagrant och i kronologisk ordning. 

 

Två av intervjuerna skedde i deras egna hem och den tredje i en offentlig lokal. 

De intervjuade fick valfriheten att bestämma var intervjun skulle ske. Parintervjun 

med handläggarna ägde rum i en av dem utvald lokal. 

                                                 
19 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, s. 7-12.  
20 Repstad (1999) s. 85-86. 
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Analys  
Analys har skett i form av en latent innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman.21 De transkriberade intervjuerna lästes igenom och en grov 

strukturering gjordes av varje intervju för sig i olika ämnesområden. Dessa 

ämnesområden var arbetsförmåga, rehabilitering och behov.  

 

Efter detta gjordes en innehållsanalys i fem steg:  

Steg 1 Meningsenheter i form av citat som passade in på de olika ämnesområden 

som valts och som passade in på syftet med uppsatsen 

Steg 2 Kondensering av meningsenheter i form av beskrivning av citaten i steg 1 

Steg 3 Tolkning av meningarnas innebörd, den underliggande betydelsen. 

Steg 4 Underteman, dvs. hitta det gemensamma och att gruppera utifrån likheter i 

intervjuerna. 

Steg 5 Teman genom sammanförda underkategorier där det latenta innehållet 

framgår. Detta fick utgöra rubriker i resultatet. 

 

Tolkningen av individernas behov har skett utifrån vad de själva explicit och 

implicit säger sig ha upplevt och behövt i intervjuerna.  Vid intervjun med 

handläggarna på arbetsförmedlingen har fokus lagts vid vilka upplevelser och 

behov individerna har beskrivit sig ha haft. 

 

När det gäller beskrivningen av de intervjuade kommer de intervjuade 

handläggarna på arbetsförmedlingen att beskrivas som handläggare/na och de tre 

personerna i enskilda intervjuerna kommer att beskrivas som individerna, de 

intervjuade och personerna. 

                                                 
21 Graneheim, Lundman (2003) s. 105-112. 
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Etiska aspekter 
För att undvika att arbetsförmedlingens handläggare skulle bryta mot sekretessen, 

fick de först ta kontakt med den arbetslöse och få bekräftat att hon var villig att bli 

intervjuad, och på detta sätt skapat kontakten mellan oss. Dessutom har kontakt 

skapats genom att informanter informerat om möjliga respondenter, via den så 

kallade snöbollsprincipen. Ett informationsblad22 har förutom muntlig information 

delats ut till respondenterna. Repstad23 menar att det är det bra att i förväg ha 

lämnat ett informationsblad, som den intervjuade kan läsa för att slippa 

missförstånd.  

                                                 
22 Se bilaga 
23 Repstad (1999). s. 37. 
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Resultat 
De intervjuade handläggarna på arbetsförmedlingen menar att de troligtvis får 

veta mer om hur individerna känner och tycker än handläggarna på 

försäkringskassan. De menar att de även får ta del av individernas sociala 

situation, vid den fortsatta kontakten. Samtliga arbetslösa, som handläggarna 

kommer i kontakt med, har inte längre någon arbetsgivare, trots att de flesta haft 

det någon gång. De beskriver: 

”till oss säger dom nog mer vad dom känner och tycker”…”så 
småningom så beskriver dom hela sin sociala bit bakåt”. 

 

Trots att de enskilda individerna, som intervjuats är en relativt homogen grupp har 

de haft olika förutsättningar i form av egna resurser. De resurser som samhällets 

aktörer har erbjudit har också sett olika ut. Det framkommer att upplevelsen av 

sjukskrivningen och rehabiliteringen både har likheter och skiljer sig åt mellan 

dessa personer. Av den anledningen har de även haft olika behov av hjälp och 

stöd. Vid tillfället för sjukskrivningen hade två av personerna en arbetsgivare och 

en var arbetssökande, men hade haft ett arbete till alldeles nyligen. De tre 

intervjuade personerna menar samtliga att de inte har full arbetsförmåga i 

dagsläget. Detta har de även fått bekräftat vid olika utredningar av 

arbetsförmågan.  

Bemötande 

Behov av att någon förstår och tror på individen 
 
Individerna beskriver i många fall att de upplever att de inte fått förståelse, gehör 

eller blivit trodda i sin kontakt med t.ex. försäkringskassan eller sjukvården.  De 

upplever att trots att de själva känner att de inte kan arbeta fullt ut, så är det någon 

av rehabiliteringsaktörerna som inte tar detta på allvar. De olika individerna har 

unika upplevelser av sin egen situation och har därför också olika behov som de 

behöver ha tillfredsställda.  

 

När ingen tidigare trott på individen ger det ett behov av tid för att återfå tron på 

den egna förmågan. Handläggarna på arbetsförmedlingen beskriver att de 

individer de möter redogör för att de inte blir tagna på allvar, trots att deras egna 
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upplevelser av situationen är att de inte mår bra och inte kan arbeta. De har ett 

behov av att bli trodda i sin situation. En del personer behöver mer tid än andra 

för att kunna tro på sin egen förmåga, eftersom människor i individens närhet i 

andra sammanhang har talat om för dem att de inte kommer klara av de tänkt bra. 

Handläggarna beskriver: 

”det har tagit den här personen den här tiden att inse - att jag är 
inte så dålig som jag har trott att jag har varit - för alla har ju sagt 
det - det här klarar du inte” 

 

Behov har funnits av att ha endast en läkare och att denne sätter sig in i och förstår 

hur individen upplever sin situation. Det är bara en av de intervjuade som har 

tyckt att bemötandet från läkare varit dåligt. Individen bodde i ett område där det 

förekom många olika stafettläkare på vårdcentralen. Hon upplevde att den läkare, 

som hon träffade vid flest tillfällen, inte hade förmågan att förstå den problematik 

som hon hade. Personen ger uttryck åt det på detta sätt: 

”han är en stropp från XXX som tro´ att han är expert  - och så 
förstår han ingenting han kan inte ens försöka sätta sig in i” 

 

Upplevelsen av bemötandet från den sjukskrivande läkaren är mycket bra för en 

annan av intervjuade. Läkaren ser problematiken och vet vilka konsekvenser det 

skulle ge om individen skulle ge upp, dvs. då skulle individen inte komma ur 

sängen (författarens översättning). Läkaren tillfredsställer ett behov av att någon 

tror på denne och engagerar sig i henne. Hon utmålar: 

”…ja  ha den bäste läkararn man kan tänk sä. Fantastiskt vad han 
engagerar sä. Har jag inte had han hade jag aldrig klarat det här - 
för han har försökt peppa mig och sagt att nu ger du inte upp - nu 
backar du inte - nu ger du inte upp. Du blir liggenes om du…” 

 

En av de intervjuade har provat flera alternativa smärtlindringsmetoder. Många av 

behandlingarna hjälpte bara till viss del. Hon upplevde att behandlingarna hos en 

naprapat var bra, men upplevde ändå bemötandet som en extra viktig del med 

möjlighet att säga vad som helst och att denne förstod. Här kände den intervjuade 

att behovet av ett gott bemötande och en person som lyssnade var mycket viktigt. 

Hon berättar: 

” kombination alltså att han underhöll ja fick bort låsningar och 
sånt där och höll mjuk och - plus att han hade ett otroligt 
bemötande” 
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En annan av intervjupersonerna upplevde att den samtalsterapeut denne pratade 

med inte var professionell eftersom denne istället för att försöka sätta sig in i 

individens situation gav henne en känsla av att bli ifrågasatt för de val hon gjort. 

Efter detta samtal mådde individen inte bra och kände en skuldkänsla, för att 

omständigheter var som de var. Den intervjuade upplevde behovet av en person 

som lyssnade utan att ifrågasätta de val som hon hade gjort i livet. Hon återger: 

” ifrågasätta varför man har gjort de och de och de…Nä väldigt 
oprofessionell liksom… jag skuldsatte ju mig själv för att jag vart i 
den situation som jag var” 

 

Den intervjuade upplevde att försäkringskassans bemötande förändrades från 

perioden när denne inte beviljades sjukpenning till perioden efter att länsrätten 

givit rätt och denne återfick sin rätt till sjukpenning. Först upplevde hon sig dåligt 

behandlad för att sedan få höra hur synd det var om henne. Individen uppfattade 

då handläggaren på försäkringskassan som falsk när förhållningssättet så snabbt 

kunde ändras. Individen har ett behov av att kunna lita på att bli bra bemött och att 

bemötandet inte förändras under handläggningen. Hon uttrycker: 

”attityden dom hade mot mig under det där året det var dom 
behandlade mig i stort sett som skit som att jag var ingenting mer än 
ett en prick i deras protokoll eller nåt sånt där men sen … då vart 
det ju så åh det är så synd om dig och jag hoppas att du får ha det 
någorlunda” 

 

En av de intervjuade anser att försäkringskassan misstror alla, eftersom de inte 

tror på de bedömningar som är gjorda. De gör bedömningen att hon kan arbeta 

trots att utredningarna visade det motsatta. Individen har behov att känna att de 

bedömningar som blivit gjorda faktiskt har någon betydelse i de beslut som 

försäkringskassan tar. Hon menar att: 

”dom är inte säker att jag kan stå till arbetsmarknadens 
förfogande… Men det där tar ju inte sjukkassan någon hänsyn till 
varkendet där eller något annat för dom litar inte på Xxx  och dom 
litar inte på någonting så att därför anser - att gå ut och jobba 
100% för det klarar du.” 
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Individerna har ett behov av att någon faktiskt tror på dem. Arbetsförmedlingen är 

den myndighet, som upplevs bemöta individerna på ett humant och bra sätt. Här 

får individen det gehör den behöver. Dessutom tycker en person sig äntligen ha 

fått turen att träffa rätt personer. Den intervjuade upplevde även att det äntligen 

var det någon som såg och förstod att det som inte syntes på utsidan ändå fanns 

där. Någon trodde på denne eftersom det så tydligt visade sig i arbetssituationen 

hur denne mådde och vilka konsekvenserna blev. En av de intervjuade beskriver 

ett exempel på varför det kändes så bra i mötet med arbetsförmedlingen: 

”Att jag hade tre personer eller minst en så att dom såg precis vad 
som hände när jag gjorde t.ex. arbete med armarna eller gjorde 
något för länge då såg dom precis hur jag mådde och hur det blev 
som”  
 

Resurs/Kompetens  

Att tidigt få klart för sig hur situationen ser ut 
 
Det finns även ett behov hos individen att få reda på vad svaret på bedömningen 

innebär, för att få svaret på vad de i realiteten menar att hon klarar och inte. Under 

en av utredningarna som gjordes på annan ort, tyckte den intervjuade sig inte ha 

fått information om vad som skulle gälla under tiden hon var där. Vid utredningen 

var det möjligt att vila och duscha mycket och dessutom tog denne smärtstillande 

som tidigare. Detta gjorde att hon visade upp sig i ett bättre skick än hon själv 

upplevde att hon befann sig i normala fall. Detta och att läkaren inte hade fått 

något röntgenutlåtande gjorde att hon inte upplevde att bedömningen blev gjord 

på rätt grunder.  Det bedömdes finnas en restarbetsförmåga, men ingen har kunnat 

tala om för henne vad det innebär. Här beskriver den intervjuade om hur hon i 

efterhand kunde se att förutsättningarna under utredningen var annorlunda än i 

normala fall:  

” att far dit -  du rör inte ett finger du sitter på en - ingen som säger 
skulle jag äta medicin innan skulle jag inte göra det – i vilket skick 
vill dom se mig… för värme och vila det är ju det bästa för mig. Jag 
kunde ju ligga mycket emellan och jag kunde ju duscha hur mycket 
jag ville och värma upp kroppen… Samtidigt hade dom ju inte 
skickat in några röntgenutlåtande till läkaren” 
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Dessa personer har behov av att få veta vad som gör att de upplever sina problem, 

för att kunna acceptera sin situation. Handläggarna på arbetsförmedlingen menar 

att individerna vill komma till en specialist för att bli undersökta. En av 

handläggarna brukar fråga individerna vad det skulle innebära för dem om de fick 

ett negativt besked av den specialisten. Handläggarna citerar individerna:  

” Ja men då vet jag då behöver jag inte söka efter något som inte 
finns och acceptera sitsen då kan man gå ifrån det. Och då kan man 
hitta nån annan väg? Precis utifrån den nivå där jag är - se 
framtiden istället för att bara gå och vänta… Vad är det för fel på 
mig?”    

 

Man kan se behovet av att ha fått rehabilitering tidigare. Handläggarna beskriver 

att många personer har velat ha mer hjälp och att den skulle komma tidigare från 

försäkringskassan. De har upplevt inaktivitet och ett sorts ”förvarande”. Detta 

beskrivs som: 

”… varför har dom inte gjort nåt för att rehabilitera mig ingenting 
har ju hän t- ingenting på 2 år” 

 

En remiss för medicinsk rehabilitering var tänkt i det initiala skedet av skadan, för 

en av de intervjuade men den kom på avvägar och kom fram efter lång tid och då 

var det inte längre aktuellt. Behovet av att få den behandling som utlovats fanns i 

det initiala stadiet, men när remissen återfanns hade det gått för lång tid för att 

behandlingen skulle hjälpa henne. Hon beskriver: 

”Jag skulle få remiss på Xxx … Den remissen kom bort och var 
borta jättelänge det kom upp typ 1,5-2 år senare då hade dom 
skickat den fel”  

 

Behovet syns vara att, i ett så tidigt skede som möjligt, få veta vad man klarar av 

genom att arbetsträna eller få en bedömning av arbetsförmågan. De intervjuade 

menar att det skulle ha varit bra om rehabilitering hade satts in i ett tidigare skede, 

för att få veta vilka möjligheter som fanns. Individerna upplevde också att när 

arbetsträningen inte fungerade, skulle det vara bra om möjligheten hade funnits att 

få prova arbetsträning på något annan arbetsplats. Detta för att kunna komma ut i 

arbete tidigare. Hon återger: 

”… jag hade fått svart på vitt på en gång för då hade jag kunnat 
själv veta hur mitt liv kommer att se ut och vad jag kunnat göra och 
jag hade inte haft den här ovissheten frågetecknen  hela tiden…” 
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Kompetens och egna resurser 
 
Det är ibland svårt att få reda på hur saker och ting fungerar eftersom individen 

upplever att försäkringskassan inte säger sig veta eller ger otydliga svar. Hon 

uttrycker: 

” Jag har frågat på sjukassan så får man luddiga svar och dom 
skickar en än hit och än dit och dom bara… Och jag tycker att 
frågar jag en sak rakt ut ska jag kunna få ett svar så också, men dom 
pratar här ovanför mitt huvud som jag inte förstår” 

 

Individerna känner olika behov av att få hjälp utifrån. Två av de intervjuade 

känner behov av en person, fristående från försäkringskassan, att samtala med. 

Denne person ska kunna vara behjälplig när det gäller sådant som de inte själva 

vet hur det ska göras, t.ex. att ta kontakter med olika myndigheter och behandlare 

om behov finns av det. Detta för att slippa uppleva att man varken kan förstå eller 

påverka. Hon beskriver detta: 

”att dom hade hjälpt mig att komma igång där och att man hade 
haft någon som man har kunnat prata med – jag tycker att den här 
handläggaren skulle ha varit en person som har velat – det skulle 
inte ha varit bara sjukkassa det skulle ha varit någon kontaktperson 
mellan då, så man vet hur man gör när man överklagar vad krävs 
det för någonting?... Hur skriver man? Hur gör man? Hur fungerar 
det?- det skulle finnas en person som hjälper oss mitt emellan för 
jag är ju en boll som dom sparkar och dribblar i mellan sjukassan, 
akassan, arbetsförmedlingen.” 

 

En av individerna upplever sig vara kompetent att själv ta tag i det som behöver 

göras och upplever inte sig ha behov av någon person som hjälper till med att 

söka lösningar. Hon menar också att det är viktigt att känna att man klarar av 

saker själv för att inte förlora kontrollen över sitt eget liv. Hon uttrycker: 

”Men jag är så insatt i allt runt omkring och då helst politiken hur 
det fungerar. Jag kan oftast inte fråga nån annan för oftast så kan 
dom mindre än jag så det är ändå jag - jag rådfrågar eller jag ändå 
i slutändan… Och det är väl det som gjort att jag klarat av det här – 
hade inte jag tagit tag i det själv utan förlitat mig på - som många 
gör på andra - som kanske behöver göra det för att dom inte är 
kapabel till det själv dom kan inte själv området men hade jag gjort 
så så skulle det inte ha funkat för mig för jag är en människa som 
måste klara av och vara intellektuell där jag kan det själv” 
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Den intervjuade fick själv ta kontakt med sjukgymnast eftersom remissförfarandet 

ändrats just det året så att man kunde beställa tid utan att få remiss av läkare. Hon 

såg också själv behovet av en samtalskontakt och ordnade detta själv. Hon 

berättar: 

”det har jag tagit själv då jag har gått hos en socionom på 
vårdcentralen” 

 

När det gäller behovet av en samtalskontakt menar handläggarna på 

arbetsförmedlingen att det inte är alla individer som har insett att de behöver detta, 

men det finns andra som har insikten att behovet finns och vågar erkänna det. De 

beskriver det som att: 

”en del är solklara och vet precis vad det är och dom vågar väl säga 

det också dom vågar erkänna för sig själva”  

 

Behov har funnits av att arbetsgivaren ska ha kunskap så att både rehabilitering 

och ev. uppsägning sker på ett bra och korrekt sätt. De individer som hade en 

arbetsgivare vid sjukskrivningstillfället har båda upplevt att arbetsgivaren inte har 

kunnat uppfylla det som personerna hade behov av. De upplevde även okunskap 

från arbetsgivaren om vad en rehabiliteringsplan innebar och de uppfattade inte att 

de fick någon hjälp från arbetsgivaren eftersom denne inte visste hur det skulle 

göras. För en av personerna kom beskedet att arbetsgivaren inte hade något arbete 

att erbjuda som en överraskning vid rehabiliteringsmötet. Sedan när hon blev 

uppsagd fick hon skriva på uppsägningen utomhus eftersom det var så bråttom. 

Hon återger: 

” När vi sitter på den där träffen säger hon: Det finns ju inget jobb 
för dig på xxx… stod dom där ute på bryggan och jag fick skriva på 
pappret” 
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Socialt liv 
 
De uttrycker även behovet av att ha ekonomi för att kunna göra saker, som man 

tidigare gjort tillsammans med familjen, släkt och vänner. Individerna uttrycker 

vidare behovet av att känna att familjen inte ska behöva bli lidande för något de 

inte kan påverka. De intervjuade upplever att situationen inte bara drabbar dem 

utan även familjen när det gäller att hålla kontakten med släkt och vänner. 

Händelser som individen gärna velat delta i kan vara svårt att genomföra för att 

ekonomin inte tillåter detta när inkomsten är försämrad. Detta kan ske även på 

grund av att dagsformen, dvs. hur individen mår just den dagen, kan göra att det 

man bestämt tidigare måste ställas in. De intervjuade beskriver detta: 

”…ska du ha bara en lön att leva på det går ju inte hur länge som 
helst e… det är ju inte bara jag som blir det drabbad det är ju X och 
barnen det är ju allihopa” 

 
”man har ju haft perioder när man inte orkat nånting alls men man 
måste ju försöka för att det är ju jag som sätter käppar i hjulet för 
hela våran familj. Alltså man känner ju så” 

 

De intervjuade upplever att de problem de har även påverkar familjen på andra 

sätt. Två av de intervjuade har små barn, som ännu inte börjat skolan. De 

beskriver att de inte klarade av att sköta om sina barn när de hade som mest 

besvär. Detta gav behovet av att få avlastning med att ta hand om det egna barnet. 

De beskriver ett tillfälle var när den ena personens barn var ett spädbarn och den 

andra personens barn var i 1–års åldern:  

”var till läkare och hon ordinerade att jag skulle inte – det var nån 
som skulle vara hemma det var nån som skulle sköta barnet och jag 
skulle vara tvungen att vila mycket annars skulle jag bli mycket 
sämre” 

 
” han fick 15 timmar barnomsorg… Det var guld värt.” 

 

De intervjuade upplever sig ha fått ändra sin livsstil och klarar inte av att göra ens 

det som de tidigare tyckt har varit så roligt, som t.ex. att handarbeta och att gå ut 

och dansa. En av intervjupersonerna ser egentligen sig själv som väldigt sjuk, men 

vill att andra ser det friska inte det sjuka hos denne. Den intervjuade beskriver att 

det finns människor som inte förstår vikten av den sociala biten och känslan av att 

vara behövd, när de säger att det måste vara bra att få vara hemma och inte 
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behöva arbeta. En av de intervjuade beskriver sig ha stått stilla i sin personliga 

utveckling under många år, samtidigt som denne sett andra i sin omgivning som 

studerat och gjort karriär. Denne tycker sig ha haft ett behov av att få utvecklas 

genom att studera och göra karriär. Individens behov när det gäller detta syns vara 

att inte vara avvikande, att få känna sig behövd och att ha ett värde. Detta 

beskrivs: 

 ”men det är faktiskt en social bit att man är uppskattad av andra 
och att man känner att man gjort något bra och känna att man är 
behövd…ja det gör ju att man känner att man är något. Det är ju att 
man ska vara något jag känner ju att alla andra gör karriär alla 
andra får gör det och det och det och jag fick aldrig göra det och 
jag var den som ville göra det” 
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Diskussion/Slutsats 
Det har i de intervjuer som gjorts framkommit en del behov som de individer som 

förlorat rätten till sjukpenning syns ha haft och även har idag. Det går att finna 

både bristbehov och växtbehov enligt Maslows behovshierarki som beskrivits av 

Karlsson24. Det finns en del behov som samtliga intervjuade tar upp och som 

återkommer hos de intervjuade, detta är t.ex. vikten av ett bra bemötande, att 

tidigt få klart för sig hur situationen ser ut och behov som har med den privata 

sfären, dvs. även gällande familj och vänner och den egna utvecklingen. 

Bemötande 

Behov av att någon förstår och tror på individen 
 
De intervjuade har olika syn på det bemötande de fått ifrån sjukvården, 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Individerna beskriver upplevelsen av 

att inte bli trodda, brist på förståelse eller att inte få gehör. De beskriver även att 

de problem de har inte blir tagna på allvar. De beskriver vidare upplevelsen av bra 

bemötande i form av att någon lyssnar och tror på dem.  

 

Individerna upplever att det är viktigt att försäkringskassan litar till de utredningar 

som är gjorda och att de i sin tur är gjorda på rätt grunder. Upplevelse av ett dåligt 

bemötande kan handla om att de intervjuade inte har fått det de anser sig behöva. 

Man kan anta att ett avslag inte är liktydigt med ett dåligt bemötande, men 

samtidigt kan man vända på detta. Om man blir bra bemött, att den som lämnar ett 

negativt besked gör det på ett sätt som gör att individen förstår varför beslutet blev 

som det blev; dvs. motiverar sitt beslut; kan göra det lättare att acceptera att man 

måste finna sig i de lagar och regler som finns. När det gäller behandlingar kan 

det många gånger vara lika viktigt att bemötandet är gott, som att den behandling 

som ges får ett önskat resultat. Här kan man anta att om behandlingen har givit ett 

tillsynes bra resultat ur behandlarens synvinkel, men att bemötandet varit dåligt, 

kan upplevelsen av behandlingsresultatet bli sämre än det borde bli för individen. 

Hall25 beskriver detta och lägger tonvikten på den ömsesidiga tilliten mellan den 

                                                 
24 Karlsson (2001). s. 242-245. 
25 Hall (2002). s. 113. 
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försäkrade och försäkringskassan för att bemötandet skall upplevas som positivt. 

Hon menar att ett bemötande kan upplevas som bra, om individen känner att 

handläggaren litar på och hjälper denne, även om själva beslutet, av någon orsak, i 

sig är negativt för individen. Bemötandet påverkas också av den empati och 

öppenhet vårdgivaren/handläggaren har när det gäller att lyssna på vad individen 

har att säga. Det är viktigt att båda parter har samma förståelse när det gäller hur 

situationen ser ut och att de beslut och de behandlingar som blir gjorda är i 

samklang med detta för att bemötandet ska upplevas som positivt av individen. 

Linton26 beskriver vikten av en gemensam förståelse för problematiken och 

situationen för att få nöjda patienter. Man kan anta att denna är viktig i alla de 

kontakter individen har och att rehabiliteringsaktörerna sinsemellan även bör ha 

en strävan att få denna. Det hjälper inte individen så mycket att aktörerna ser 

problematiken ur olika synvinklar och att de arbetar mot olika mål. När individen 

inte blir trodd är det föga troligt att denne fått vara delaktig i sin rehabilitering; att 

det har funnits någon som har lyssnat på vad individen upplevt sig behöva och att 

det funnits valmöjligheter. Andersson-Linder27 beskriver att det bemötande 

individen får och individens delaktighet påverkar den motivation och vilja som 

individen har när det gäller att ta sig framåt i sin rehabiliteringsprocess. De 

intervjuade har ett behov av att någon tror på dem och detta kan vara ytterst 

viktigt för att de i ett senare skede även har en tro på sig själv och sin egen 

förmåga. Arbetsförmedlingens handläggare anses av de intervjuade ha det bästa 

bemötandet och att de lyssnar och tror på det som sägs. De intervjuade menar att 

dessa handläggare är mänskliga i sitt bemötande. Man kan anta att upplevelsen av 

ett bra bemötande har att göra med att handläggarna på arbetsförmedlingen 

lyssnar och gör sig en bild av hur individen har det och på det sättet får en 

förståelse för dem. Man kan även anta att de förklarar vilket uppdrag de har och 

att de hjälper individen att nå målet att kunna arbeta utifrån de förutsättningar 

individen upplever sig ha. Denna gemensamma förståelse och en känsla av 

delaktighet gör att upplevelsen av bemötandet blir bra. Sist men inte minst torde 

det uppenbara att individen har upplevt sig misstrodd tidigare göra att den person 

som lyssnar upplevs positivt. Det kan anses vara viktigt som Hall28 beskriver att 

                                                 
26 Linton (2005). s. 167-168. 
27 Andersson- Linder  (2001). s. 118-123. 
28 Hall (2002). s. 113. 
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individen får vara i medelpunkten och att handläggaren litar på dem för att de ska 

få denna tilltro till handläggaren.  

Resurs/Kompetens  

Att tidigt få klart för sig hur situationen ser ut 
 
De intervjuade upplever behovet av att få veta vilka förutsättningar som gäller i 

den situation de befinner sig i och då är det viktigt med en upplevelse av att vara 

riktigt utredda och att ha fått hjälp så fort som möjligt. Många gånger upplever 

individerna att det är viktigt att få en tydlig diagnos och en prognos, så att de får 

veta hur framtiden kommer att te sig. Detta kan göra att de accepterar sin situation 

och får starta om från denna punkt i livet istället för att gå omkring och oroa sig 

för vad som är fel och vad som kommer att ske senare i livet. Angeläget är också 

att uppleva att de förutsättningar man har och de resurser man får överensstämmer 

med varandra och att även detta kan göra att man kan acceptera situationen. 

Brattberg29 beskriver vikten av ett lämpligt och gott omhändertagande, som 

kommer i ett tidigt skede för att försöka undvika långvarig smärta och dess 

negativa följder. 

 

Andersson-Linder30 beskriver vikten av att individen får tidiga och snabba 

insatser och att rehabiliteringen får ta tid, men att den bör vara meningsfull och 

fokusera på individens behov. När individen får veta att det, som en av de 

intervjuade beskrev, finns en restarbetsförmåga bör det framgå vad detta betyder. 

De har även behov av att det görs en bedömning på rätt grunder och att den som 

gör bedömningen har möjlighet att ta del av t.ex. röntgenutlåtande, så att de ser 

vilka skador som finns. Det är också viktigt för individen att uppleva att denna 

bedömning även anses tillförlitlig av försäkringskassan. Den gemensamma 

förståelsen som Linton31 beskriver borde ju vara tillämpbar både för att individen 

och aktörerna ska få en bild av vilket mål de är på väg mot och för att individen 

ska kunna acceptera sin situation. Om ett beslut tas på andra premisser och att en 

bedömning inte vägs in, så torde det inte finnas någon gemensam förståelse 

mellan den som gör bedömningen och den som fattar beslutet. Betydelsefullt är 

                                                 
29 Brattberg (1995). s. 28-29. 
30 Andersson-Linder (2001). s. 118-123. 
31 Linton (2005). s.167-168 
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också med en upplevelse av att man får påbörja sin rehabilitering i tid. De 

intervjuade upplever att handläggningstiden varit alltför lång eller att de inte fått 

någon rehabilitering överhuvudtaget. Individerna saknar i vissa fall både 

medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Det går att se att det ibland är 

speciella omständigheter som har gjort att de inte fått rehabilitering eller den 

utlovade rehabiliteringen. I andra fall har det från individens sida upplevts som att 

rehabiliteringsaktören inte gjort något för att en rehabilitering skulle komma till 

stånd. Individen har påtalat behovet men att inget har hänt. Behovet av att få en 

rehabilitering har funnits för att slippa ovetskapen om vad de i realiteten klarar av 

när det gäller arbete, hur ekonomin kommer att se ut i framtiden och annat som 

individen upplever sig bli påverkad av. Det kan anses viktigt i detta sammanhang 

att livet i stort kan ses som begripligt, dvs. tillräckligt förutsägbart för individen 

att denne inte behöver fråga sig vad som egentligen är meningen med livet. 

Andersson-Linder32 beskriver t.ex. hur viktigt det är att individen inte ska behöva 

lägga energi på att fundera på om den framtida ekonomin är säkrad eller inte.  

Kompetens och egna resurser  
 
De behov de intervjuade har beror till största delen på hur problematiken ser ut, 

vilka resurser personen själv har att klara den och vilka resurser de i praktiken blir 

erbjudna. I vissa fall anser individerna att arbetsgivaren inte har förstått vad 

rehabilitering innebär och att det har påverkat dem negativt. Det går att se behovet 

av att arbetsgivaren hade haft stödet utifrån någon annan aktör för att veta vad 

som krävs av denne i en rehabilitering. Då det varit till god hjälp om 

rehabiliteringsaktörerna och individen hade som Linton33 beskriver en gemensam 

förståelse och som Andersson-Linder34 beskriver ett samarbete för att nå ett gott 

resultat. 

 

När individerna själva får ta kommandot över sina liv genom att finna åtgärder 

som tillgodoser deras behov, kan de uppleva delaktighet i situationen. Detta ger 

förhoppningsvis tillgodosedda behov. Ibland tar de problem individen har i sig så 

mycket energi att det blir en extra börda, då skulle det vara en fördel att få 

                                                 
32 Andersson-Linder (2001). s. 118-123. 
33 Linton (2005). s.167-168. 
34 Andersson-Linder (2001). s. 7-19.  



 

 

25

 

tillfällig hjälp att ordna med det praktiska av någon utomstående.  När individen 

inte vet vad det förväntas av denne kommer behovet av att få hjälp och stöd för att 

klara av det som behöver göras, t.ex. att skriva och fylla i en överklagan, att 

behöva tillgodoses . I vissa fall är det tydligt för individen att de behöver en 

kontaktperson eller samtalspartner som kan lyssna eller hjälpa till med det 

praktiska. I andra fall anser sig individen ha egna resurser att klara av sin situation 

och kan även uppleva en känsla av att vara ifrågasatt och att kontakten inte är 

professionell. Det är viktigt att behoven får styra de externa resurser som sätts in 

så att individerna inte får hjälp enligt något som kan anses generellt för alla. Har 

individen behov att själv känna att denne har kontroll över sitt eget liv, är det 

viktigt att detta behov får råda. En kontaktperson kan anses vara viktig, men man 

får även lägga in det faktum att den egna delaktigheten är betydelsefull. Därför 

bör individen endast få hjälp med de behov som individen av någon orsak inte 

klarar av. Detta för att individen ska få känslan av att de kan påverka sin situation 

samt att individen ska känna sig som en del i processen. Andersson-Linder35 

beskriver just detta att en kontaktperson kan vara till gott stöd för individen, men 

även att delaktigheten har stor betydelse i rehabiliteringsarbetet. Hon beskriver 

också att det kan vara viktigt med samarbete mellan rehabiliteringsaktörerna.   

Socialt liv 
 
Den situation individen befinner sig i påverkar individens sociala liv och även den 

personliga utvecklingen. Problemet med värk gör att individen inte klarar av att 

göra saker som de tidigare gjort och uppskattat. För att känna att man i allt lidande 

faktiskt kan göra något man tycker är roligt och att man behåller den sociala 

kontakt man så väl behöver, så krävs det att man har ekonomi så man klarar detta. 

Det är svårt att få ekonomin att gå ihop när individen inte klarar av att arbeta för 

att få en inkomst och ”samhällets fallskärm inte löses ut”. Individen upplever sig 

även begränsad i det hon kan göra i sin personliga utveckling och att det är viktigt 

att känna att man har ett värde och att man är behövd. Familjen, släkt och vänner 

blir också drabbade när det gäller både ekonomin, att ha trevligt och hålla 

kontakten med släkt och vänner. De intervjuade har behov av att inte den egna 

problematiken får påverka familjen för mycket och att den inte får påverka 

                                                 
35 Ibid. s. 118-123. 
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relationerna med släkt och vänner. Det är också viktigt att man får hjälp med att ta 

hand om barnen för att själv kunna vila när man inte orkar på grund av sin värk. 

Behov kan se olika ut utifrån hur situationen ser ut och var man befinner sig på 

livets trappa. Andersson-Linder36 pekar på att fokusera på individens behov och 

att tiden måste vara meningsfull. Hon beskriver också vikten av livsenergi och ett 

personligt nätverk. Det handlar i första hand om att rehabiliteringstiden bör vara 

meningsfull, och utformad så att individen orkar med fritid och socialt umgänge 

för att även den tiden ska upplevas som meningsfull. Här kan man anta att om allt 

i personens liv kretsar kring den egna smärtproblematiken, så bör det sannolikt 

vara viktigt att individen kan finna något som är både roligt och möjligt att utföra 

men också att ekonomin tillåter detta. Det torde också vara av vikt att individen 

inte ska behöva uppleva känslan att vara skyldig till att dennes livssituation 

påverkar resten av familjen negativt. Samtidigt kan det anses viktigt att individen 

faktiskt har möjlighet att behålla sitt personliga nätverk. Detta för att få den 

praktiska hjälp och det stöd denne behöver. Även för att det i sig kan ge livsenergi 

när man upplever stödet från andra eller varför inte bara en så enkel sak som att 

man har de man tycker om runt om kring sig. 

Slutdiskussion 
När man ser till de behov individerna har i sin rehabilitering, kan man finna att ett 

bra bemötande; att någon lyssnar, förstår och tror på individen; är ett av det 

viktigaste.  Det finns även andra viktiga behov, som t.ex. att få hjälpinsatser i tid, 

att få vara delaktig i rehabiliteringsprocessen, att vid behov ha någon sorts 

kontaktperson och att individens sociala liv inte ska påverkas allt för mycket. 

Frågan är vad som ligger bakom en individs känsla av att inte klara av att arbeta. 

Kommer det av eller förstärks det av upplevelsen att inte bli trodd. I sådana fall 

kan det vara viktigt att individen tror på sig själv och att andra i omgivningen gör 

det. Man kan reflektera över om det kan vara så att individernas sjukroll förstärks 

när ingen tror på dem. Detta kan göra att de samtidigt som de inget hellre vill än 

att bli friska försöker bevisa att de är sjuka, för att få bekräftelse. När man beaktar 

detta kan man ana att rehabiliteringsaktörerna först bör visa att de är personer man 

kan lita på för att kunna rehabilitera denna individ, dvs. individen måste få tillit 

till dem. Denna process kan ta tid och den måste få ta tid om man vill ha ett bra 

                                                 
36 Ibid. s. 118-123. 
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rehabiliteringsresultat, eftersom både arbetslöshet och sjukskrivning ofta ger 

individen en känsla av att inte klara, att inte ha förmåga att göra saker. De har 

ibland både minskat självförtroende och självkänsla. När man tar hänsyn till detta 

är det viktigt att även beakta att tiden bör ha ett innehåll och vara meningsfull för 

att undvika att tiden bara går. 

 

Behovet av att få ett bra bemötande i form av att någon förstår och tror på 

individen kan om det inte tillfredställs ses som ett bristbehov.  Upplevelsen av ett 

bra bemötande ger en säkerhet och trygghet att beslut och behandlingar sker i 

möjligaste mån utifrån individens behov. Om behovet av att tidigt få klart för sig 

hur situationen ser ut inte upplevs vara tillfredställt kan det ses som ett bristbehov. 

Individen behöver ha säkerhet och trygghet i sin situation för att känna 

välbefinnande. Behovet av att få stöd från utifrån kommande resurser och att egna 

resurser tillvaratas kan om det inte tillgodoses även det upplevas som ett 

bristbehov av den orsaken att individen har behov av trygghet och att få vara 

delaktig i vad som händer. Individen har behov av såväl kärlek och uppskattning 

som av att utvecklas få känna sig behövd. Avsaknad av detta ger ett bristbehov 

och i vissa lägen ett växtbehov om bristbehoven upplevs tillgodosedda.  

Om dessa bristbehov tillgodoses kan det vid goda förhållanden leda till ett 

växtbehov där individen själv kan få motivationen att nå så långt som möjligt i sin 

rehabilitering.  Karlsson37 beskriver att växtbehoven är beroende av att 

bristbehoven är tillfredställda. 

 

Slutsats: Individens behov under rehabiliteringen är t.ex. ett bra 

bemötande, hjälpinsatser i tid, delaktighet i rehabiliteringsprocessen, en 

eventuell kontaktperson och att individens sociala liv inte får påverkas allt 

för mycket. Dessa behov kan anses vara viktiga att tillgodose för att 

individen ska känna välbefinnande och därmed bli motiverad i sin 

rehabilitering. 

                                                 
37 Karlsson (2001). s 242- 245. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Denna rapport beskriver vilka upplevelser och behov individen har. För att få en 

större förståelse för de beslut som tas skulle det vara intressant att ta del av hur 

läkare, arbetsgivare och försäkringskassan ser på dilemmat. Vid ett annat tillfälle 

skulle detta vara mycket intressant att studera för att göra ett försök till helhetssyn. 

Förutom detta skulle det vara intressant att se om behoven skiljer sig mellan 

sjukskrivna med olika diagnoser. 

 

Det finns fler tänkbara studier när det gäller läkares syn på sjukdom och 

arbetsförmåga. En allmän- eller specialistläkare sjukskriver och gör bedömningen 

att individen inte har arbetsförmåga, men försäkringsläkaren gör bedömningen att 

individen har arbetsförmåga. Det skulle vara mycket intressant att jämföra deras 

syn på detta. Det skulle vara intressant att studera vad läkare tycker sig kunna om 

arbetsmarknaden och hur de bedömer arbetsförmåga i förhållande till den 

sjukskrivnes arbete och arbetsmarknaden i stort. Kan man begära av en läkare 

som läst medicin i ett antal år att denne ska veta hur den sjukes arbete fungerar 

och hur andra arbeten i samhället fungerar? Är det arbetsgivaren eller individens 

sak att beskriva vad som ingår i arbetet och vad som gör att arbetsförmåga inte 

föreligger? Hur vanligt är det att sjukskrivande läkare får möjlighet att 

komplettera sina intyg, för att besluten ska kunna fattas på rätt grund? 
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Bilaga 1 
Informationsblad 

Jag heter Helen Lidebro Björklund och läser Rehabiliteringsvetenskap vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Denna termin skall vi skriva en C-uppsats och mitt 

syfte är att ur ett individperspektiv synliggöra de behov som funnits under 

rehabiliteringen innan en individ förlorat rätten till sjukpenning. Avsikten är att 

finna redskap som kan göra att parterna blir vinnare. Jag vill vara tydlig i att jag 

inte kommer att vara i en hjälparroll utan endast vill synliggöra och beskriva vilka 

behov som har funnits. Anonymitet kommer att garanteras, deltagandet är 

frivilligt och om du vill avbryta din medverkan är det möjligt när som helst under 

arbetets gång. Min strävan är att använda en bandspelare vid intervjun och 

avsikten med det är att samtalet ska flyta bättre och att inte data ska gå förlorad. 

Denna inspelning och de direkta utskrifterna av detta kommer endast att vara 

tillgängligt för mig i mitt arbete och kommer sedan att förstöras så snart rapporten 

är färdig och examinerad. 

 

Ring  mig gärna om du undrar över något. 

Helen Lidebro Björklund tel. XXXX-XXXXX eller  XXX-XXXXXXX 

 

 

 



Bilaga 2 
Intervjuguide 

Individ 

Vill du lite kort beskriva den situation du befinner dig i idag. + Lite historik 

 

Jag skulle vilja att du beskriver hur du mår idag? Känner du dig idag frisk eller 

sjuk? 

 

Vilken arbetsförmåga har du?  Beskriv 

Kan du se begränsningar i arbetsförmågan (p.g.a. sjukdom)? Förklara hur. 

 

Kan du beskriva dina kontakter med läkare, arbetsgivare och försäkringskassa? 

Har du känt dig delaktig i din rehabiliteringsprocess, dvs. att du har fått ha 

synpunkter på och kunnat påverka vad som skulle hända.  

 

Vilken hjälp har du fått? och vad har varit bra. 

Finns det någon övrig hjälp som du skulle ha behövt av samhällets aktörer och 

AG, som du ser på det idag? isåfall vilken?  

 

 

 

 



Intervjuguide 

Arbetsförmedlingen 

Beskriv gärna vad ert arbete innebär.  

Finns det någon skriftlig arbetsbeskrivning för ert arbete som jag kan få ta del av? 

 

Hur upplever ni att de som inte längre har rätt till sjukpenning enligt 

försäkringskassan faktiskt mår (friska?) beskriv gärna  

 

Vill ni berätta vilken arbetsförmåga dessa personer har och vilka de själva 

upplever att de har? 

Finns det begränsningar i arbetsförmågan (p.g.a. sjukdom) och tycker individerna 

själva det? 

 

Kan du se att individerna tycker sig ha fått hjälp? har de fått den hjälp de skulle 

behöva? 

I så fall vilken hjälp? Om inte vilken hjälp skulle de ha behövt?  

 

Hur skulle hjälpen som dessa personer säger sig behöva se ut utifrån samhällets 

aktörer och AG? 

Hur upplever individerna sin delaktig i rehabiliteringsprocess?  

har de fått vara delaktig/har de kunnat/velat vara delaktig? 
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