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ABSTRACT 
 
Försäkringskassan införde tydligare krav på att följa regelverket när det gäller 
sjukförsäkringen 2005. Det har bland annat lett till att antal ärenden där 
försäkringskassan beslutat att inte betala ut sjukpenning nästan fördubblades från 
år 2003 till september 2005. Kunskaperna om hur indragning av sjukpenning går 
till i praktiken och hur besluten uppfattas av de försäkrade är begränsad. Syftet 
med vår studie är att undersöka hur personer som fick indragen sjukpenning 
upplevt besluten samt hur de upplever sig ha blivit bemötta och informerade av 
försäkringskassans handläggare. I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ 
metod i form av intervjuer med sex kvinnor som fått sjukpenningen indragen. I 
vår studie framkom att kvinnorna inte känt sig bemötta som unika individer utan 
som ett ärende. Information om beslutet att dra in sjukpenningen har kommit som 
en överraskning till samtliga kvinnor och de har haft svårt att förstå motiveringen. 
Dessutom har många av kvinnorna fått fel uppfattning om försäkringsläkarens 
roll, av sin handläggare. 
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INTRODUKTION 

SOCIALFÖRSÄKRINGEN 
 
Socialförsäkringen är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen. I 

socialförsäkringen ingår bland annat föräldraförsäkring, bostadsbidrag, barnbidrag 

och pension. Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som 

ingår i socialförsäkringen (Elmér, Blomberg, Harrysson & Petersson, 2000). 

Socialförsäkringslagen (1999:799) (SofL) innehåller bestämmelser om vilka som 

kan vara försäkrade för vissa förmåner i Sverige. En person som arbetar och bor i 

Sverige omfattas i regel av den svenska socialförsäkringen. Sjukförsäkringen, som 

ingår i socialförsäkringen, är ett viktigt skydd för alla i yrkesverksam ålder 

(Elmér, Blomberg, Harrysson & Petersson, 2000). 

 

 

ARBETSLINJEN I SJUKFÖRSÄKRINGEN 

 

I början av 90-talet infördes arbetslinjen i större omfattning i sjukförsäkringen. 

Arbetslinjen i sjukförsäkringen innebär att när en person blir sjukskriven ska 

försäkringskassan försöka få personen att återvända till arbetsmarknaden så fort 

som möjligt (Berglind, 2001). Genom att förhindra att sjukskrivningen blir 

långvarig minskas risken för att sjukskrivningen övergår i sjukersättning (det som 

tidigare kallades förtidspension). Till grund för nuvarande arbetslinje ligger främst 

humanitära och ekonomiska skäl. Som grund för de humanitära skälen idag anförs 

att arbete ska främja hälsan i form av social samvaro och personlig utveckling. Att 

kunna försörja sig själv anses vara positivt för individens hela livssituation. Till de 

ekonomiska skälen hör framför allt att med fler människor som arbetar och som 

betalar skatt förbättras statens ekonomi (Marklund, 1995). 

 

 

SJUKFRÅNVARONS UTVECKLING UNDER 1990-TALET 

 
I början av 1990 präglades Sverige av en lågkonjunktur med hög arbetslöshet, 

vilket anses ha bidragit till att sjukfrånvaron minskade mellan 1992 – 1997 (SoU 
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2002:5). Under dessa år skedde även ett omfattande utbyte av sjukpenning bland 

personer som var långtidssjukskrivna till förtidspension. Försäkringskassan gjorde 

detta med stöd av Lag (1962:381) om allmän försäkring 16:1 (AFL). Det ledde till 

ökning av antalet förtidspensionärer (de som numera har sjuk- och 

aktivitetsersättning) samtidigt som det avlastade sjukpenningsystemet så att 

sjuktalet minskade ytterligare. Med sjuktalet menas totala antal ersatta 

sjukpenningdagar per sjukpenningförsäkrad vid årets utgång (Aronsson & 

Malmquist, 2002). Minskningen av sjukfrånvaron stabiliserades i mitten av 1990-

talet för att sedan börja öka 1998. 

 

Under de sista åren i slutet av 1990-talet ökade sjukfrånvaron rejält. 

Sjukfrånvaron nådde då till nya nivåer, de högsta någonsin historiskt sett (Olsson, 

2003). Utvecklingen under slutet av 1990-talet förstärkte skillnader som redan 

fanns när det gäller sjukskrivningar. Dit hör att det är betydligt högre andel 

kvinnor än män som är sjukskrivna. Det är dessutom fler äldre än yngre som är 

sjukskrivna. Även andra skillnader förstärktes, dit hör att det finns fler sjukskrivna 

inom kommuner och landsting än inom stat eller privata företag. Även de 

regionala skillnader som funnits förstärktes (SoU 2000:72). 

 

För att möta den kraftiga ökningen av antalet sjukskrivna och förtidspensionerade 

presenterade regeringen, i budgetpropositionen för 2002, ett åtgärdsprogram i 11 

punkter mot ohälsa. I budgetpropositionen för 2003 (Finansdepartementet 2002), 

fanns ett mål att frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning ska halveras 

2002-2008. Parallellt med det ska antalet nya aktivitets- och sjukersättningar 

minska. 

 

 

SKÄRPTA BESTÄMMELSER  

 
Sjukersättningen sänktes i flera etapper i början av 90-talet (Marklund, 1995). I 

mars 1991 sänktes sjukpenningen rejält för de första tre sjukdagarna, sen ökade 

ersättningen för fjärde till nittionde dagen för att slutligen, från den 91:a dagen 
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blev ersättningsnivån 90 procent. Under 1993 sänktes sjukpenningen efter ett års 

sjukskrivning, från 90 procent till 70 procent. Flera av dessa justeringar gjordes 

till följd av den ekonomiska krisen (Försäkringskassan 2006 a). 

 

Möjligheten att förtidspensionera människor av enbart arbetsmarknadsmässiga 

skäl togs bort 1991. 1992 fick arbetsgivarna ansvar för att betala sjuklönen under 

de första fjorton dagarna. Tidigare hade försäkringskassan ansvar för utbetalning 

av sjukpenning även vid korttidsfrånvaro. Dessutom infördes en karensdag i 

sjukförsäkringen och man minskade antalet poster som räknades in i 

sjukpenninggrundande inkomst under den här perioden. 1995 infördes nya regler 

för att förtydliga regelsystemet samt förbättra beslutsunderlaget vid beslut om 

sjukpenning och förtidspension. En ny förordning om skyldigheten att lämna 

läkarintyg i sjukpenningärenden tillkom (Försäkringskassan 2006 a). 

 

 

KRAV PÅ LIKFORMIGHET INOM DEN NYA MYNDIGHETEN 

 

Formell, kollektiv rättvisa var den grundläggande principen då 

socialförsäkringarna växte fram. Likhet mellan inkomstbortfall och kompensation 

mellan olika grupper i kompensationshänseende var viktigt. Som en följd av att 

värderingarna i samhället har ändrats har detta förändrats med tiden. Dessa 

förändringar har varierat i olika delar av landet. De stora regionala och lokala 

skillnaderna i sjukfrånvaro under de senaste åren har lett fram till krav på att det 

bör bli en mer likformig tillämpning av regler i hela landet. ”Regeltolkning och 

tillämpning sker inte med den entydighet och rättssäkerhet som ett nationellt 

system kräver” (SoU 2002:5).  

 

Det som gör att försäkringskassan har svårt att få en rättssäker och likformig 

tillämpning av regeltolkningen kan till en del bero på att handläggarna har ansvar 

för en stor mängd ärenden. Det kräver att de kan tolka komplicerade lagregler 

samtidigt som de ofta inte är juridiskt utbildade. (Vahlne Westerhäll, 2003). 
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Problemen med de höga sjuktalen och hur de skulle hanteras ledde till en 

omorganisation av försäkringskassornas verksamhet. Från att tidigare ha varit 21 

stycken självständiga försäkringskassor sammanfördes med Riksförsäkringsverket 

(RFV) till en ny myndighet den första januari 2005. Målet med den nya 

myndigheten var att skapa tydlig styrning av arbetet, med en mer enhetlig 

tillämpning av lagar och regler samt ökad insyn för medborgarna 

(Försäkringskassan 2006 b). 

 

 

KRITERIER FÖR SJUKPENNING 
 

För att vara försäkrad för sjukpenning måste man vara inskriven hos 

försäkringskassan och ha en inkomst av förvärvsarbete. Rätten till sjukpenning 

regleras i lag AFL 3:1. Sjukpenning betalas ut till den som är 

sjukpenningförsäkrad och som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom 

med minst en fjärdedel. Det är två faktorer som ska vara uppfyllda för att en 

person ska ha rätt till sjukpenning. ”Den försäkrade ska dels lida av en sjukdom 

och dels ska denna sjukdom nedsätta arbetsförmågan så att en inkomstförlust 

uppkommer” (Muller & Stenhammar, 2003, s 39).  

Sjukförsäkringen är en dag för dag försäkring, vilket innebär att den betalas ut så 

länge kriterierna uppfylls. När kriterierna inte längre uppfylls ska utbetalning inte 

längre ske (Socialförsäkringsutredning 2005). 

 

 

BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN 

 
Sjukpenningen ska vara ett skydd vid medicinskt grundad nedsättning av 

arbetsförmågan. Avsikten med att bedömningen av arbetsförmågan ska göras 

endast med utgångspunkt från medicinska kriterier är för att det ska vara tydliga 

gränser för vad som ska ersättas från sjukförsäkringen. Problem som i grunden 

inte är medicinska ska i första hand behandlas med arbetsmarknads- eller 

socialpolitiska medel. Finns särskilda skäl får det vid bedömningen av 

arbetsförmågans nedsättning tas hänsyn till den försäkrades ålder, 
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bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och andra liknande 

omständigheter. Ett särskilt skäl kan vara ”en person som har nära till den 

allmänna pensionsåldern och som befinner sig i en socialt och 

arbetsmarknadsmässigt utsatt situation” (Muller & Stenhammar, 2003, s 46). 

 

Beslut att inte betala ut sjukpenning beror till största del på att den försäkrade 

anses kunna klara av sitt vanliga arbete trots besvär eller att kunna klara av ett 

annat normalt arbete i första hand på sin arbetsplats och i andra hand på hela 

arbetsmarknaden. En arbetslös persons arbetsförmåga bedöms mot hela 

arbetsmarknaden (Försäkringskassan, 2005a). Bedömningen av arbetsförmågan 

ska ske enligt en steg-för-steg modell, som omfattar sju steg. 

 

Om handläggaren är osäker i ett ärende, kan handläggaren konsultera 

försäkringsläkaren. Försäkringsläkaren kan komma med råd och 

rekommendationer, men har ingen beslutsrätt. Det är handläggaren som har 

fullständig beslutsrätt i ett ärende (Försäkringskassan, 2005a). 

 

 

RUTINER VID INDRAGNING  

 
Sjukpenningärenden ska handläggas så snart som möjligt för att den ersätter den 

inkomst som den försäkrade normalt är beroende av. Försäkringskassan ska i nya 

sjukfall ge information ”inom tre dagar från det att man kommit fram till att det är 

oklart om den försäkrade har rätt till sjukpenning skicka ett informationsbrev till 

den försäkrade där detta framgår” (Försäkringskassan, 2005a, s 7). ”Information 

är en generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 

kommunikation i olika former”, enligt Nationalencyklopedin (2005). 

Det kan finnas olika anledningar till att det är oklart om sjukpenning ska betalas 

ut. Det kan bero på att det inte har funnits tid till att konsultera försäkringsläkaren 

eller att försäkringskassan av någon orsak inte hinner kommunicera den 

försäkrade (Försäkringskassan, 2005a). Utbetalning ska sedan ske inom 30 dagar i 

90 procent av sjukfallen, vilket är ett nationellt mål (Försäkringskassan, 2006 b). 
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Kommunicering 

Enligt förvaltningslagen 17 § (FL) får inte ett ärende avgöras utan att den som är 

part har underrättats om en uppgift som har tillkommit ärendet av någon annan än 

parten själv. Kommuniceringen kan vara muntlig eller skriftlig, när det gäller 

ärenden som är av stor betydelse för den försäkrade, som exempelvis sjukpenning 

är det lämpligt att den är skriftlig. Kommuniceringen ska innehålla beskrivning av 

det material som ska ligga till grund för beslutet i ärendet. Det ska även framgå att 

den försäkrade har rätt att yttra sig över materialet. Normalt har den försäkrade 14 

dagar på sig efter att hon eller han har fått ta del av handlingarna.  

Enligt försäkringskassans rutiner ska en annan tjänsteman än den som handlägger 

ärendet granska beslutsunderlaget innan det skickas till den försäkrade. Detta för 

att vara säker på att allt är korrekt. ”Ett negativt beslut om rätten till sjukpenning 

ska aldrig komma som en överraskning för den försäkrade” (Försäkringskassan, 

2005a, s 8).  

 

Beslut 

Beslutet i ärendet bestäms först efter den tid som den försäkrade har haft på sig 

för att komma in med synpunkter. Beslutet skickas till den försäkrade, har den 

försäkrade ett ombud ska beslutet skickas till denne (Försäkringskassan, 2005a). 

 

Är beslutet negativt för den försäkrade ska skälen till beslutet alltid motiveras för 

att den det gäller ska kunna tillvarata sina rättigheter enligt 20 § FL. Det är viktigt 

att det framgår vilka omständigheter i utredningsmaterialet som har lett fram till 

beslutet i ärendet. 

 

Exempel på när försäkringskassan kan ha anledning att besluta om att inte betala 

ut sjukpenning 

• Det medicinska underlaget styrker inte att sjukdom föreligger eller att 

arbetsförmågan på grund av sjukdom inte är nedsatt i sådan omfattning 

som krävs för att få rätt till sjukpenning (3kap 7§ AFL) 

• Den försäkrade har åkt utomlands utan att hämta medgivande för resa till 

utlandet från Försäkringskassan ( 4 kap 5§ 2 SofL) 
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PROBLEMFORMULERING 

 
Med den nya myndigheten från 2005 infördes tydligare krav på att följa 

regelverket. Motivet med en den nya myndigheten var att skapa en rättssäker och 

likformig tillämpning av sjukförsäkringen. Det har bland annat lett till ett ökat 

antal indragningar av sjukpenning.  

 

Antal ärenden där försäkringskassan beslutat att inte betala ut sjukpenning 

fördubblades nästan från år 2003 till september 2005 (Försäkringskassan 2005b). 

Försäkringskassan i Västernorrland drog under år 2005 in sjukpenningen för 382 

personer, varav 212 kvinnor och 170 män. Enligt försäkringskassan är deras 

kunskaper om hur detta går till i praktiken och hur besluten uppfattas av de 

försäkrade är begränsade. 

 

 

SYFTE 

 
Syftet med studien är att undersöka hur personer som fick indragen sjukpenning 

upplevt besluten samt hur de upplever sig ha blivit bemötta och informerade av 

försäkringskassans handläggare. 
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TEORETISK REFERENSRAM 

 
Som teoretisk ansats har vi valt gräsrotsbyråkrati. Det är en form av byråkrati som 

förekommer inom offentlig verksamhet. Vi kommer att redogöra för de begrepp 

inom teorin som är relevanta för vår studie. 

 
Försäkringskassan är en byråkratisk organisation. Byråkrati handlar om att 

åstadkomma kontroll och samordning av arbete i stora organisationer (Blau & 

Meyer 1987, i Johansson, 1992, s.30). Försäkringskassan bygger sin verksamhet 

på masshantering vilket innebär att ett visst antal ärenden ska handläggas på viss 

tid. Handläggare, som är offentligt anställda tjänstemän, definieras av Michael 

Lipsky i Roine Johanssons Vid byråkratins gränser (1992) som 

gräsrotsbyråkrater. Att vara gräsrotsbyråkrat innebär ”dels att de har direktkontakt 

med medborgarna i sitt dagliga arbete och dels har en avsevärd handlingsfrihet i 

utförandet av sina arbetsuppgifter” (Johansson, 1992 s 41). Gräsrotsbyråkrater hör 

till det lägsta skiktet inom sin organisation.  

 

För att organisationen ska klara av att hantera ett stort antal ärenden måste 

individen förenklas för att effektivt kunna hanteras och kontrolleras. Förenklat 

betyder det att individen förvandlas till en klient som passar organisationens 

verksamhet. Det kan ske genom att individen klassificeras utifrån olika grunder 

(Johansson, 1992). I försäkringskassans fall kan exempelvis individen 

klassificeras som ”frisk” eller ”sjuk”, ”ha arbetsförmåga” eller ”inte ha 

arbetsförmåga”. I klassificeringen ingår att undersöka, uppskatta, värdera och 

bedöma klientens verkliga problem eller behov. Det innebär att klientens egna 

bedömningar av sin sjukdom och sin arbetsförmåga kan ifrågasättas (Johansson, 

1992.).  

 
Lipsky (1980) anser att endast fysiska möten kan räknas till direktkontakt mellan 

handläggare och klient. Johansson (1992) däremot, som skriver om svenska 

förhållanden, menar att all kontakt mellan handläggare och klient är direktkontakt, 
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oavsett om kontakten sker via fysiskt möte, telefon eller genom skriftlig 

korrespondens.  

 

HANDLINGSUTRYMME 

 
Lipskys (1980) definition innebär att gräsrotsbyråkrater ska, i arbetet med 

klienter, göra individuella tillämpningar av generella regler och direktiv. Det 

innebär i praktiken att handläggarna har ett visst handlingsutrymme, när det gäller 

att utföra sitt arbete, inom organisationens begränsningar. Begränsningarna består 

av att följa lagar, ramar, regler och direktiv samt utöva kontroll.  

Både handlingsutrymmet och begränsningarna bestäms av en rad faktorer. 

Handlingsutrymmet kan beskrivas utifrån fem faktorer: regel-bundenhet, 

specialiseringsgrad, tid per ärende, intresseinriktning och avstånd (Johansson, 

1992). Regel-bundenhet syftar på gräsrotsbyråkratens bundenhet till regler. Vilket 

handlar om ”detaljreglering-ramstyrning respektive strikt-flexibel tillämpning” 

(Johansson, 1992, s 63). Gränsdragningen syftar till att byråkratin ska framstå som 

självklar, rättvis och nödvändig för de försäkrade som har med myndigheten att 

göra (Bäckström, 1997).  

 

Relationen mellan handläggaren och den försäkrade sker inte på lika villkor det är 

en asymmetrisk relation. Den försäkrade är i en beroendeställning till 

handläggaren som med sin kunskap och sina resurser ska kunna ge hjälp till den 

försäkrade (Hall, 2002). Handläggarna måste lyda lagen, vara lojal mot sina 

överordnade och samtidigt bemöta den försäkrade med hänsyn. De problem som 

kan uppkomma är om kraven mellan dessa tre olika relationer kommer i konflikt 

med varandra. Genom att följa lagen är handläggaren lojal mot överordnade samt 

visar hänsyn till den försäkrade (Hall, 2002).  

 

 

KLIENTEN OCH GRÄSROTSBYRÅKRATI 

 
Klienter förväntar sig normalt att bli bedömda utifrån ett helhetsperspektiv som är 

baserat på den egna subjektiva upplevelsen, men upplever ofta att handläggaren 

ser dem utifrån hur de passar in i organisationens mall (Johansson, 1992). 
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Ur klientperspektiv kan handläggningen uppfattas orättvis, vid jämförelse med 

andra klienter. Det kan upplevas som att olika regler gäller för det som upplevs 

som lika och att lika regler gäller för det som upplevs som olika. Eftersom makt- 

och beroendeförhållandet mellan klient och handläggare är ojämnt, kan klienten 

ha svårt för att hävda sina önskemål och sin vilja (Johansson, 1992). 

 

 

BEMÖTANDE 

 
Den definition av bemötande som används av försäkringskassan är framtagen av 

SISUS, Statens institut för särskilt utbildningsstöd. Enligt denna kan bemötandet 

av den försäkrade ske på tre nivåer som påverkar varandra. De tre nivåerna är den 

kollektiva, den organisatoriska och den individuella nivån. Bemötandet på den 

individuella nivån skapas i samspel mellan handläggare och försäkrade i mötet 

dem emellan. I vår studie är det den sista nivån i bemötande som är i fokus. 

Bemötandet handlar om hur handläggare bemöter försäkrade, mer än det motsatta 

förhållandet (Hydén, 2001). 

 

Enligt Stina Hall (2002) är bemötandet en kombination av beteende och attityder. 

Handläggarna har kontakten med de försäkrade och därför är det deras bemötande 

som kommer att representera försäkringskassans verksamhet. 

Möten handlar om situationer då vi aktivt bör göra något i relation till den andre i 

samspelet. Handläggarens bemötande spelar en viktig roll för dem som kommer i 

kontakt med försäkringskassan, oavsett vilket beslut som fattas. 

 

 

KRITIK MOT TEORIN 

 
Varken Lipsky (1980) eller Johansson (1992) tar hänsyn till politiska svängningar 

och hur det påverkar gräsrotsbyråkraten i dennes arbete. Avståndet mellan de som 

fattar de politiska besluten och de gräsrotsbyråkrater som ska implementera 

lagförändringar och föreskrifter är långt. Det kan bli en stor källa till irritation hos 

gräsrotsbyråkraterna, då de upplever ”att dem får ta konsekvenser av illa 

genomtänkta politiska beslut” (Hall, 2002, s 84). 
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TIDIGARE FORSKNING 
 
Forskning kring indragen sjukpenning var utifrån de sökningar vi gjort via 

Mittuniversitetets bibliotek förhållandevis begränsade. Vi har inte funnit någon 

tidigare forskning om försäkrades upplevelse av indragen sjukpenning. 

Försäkringskassan gav under 2005 ut en slutrapport, en kvantitativ studie över 

avslag och indragningar av sjukpenningen under tiden november 2004 till juni 

2005. Den heter ”När det blir nej till sjukpenning” (Försäkringskassan, 2005b). 

Rapporten tar upp att debatten om sjukskrivningar alltmer har kommit att handla 

om att försäkringskassan har skärpt sin tillämpning och att fler får negativa beslut 

när det gäller utbetalning av sjukpenning.  

Försäkringskassan har under de första månaderna 2005 fattat allt fler beslut om att 

inte betala ut sjukpenning. Fortfarande är andelen ärenden där försäkringskassan 

betalar ut sjukpenning mycket större än ärenden med negativa beslut. Totalt drogs 

sjukpenning in i cirka 12 950 ärenden under 2005 i Sverige, vilket utgör 2,1 % av 

alla avslutade sjukfall under samma år. I genomsnitt tog försäkringskassan 

kontakt med den försäkrade före kommunicering i 36 % av ärendena 

(Försäkringskassan 2005b). 

 

Stina Hall (2002) har gjort en studie om det ”Offentliga mötet”. Syftet med 

hennes studie var att undersöka vilka mekanismer som ligger bakom mötet mellan 

försäkringskassans handläggare och de försäkrade. För att kunna utveckla ett gott 

bemötande krävs tre saker från handläggarens sida: att man förstår vad ett gott 

bemötande innebär, att man vill ge ett gott bemötande samt att man faktiskt kan 

ge ett gott bemötande.  

Handläggarna är skyldiga att ge de försäkrade ett bra bemötande. De försäkrade i 

Halls studie som uttryckligen berättade att de hade fått ett bra bemötande av 

handläggaren hade svårt att ge konkreta exempel. Något som ansågs påverka om 

bemötandet blev bra, var bland annat empati och att bli sedd som en hel människa. 

Försäkrade, oavsett ärende, föredrog att få träffa sin handläggare personligen, 

framför telefonmöte.  
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Stina Hall tror att ”om de försäkrade får vad de anser vara ett bra bemötande, och 

därigenom tycker att försäkringskassan handlägger socialförsäkringen rätt och 

riktigt, blir de mer villiga att i ett längre perspektiv acceptera den rådande 

lagstiftningen” (Hall,2002, s 71 – 72). 
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METOD 

VAL AV METOD 
 

Vår studie har en kvalitativ ansats som utgår från det hermeneutiska synsättet, 

vilket handlar om att skapa förståelse. Grunden är den hermeneutiska spiralen: 

”Förståelse kan beskrivas som en process där man genom tolkning försöker se 

någonting utifrån respondentens egen horisont, vilket förutsätter en dialog” 

(Olsson & Sörensen, 2002, s 103). 

Syftet med studien var avgörande vid valet av metod. Kvalitativa studier handlar 

ofta om innebörd och upplevelse medan kvantitativa studier handlar om att mäta 

och generalisera på förhand preciserade företeelser (Olsson & Sörensen, 2002). Vi 

valde kvalitativ metod med intervjuer, för att vi ville få förståelse för hur våra 

respondenter har upplevt beslutet att få sjukpenningen indragen.  

 

Reliabilitet är, enligt Olsson & Sörensen (2002, s 73), ”graden av 

överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument, dvs. vi får 

samma resultat varje gång vi mäter”. Det finns inga standardiserade metoder för 

att nå reliabilitet i kvalitativa undersökningar, eftersom frågor kan uppfattas eller 

tolkas olika av olika individer.  

Vi valde att göra intervjuer för att respondenterna skulle få berätta fritt om sina 

upplevelser. Som stöd under intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide med 

olika teman. Detta för att hålla intervjun inom studiens problemområde, vilket vi 

anser ökade validiteten till vår studie (Olsson & Sörensen, 2002).  

 

När det gäller terminologi i vår studie har vi medvetet valt att omväxlande 

använda oss av försäkrad, klient, respondent och kvinna. Det beror på att i vissa 

avsnitt anser vi att ett av orden passar bättre in än något annat. Försäkrad har vi 

använt oss av när det gäller socialförsäkringssystemet, klient när det gäller teorin 

om gräsrotsbyråkrati, kvinna vid citat i resultatet och respondent i metod och 

diskussionen.  

 

 

16 



Maria Björklund & Elisabet Lundsten 

FRÅGEOMRÅDEN 
 
Vi utformade en intervjuguide (bilaga 1) som bestod av fyra teman. Dessa teman 

var bakgrund, indragning av sjukpenning, bemötande och information. 

Intervjuguiden planerades utifrån tidigare kurslitteratur, främst från ”Utvärdering i 

praktiken” (Berglind, 2000). 

Våra frågeområden i intervjuguider utgör även våra nyckelområden: 

• Motiv till indragning av sjukpenningen. 

• Hur respondenterna fått information vid indragningen. 

• Läkarnas roll 

• Hur respondenterna uppfattat informationen om överklagandet. 

• Motiv till att överklaga eller inte. 

• Bemötande från handläggaren. 

• Tillgängligheten hos försäkringskassan. 

• Vilka tidigare erfarenheter de haft av försäkringskassan. 

• Hur respondenterna ser på indragningen idag. 

 

Vi har båda en begränsad förförståelse till detta ämne. Eftersom vi inte har arbetat 

som handläggare på försäkringskassan och ingen av oss har varit med om någon 

utredning hos försäkringskassan. Vår ambition har varit att gå in i detta med 

öppna ögon och stor nyfikenhet. 

 

 
URVAL  
 
Med anledning av sekretessbestämmelser och respondenternas frivillighet och 

samtycke, fick en person på försäkringskassan välja ut ett antal personer utifrån 

våra kriterier. Våra kriterier var att personerna skulle ha haft sjukpenning och fått 

den indragen. Det var sju personer som blev kontaktade av försäkringskassan, av 

dessa tackade en person nej och en var inte anträffbar. Ytterligare en person till 

vår studie fick vi kontakt med genom ett spontantmöte med en bekant till en av 

oss. Hon erbjöd sig att medverka då hon fick höra om vår studie. 
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Vi har intervjuat sex kvinnor från Sundsvallsområdet som fått indragen 

sjukpenning under 2005. Tre av dem var mellan 30 och 39 år, en var mellan 40 

och 49 år samt två var mellan 50 och 59 år. Kvinnorna hade varit sjukskrivna av 

olika anledningar. När sjukpenningen drogs in hade fem tillsvidareanställning och 

en var arbetslös. Intervjuerna genomfördes mellan sju och fjorton månader efter 

beslutet. Idag har tre tillsvidareanställning, två har vikariat och en är arbetslös. Vi 

har valt att inte redogöra för exakt ålder bostadsort, yrke eller något annat som 

kan göra att respondenterna skulle kunna identifieras.  

 

När vi gjorde intervjuerna hade det gått cirka ett år sedan respondenterna fått sin 

sjukpenning indragning. Detta kan innebära att viktiga delar har glömts bort. 

Enligt Repstad (1999) kommer individer ofta ihåg det som varit viktigt för dem, 

därför tror vi att de har ett starkt minne av det som hände. En fördel med att 

intervjuerna gjordes efter ett år är att de kan se på händelsen med viss distans 

vilket kan göra att de lättare kan prata om sina känslor. 

 

Vi beslöt att börja med sex intervjuer för att sedan komplettera med flera om inte 

mättnad hade uppnåtts. Med mättnad menar vi att man ser återkommande mönster 

i respondenternas berättelser. Vid sjätte intervjun kände vi båda att vi fått 

tillräckligt med information för att kunna göra en innehållsanalys. 

 

 

INTERVJUER 
 
Respondenterna kontaktades först via ett brev (bilaga 2). Några dagar senare 

ringde personen från försäkringskassan upp dem för att ta reda på om de var 

intresserade av att medverka i vår studie. Därefter fick vi namn och 

telefonnummer för att kontakta de personer som sagt sig vara intresserade av att 

medverka i studien. Under telefonsamtalet berättade vi om syftet med vår studie, 

att deras medverkan var frivillig och frågade om de hade något emot att vi 

använde bandspelare under intervjun.  
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Val av plats kan påverka om resultatet av en intervju blir bra eller dålig, det är 

viktigt att man kan samtala ostört och att respondenten känner sig bekväm med 

situationen (Repstad, 1999). Våra respondenter fick välja plats för intervju. Två 

valde att träffa oss på Mittuniversitetet, tre hemma hos en av oss och en i hennes 

bostad.  

 

Vid samtliga intervjuer medverkade vi båda två. Vi delade upp frågeområdena i 

intervjuguiden mellan oss. Intervjuerna tog mellan 30 till 60 minuter. 

Respondenterna hade inte fått se intervjuguiden i förväg, men via telefon fått 

information om vilka frågeområden det gällde.  

Intervjuerna dokumenterades genom bandinspelningar och skrevs ut fullständigt 

efteråt. Fördelar med att använda bandspelare är bland annat att man kan 

koncentrera sig på vad respondenten säger och man har tid att observera det icke-

verbala beteendet. En nackdel är att vissa respondenter kan bli hämmade av 

bandspelaren. Vi använde en liten bandspelare med inbyggd mikrofon, vilket är 

att föredra framför en större bandspelare (Repstad, 1999). Respondenterna 

tillfrågades innan intervjuerna om de godkände bandinspelning, vilket samtliga 

gjorde. Efteråt har vi raderat banden. 

 

 

ETISKA ASPEKTER 
 

Alla intervjupersoner upplystes i brevet, under telefonsamtalet och innan intervjun 

startade att medverkan var frivillig. De garanterades konfidentialitet, både under 

arbetet och i studien. Vi som arbetade med studien skrev under försäkran om 

tystnadsplikt innan intervjuerna startade, eftersom det var ett krav från 

försäkringskassan. Det fick samtliga respondenter veta innan respektive intervju. 

De uppgifter som vi samlar in om våra respondenter kommer endast att användas i 

vår studie (Repstad, 1999).  

Vi valde att inte göra någon personbeskrivning av respondenterna för att ingen ska 

kunna bli igenkänd. Respondenterna erbjöds att få ta del av den färdiga studien. 

Det tackade alla ja till. 
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Vi strävade efter att arbeta enligt godhetsprincipen, som innebär att ”göra gott och 

förhindra eller förebygga skada” (Olsson & Sörensen,2002, s.56). Därför var det 

viktigt för oss att vi hade en väl genomarbetad intervjuguide för att förhindra att 

respondenterna blir kränkta av våra frågor.  

 

 

INNEHÅLLSANALYS 
 
När vi hade genomfört intervjuerna skrev vi ut dessa i sin helhet. Vi gjorde en 

innehållsanalys av våra intervjutexter, för att systematiskt analysera våra 

intervjuer (Olsson & Sörensen, 2002). Första delen av analysen bestod av 

genomläsning av de nedskrivna intervjuerna ett flertal gånger, för att få en 

förståelse för innehållet. Därefter bröt vi ned texten i nyckelområden och vi letade 

efter citat som belyste innebörden som ledde fram till olika teman. Denna process 

fortskred kontinuerligt genom hela analysarbetet för att få en helhetsförståelse. 

Till sist gjorde vi en hermeneutisk tolkning av hela materialet samt reflekterade 

över resultatet utifrån en teoretisk referensram (Graneheim & Lundman, 2004, s 

105 - 112).  

Vi har använt oss av Backman (1998) som referenslitteratur när det gäller den 

logiska strukturen i uppsatsen. 
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Tabell 1: Ett exempel på hur vi har gått tillväga med innehållsanalysen. 
Nyckelområde Meningsbärande enhet Kondenserad form 
Information om indragningen 
av sjukpenningen 
 

Och då den terminen den andra 
terminen då fick jag bara ett 
papper från försäkringskassan 
att jag inte skulle få någon 
sjukpenning PANG bara så där  
 
Jag fick ett brev, först ringde 
hon till mig och sa att du 
kommer att få ett brev där det 
står att sjukpenningen kommer 
att bli indragen, så gick det, det 
var en gång bara. Brevet kom 
två dagar efter samtalet  
 
Det fick jag liksom bara ett brev 
hem, inget telefonsamtal. 
 
Inget brev ingen telefoni 
ingenting. Bara att pengarna 
inte kom. 
 
 

Alla fick ett brev, men i ett fall 
dröjde beslutet, så hon fick 
ringa och fråga efter sin 
ersättning. 
Två stycken fick besked via 
telefon innan beslutet 
skickades ut via brev. Tre 
personer fick brev utan samtal. 

Tema Undertema Konklusion 
Administrativ handläggning 
 

Opersonligt Beslutet kommer oväntat, det 
blir en mindre chock för flera 
av dem. 
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RESULTAT 

 

MOTIV TILL INDRAGNING AV SJUKPENNING. 

 
På frågan om de kom ihåg motivet till indragningen av sjukpenningen svarade två 

av kvinnorna att de kom ihåg motivet medan de andra var mer tveksamma. De 

som var tveksamma tycker inte att de har fick någon riktig förklaring till 

indragningen. 

 
En kvinna uttryckte det som: 
”Nej det var inga skäl så. Det stod mest bara att jag inte var berättigad till 
fortsatt sjukpenning”. 
 
En kvinna som förstår motivet säger: 
”Jaha, det motiverade att min diagnos som jag hade fått var inte fullgod för 
att erhålla sjukpenning, den var inte tillräcklig för att jag skulle få 
ersättning”. 
 
En kvinna uppfattade motiveringen som: 
”Ja, det var ju nästan ingenting. Det stod bara att jag var inte ett 
rehabfall”. 

 
 
INFORMATION VID INDRAGNINGEN 

 
Under detta nyckelområde frågade vi hur kvinnorna fått information om 

indragningen. Två fick ett telefonsamtal av sin handläggare om att de inom några 

dagar skulle få ett brev om att sjukpenningen skulle dras in. Tre respondenter fick 

ett brev utan förvarnande telefonsamtal. Den sista fick varken brev eller 

telefonsamtal, utan hennes ersättning uteblev. 

 

En av kvinnorna berättade: 

”Jag fick ett brev, först ringde hon till mig och sa att du kommer att få ett 
brev där det står att sjukpenningen kommer att bli indragen, så gick det, det 
var en gång bara. Brevet kom två dagar efter samtalet”. 
 

En kvinna berättade om hur förvånad hon hade blivit: 

”Jag fick bara ett papper från försäkringskassan att jag inte skulle få någon 
sjukpenning PANG bara sådär”. 
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En annan av kvinnorna sa: 

”Inget brev ingen telefoni ingenting. Bara att pengarna inte kom”. 

 

 

LÄKARENS ROLL 

 
Respondenterna var oförstående och frustrerade över hur försäkringsläkaren 

kunde ta beslut utan att han träffade dem. De upplevde också att deras 

behandlande läkare ansåg sig misstrodd i sin yrkesprofession. 

 

En kvinna berättade: 

”Ja, jag tycker att det är konstigt att man kan bedöma folk utan att ha 
träffat en. Som deras läkare de är ju deras läkare som sagt att jag kan gå ut 
och jobba. Men han har ju inte träffat mig”. 
 

En kvinna som försökte få träffa försäkringsläkaren sa: 

”Jag begärde hårt att få träffa försäkringsläkaren som gjorde sin 
bedömning och som hon (handläggaren) skyllde på. Men det gick ju bet. Det 
vart inget, utan han pratade inte med några patienter. Han bara tittar på 
papper”. 
 

En av de andra kvinnorna berättade: 

”Hon var ju förtvivlad hon på försäkringskassan. Hon är jättebra! Hon har 
försökt förklara för försäkringsläkaren och linda in orden”. 
 

En kvinna sa: 

”Läkaren på vårdcentralen blev ju kraftigt irriterad för de som läkare anser 
ju att de blir misstrodda eftersom inte deras sjukintyg fungerar”. 
 

Ytterligare en kvinna berättade om en liknande erfarenhet med sin läkare: 

”Det var frustrerande för min överläkare, det kändes säkert för jäkligt för 
honom också att inte bli betrodd och hörd”. 
 

23 



Maria Björklund & Elisabet Lundsten 

 

INFORMATION OM ÖVERKLAGANDET 

 
De flesta av respondenterna har uppfattat hur de ska överklaga, men 

informationen har i flera fall upplevts som bristfällig och kortfattad. Flera 

upplevde det som ”bökigt” att överklaga. En av respondenterna blev avrådd av sin 

handläggare att överklaga, för att det inte skulle vara någon idé. 

 

Enligt en av kvinnorna: 

”Nej, det stod bara lite luddigt längst ner att jag kunde överklaga, två 
meningar eller någonting sådant. Det stod inte vem jag skulle vända mig till 
men jag antar att det var till den person som hade skickat brevet”. 
 

En annan av kvinnorna sa: 

”Ja, jag förstod den på en gång. Det gjorde jag”. 

 

MOTIV TILL ATT ÖVERKLAGA ELLER INTE 

 
Flera av respondenterna har uppfattningen att det var meningslöst att överklaga. 

De hade olika skäl till det. En överklagade och en trodde att hon hade överklagat, 

men det visade sig att det var en omprövning som gjorts i hennes fall. 

 

En kvinna berättade: 

”Jag är inte en sån människa som kan hålla på…när jag inte…jag är en 
annan generation…jag är inte uppfostrad så…man ska inte bråka”. 
 

”Nej, det verkar så bökigt”, sa en annan kvinna. 

 

 

BEMÖTANDET FRÅN HANDLÄGGAREN 

 
Hälften av respondenterna tyckte att bemötandet från handläggarna varit bra, men 

de upplevde att de har varit ett ärende bland alla andra. En har ingen uppfattning 

om bemötandet alls, då hon inte haft någon personlig kontakt med handläggaren. 

En av de andra kvinnorna var mycket nöjd med bemötandet. En annan av 
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kvinnorna ansåg att bemötandet var under all kritik och att de på 

försäkringskassan är ”hemska varelser”. 

 

En av kvinnorna berättade: 

”Hon var inte otrevlig på något vis eller så där, det var hon inte. Det kunde 
kännas som om hon kanske lyssnade. Känslan jag fick hela tiden det var att 
det spelar ingen roll vad jag säger eller vad jag gör”. 
 

En annan kvinna hade liknande erfarenhet: 

”Hon var väldigt trevlig. Det tyckte jag. Men jag kände inte att hon hjälpte 
mig något”. 
 

En kvinna upplevde det som: 

”Jag tycker inte att det fanns någonting som var bra, nej jag liksom att hon 
gjorde detta på löpande band. Hon skulle väl visa förståelse men jag tog det 
inte till mig, det var hennes jobb bara” 
 

En annan kvinna sa: 

”… de har ingen empati för andra människor. De är hemska och 
osympatiska varelser. Jag hade så ont i magen när jag skulle ringa upp att 
det kunde gå två dagar innan jag ringde”. 
 

 

TILLGÄNGLIGHETEN HOS FÖRSÄKRINGSKASSAN  

 
Fem av respondenterna tyckte att tillgängligheten har varit god, medan en av dem 

hade problem med att få kontakt med sin handläggare. 

 

En kvinna ansåg att: 

”Det har aldrig varit några problem, så den biten har varit bra”. 

 

Kvinnan som hade problem med att få kontakt berättade: 

”Nej, om jag säger att jag ringer henne direkt då är det jättesvårt. Hon har 
varit borta mycket. Då det var ju hon som jag skulle prata med. Det var 
också lite dåligt. Det var ingen annan som ryckte in i stället”.  
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HUR KVINNORNA SER PÅ INDRAGNINGEN IDAG 

 
De ser tillbaka på beslutet med blandade känslor. Flera tyckte inte att det gjorts 

tillräckligt i deras fall och de kände sig orättvist behandlade när de jämförde sig 

med andra i sin omgivning som är sjukskrivna. 

 

 En av kvinnorna hade ett önskemål om hur det skulle kunnat genomförts på 

ett bättre sätt: 

”… att dom tagit en diskussion och sagt att detta håller inte, att 
försäkringskassan och arbetsgivaren tagit en diskussion tillsammans så att 
man kan lösa det på något vis. Istället för att bara skicka ut ett brev med 
indraget så skulle detta ha gjorts innan” 
 

En annan kvinna berättade: 

”Jag vet inte. Jag försöker att inte tänka så mycket på det. Usch! Det är 
jobbigt. Man blir så, man ser så många på jobbet som får vara sjukskrivna 
som man tycker ”vadå för?”. 
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DISKUSSION 

METODDISKUSSION 
 
Till en början funderade vi på att göra en kvantitativ enkätstudie. Ett problem vi 

stötte på var att det troligtvis skulle bli låg validitet på enkätsvaren. Detta eftersom 

vi var osäkra på om de skulle svara på frågorna eller om de generellt skulle svara 

gällande deras uppfattning om försäkringskassan, vilket gjorde metoden mindre 

lämplig. Dessutom fanns det risk för både externt och internt bortfall. Externt 

bortfall innebär att en person i urvalet vägrar eller inte har möjlighet att svara på 

enkäten. Internt bortfall innebär att vissa frågor i enkäten lämnas obesvarade 

(Ejlertsson, 2005). 
 

Eftersom kvantitativa intervjuer ofta har givna svarsalternativ passade det mindre 

väl för vårt syfte (Hartman, 2004). I stället valde vi att göra en kvalitativ studie 

med djupintervjuer utifrån en intervjuguide. En fördel med detta är att våra 

respondenter har fått berätta fritt om sina upplevelser. Genom det fick vi 

möjlighet att fånga upp faktorer av betydelse som vi själva inte tänkt på i förväg. 

En sådan faktor var försäkringsläkarens roll, som kom fram i alla intervjuer. 

 

En annan fördel med vårt tillväga gångsätt var att vi medverkade båda två under 

intervjuerna. Vi delade upp frågeområdena mellan oss och den som inte frågade 

kontrollerade att alla frågor blivit besvarade. Ett problem som kan uppstå genom 

att vara två under intervjun är att respondenten kan känna sig att hon hamnar i 

underläge. Vår uppfattning är att detta inte hände. Det faktum att vi är två kvinnor 

och att våra respondenter alla är kvinnor kan ha haft betydelse för resultatet, 

eftersom vi tror att vi som kvinnor har lättare att identifiera oss med andra 

kvinnor. Kvinnor ”har som regel lättare för att engagera sig medan män har lättare 

att distansera sig” (Ekberg, Heide & Petersson, 2002). Eftersom vi inte är män och 

inte intervjuade några män är det svårt bekräfta eller att ha någon uppfattning om 

detta. Det hade dock varit mycket intressant att få ett manligt perspektiv på hur 

kvinnor hade upplevt att få sin sjukpenning indragen.  
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Det är viktigt att respondenterna svarar på det vi frågar om för att nå validitet. En 

risk med vår metod var om respondenterna inte ville svara på vissa av våra frågor 

(Olsson & Sörensen, 2002). Vi är medvetna om att försäkringskassan kan ha 

begränsat urvalet till personer med en begränsad sjukdomshistoria. Det inträffade 

inte, utan upplevelsen hos den respondent som vi fick kontakt genom ett 

spontanmöte stämde väl överens med övriga respondenters upplevelse, vilket vi 

anser gör validiteten tillfredställande i vår studie. 

 

En styrka i vår studie var att alla respondenter gick med på att bli inspelade på 

band. Det gör att vi minimerat risken att ha missat någon väsentligt information. 

Allt som blivit sagt under intervjun har vi haft tillgängligt under vårt analysarbete 

(Repstad, 1999). 

I resultatet har vi valt att skriva ihop respondenternas upplevelser i teman för att 

enklast kunna se likheter och olikheter. Genom att vi använde oss av många citat 

tror vi att risken för att misstolka intervjusvaren minskade.  

 
Vi är ovana att göra intervjuer, vilket kan göra att vi inte uppfattar allt som sker 

under en intervju, exempelvis kroppsspråkets betydelse. Det gäller även vårt eget 

kroppsspråk samt vår egen vokabulär samt undvika att ställa ledande frågor. 

Något som upplevdes positivt av respondenterna var informationsbrevet som 

skickades ut innan telefonkontakten från försäkringskassan togs. Det gjorde att de 

hann förbereda sig och tänka efter om de ville delta. Under intervjuerna kom det 

fram att de hade varit tveksamma att ställa upp om det endast hade blivit 

kontaktade via telefon. 

 

 

RESULTATDISKUSSION 
 
Syftet med studien var att undersöka hur personer som fick indragen sjukpenning 

upplevt beslutet samt hur de upplever sig ha blivit bemötta och informerade av 

försäkringskassans handläggare. Vi anser att vi har fått en god förståelse för hur 

våra respondenter har upplevt att ha fått sin sjukpenning indragen. Under analysen 

fann vi olika teman som till stor del handlade om hur våra respondenter upplevde 
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handläggaren och handläggningen. Vidare uppfattade vi att de kände sig utsatta 

för att vara föremål för andras bedömning och att besluten togs över deras 

huvuden. Ytterligare ett tema var att de kände sig som ett ärende och inte som en 

unik individ. Vi kommer här att föra ett resonemang om det som vi uppfattat att 

respondenterna upplevt som viktigast eller varit mest oförstående för när det 

gäller beslutet av indragen sjukpenning.  

 

För många av våra respondenter kom beskedet om indragning av sjukpenningen 

som en överraskning, vilket är tvärtemot vad som står i försäkringskassans 

metodstöd. I det står att ett negativt beslut om rätten till sjukpenning aldrig ska 

komma som en överraskning, vilket det har gjort för våra respondenter. Idag leder 

de oväntade besluten till en misstro mot sjukförsäkringen. Det grundar sig bland 

annat på att de försäkrade jämför sin situation med andra som får sjukpenning och 

de upplever sig då orättvist behandlade. Vi tror att om de försäkrade skulle få 

information om att indragning eventuellt kommer att ske tidigare i processen, 

skulle inte beskedet upplevas abrupt.  

Det kan vara så att handläggarna har dragit ut på tiden när de ska lämna ett 

negativt besked, för att de tycker att det är svårt. Dessutom har motiven för 

indragningen upplevts otydliga. Exempelvis ”att inte längre vara ett rehabfall”, 

som en av respondenter berättade om, hon hade aldrig upplevt sig som ett 

rehabiliteringsärende, inte heller ansåg hon att hon hade fått någon hjälp av 

försäkringskassan.  

 

En möjlig tolkning av detta kan vara att handläggarna tycker att det är svårt att 

förmedla negativa beslut. Det kan göra att de drar sig för att kontakta den 

försäkrade i god tid. I stället görs det idag alldeles för sent och motiven upplevs 

vaga. Enligt Stina Hall (2002) är det viktigt att de försäkrade förstår på vilka 

grunder handläggningen av sjukpenningen har gått till, för att acceptera rådande 

lagstiftning. Om informationen om eventuell indragning kom tidigare och med 

tydligare motivering, kan detta leda till ökad legitimitet för sjukförsäkringen. 

Vi tror att handläggarna har ett bra teoretiskt stöd, men att de kanske behöver mer 

praktiskt stöd i hur man förmedlar negativa beslut. 
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Genomgående för våra respondenter är deras upplevelse av att ses som ett ärende 

bland många andra. De upplevde att de inte blev sedda som unik individ med 

individuella behov utifrån sin situation. Det stämmer väl med vad Lipsky (1980) 

framfört i sin teori om gräsrotsbyråkrati. Han menar att varje individ vanligtvis 

vill bli sedd utifrån ett helhetsperspektiv, men organisationen är mer intresserad 

av personens relevanta egenskaper utifrån det aktuella ärendet. Det kan vara en 

förklaring till respondenternas upplevelse av att inte bli sedd som en unik individ. 

Johansson (1992) menar att ju mindre kontakt handläggare och försäkrad har med 

varandra, desto svårare blir det för klienten att få gehör för sina behov. Det tycker 

vi stämmer med empirin. De respondenter som inte hade personlig kontakt med 

sin handläggare var de som tyckte att deras behov inte kom fram alls. En 

respondent upplevde telefonkontakten med handläggaren gruvsam så hon oroade 

sig i två dagar innan hon skulle ringa. Det tror vi var något som kan ha försvårat 

för henne att föra fram sina behov till handläggaren. 

 

Vi kan i våra resultat se att de som träffade sin handläggare personligen har ett 

mer positivt intryck av bemötandet från handläggaren. Under det personliga mötet 

omvandlas handläggaren från byråkrat till en konkret person, vilket leder till att 

det blir lättare att ta kontakt med handläggaren framöver (Hall, 2002).  

Beroende på hur kontakten skett om de har träffat handläggaren vid ett personligt 

möte eller om kontakten skett via brev eller telefon, varierar deras omdömen från 

”underbar” till ”hemska varelser”. Med anledning av detta tror vi att det 

personliga mötet bör prioriteras, men vi förstår att det är en svår ekvation då 

handläggaren måste ta hänsyn till andra intressen än klientens. Handläggarna på 

försäkringskassan arbetar under starka krav på snabb handläggning vilket innebär 

minskad tid per ärende (Johansson, 1992). 

 

Respondenterna och handläggarna har haft olika utgångspunkter när det gäller 

sjukförsäkringen. Handläggarna har utgått från kriterierna i sjukförsäkringen. 

Samtliga respondenter trodde att ett sjukintyg var en garanti för att få 

sjukpenning. Om handläggarna är omedvetna om hur begränsad kunskap om 

sjukpenningen de försäkrade har, kan de innebära att de försäkrade får för lite 

eller för snabb information. De kan då ha svårt att ta till sig informationen. 
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Den försäkrade behöver få ett tydligt motiv till indragningen av sjukpenningen 

som den försäkrade förstår. För handläggaren kan det vara lätt att motivera sitt 

beslut genom att hänvisa till regler eller paragrafer (Johansson, 1992). Därigenom 

behöver handläggaren inte stå för sitt beslut utan kan använda begränsningen som 

ett skydd.  

 

Handläggarna har ett visst handlingsutrymme inom organisationens 

begränsningar. Enligt det nya metodstödet ska handläggarna handlägga ärenden 

mer strikt efter reglerna i sjukförsäkringen, vilket gjort att handlingsutrymmet för 

handläggarna har minskat under de senaste åren. Detta är ett resultat av politiska 

beslut och det är handläggarnas uppgift att verkställa de besluten. Vår uppfattning 

är att handläggarna som respondenter varit i kontakt med har svårt att stå för de 

beslut de tar.  

 

Utifrån generella regler ska handläggaren göra individuella tillämpningar. Det kan 

vara svårt att tillämpa i komplicerade ärenden (Johansson, 1992). Under 

intervjuerna har det ett flertal gånger framkommit kritik mot försäkringsläkaren 

och dennes arbetssätt. Respondenterna upplevde att handläggarna hade större 

tilltro till försäkringsläkaren än till dem, trots att de var de enda som kunde veta 

hur det hade det. Det framkom även att respondenterna hade större tilltro till sin 

behandlande läkare än till försäkringsläkaren. Den behandlande läkarens 

bedömning kan skilja sig från försäkringsläkarens bedömning genom att ”varken 

>>sjukdom<< eller >> arbetsoförmåga<< är entydiga begrepp” (Engblom, 

Rudebeck, Englund, & Norrmén, 2005, s, 3666). 

 

Samtliga respondenter hade svårt att förstå hur försäkringsläkaren, som inte hade 

träffat dem personligen, kunde ta ett beslut genom att läsa journaler. Vi tror att 

försäkringsläkarens roll är otydlig. Ur ett klientperspektiv framstår 

försäkringsläkaren som beslutsfattare. Sett ur ett handläggarperspektiv kan det 

tolkas som att handläggaren gömmer sig bakom försäkringsläkaren, när den 

försäkrade informeras om motiven.  

Om handläggaren är osäker i något ärende, finns försäkringsläkare att tillgå för 

utlåtande och rekommendation. Trots det kan handläggaren vara tveksam om 
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vilket beslut som bör fattas. Det kan vara svårt för handläggaren att gå emot 

försäkringsläkarens rekommendationer, då denne har större kompetens på det 

medicinska området.  

Det är handläggarna som beslutar om indragning av sjukpenning. Det är något 

som vi uppfattar att respondenterna inte haft vetskap om. Flera av dem har fått 

uppfattningen att det är försäkringsläkaren som har beslutat om indragningen.  
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SLUTSATS 
 

Det som kommit fram i vår studie är att respondenterna inom många områden har 

liknande upplevelser. Det gäller indragningen av sjukpenningen, som kom 

oväntat. Det blev en mindre chock för flera av dem. Även motivet till 

indragningen har varit svårt att förstå för respondenterna. De har haft svårt att 

förstå varför just de har blivit så hårt bedömda jämfört med andra. Dessutom delar 

de upplevelsen av att ha känt sig som ett ärende och inte en unik person. 

De skillnader vi har kunnat se är i bemötandet, som har upplevts mer positivt av 

dem som träffade sin handläggare personligen.  

Ett oväntat tema som vi upptäckte var att respondenterna trodde att det var 

försäkringsläkaren som tog besluten. Ingen av dem var medveten om att det var 

handläggaren på försäkringskassan som tog beslutet. 

 

Vi har genom vår studie blivit medvetna om respondenternas upplevelse av att 

känna sig som ett ärende, vilket stämmer mindre väl med vad vi har lärt oss under 

utbildningen i rehabiliteringskunskap. Där har vi lärt oss att delaktighet och 

helhetssyn är viktiga framgångsfaktorer för att få människor tillbaka till 

arbetslivet.  

Vi har samtidigt förståelse för problemen i handläggarnas situation då de i sitt 

arbete ska följa lagar, vara lojal mot organisationen samt visa hänsyn till den 

försäkrade.  

 

 
FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
 
Vår uppfattning är att det behövs mer forskning kring indragning av sjukpenning. 

Resultatet i vår studie kan tyda på att handläggarna drar ut på tiden innan de ger 

ett negativt besked. Vi tycker att det kan vara intressant att undersöka vad det 

beror på genom: Hur det är att som handläggare att ge svåra beslut? Vilka är de 

eventuella svårigheterna med att ge negativa besked? 
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För att få reda på detta anser vi att en kvalitativ metod kan passa, förslagsvis 

djupintervjuer. 

Vidare skulle man kunna undersöka hur försäkringsläkaren upplever sitt uppdrag. 

Även en sådan undersökning skulle kunna göras med kvalitativ metod. 

 

Utifrån den förståelse och kunskap vi fått genom arbetet med vår studie, tror vi att 

det går att göra en kvantitativ studie om indragen sjukpenning. Som metod kan 

exempelvis enkät användas. Det kan ge ett resultat som går att generalisera och 

som är representativt för gruppen. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide till försäkrade 
 
Bakgrund 
Ålder 
Arbete idag 
 
 
Indragning av sjukpenningen 

• Vad föranledde din sjukanmälan? 
• Beskriv när du för första gången fick vetskap om att det skulle kunna bli 

indragning av sjukpenningen.  
• Kan du beskriva vad som hände när din sjukpenning blev indragen? 
• Förstod du vilka skäl som låg till grund för indragningen? 
• Kan du ange vilka skäl det var som du uppfattade dem? 

 
 
Bemötande 

• Kan du beskriva vad som har varit bra och mindre bra med bemötandet 
från försäkringskassan.  

• På vilket sätt har kontakten med försäkringskassan skett? 
• Hur ofta hade ni (du och FK) kontakt med varandra 
• Hur upplevde du tillgängligheten hos försäkringskassan?  

 
Information 

• Vilken information fick du vid indragningen 
Vilken information fick du om att du har rätt att överklaga beslutet? 
Förstod du informationen? 

• Har du kommit i kontakt med försäkringskassan tidigare?  
 

Vad hände sen 
• Hur försörjde du dig när det hände? 
• Hur försörjer du dig idag? 
• Hur ser du på indragningen idag? 

 
Avslutsfråga 

• Finns det något ytterligare när det gäller den här händelsen 
(avslag/indragning) som inte har kommit fram idag och som du gärna vill 
dela med dig? 
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 BILAGA 2 

FÖRSÄKRINGSDELEGATIONEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN 
 
 
 
 
 
Undersökning om information och bemötande vid indragning av och 
avslag på begäran om sjukpenning 
 
Försäkringsdelegationen i Västernorrland (se bifogad broschyr) har som en av 
sina uppgifter att följa försäkringskassans verksamhet. Under 2004 och 2005 fick 
ett antal personer avslag på sin begäran om sjukpenning eller beslut om 
indragning av sjukpenning. Enligt uppgift från försäkringskassan fick du under 
2005 ett sådant beslut.  
 
Försäkringsdelegationen har bestämt att i samarbete med Mittuniversitetet ta reda 
på vad som hände i samband med indragnings- eller avslagsbeslutet. Hur det gick 
till och vad som hände sen? 
 
Två studenter vid Mittuniversitetet, Elisabet Lundsten och Maria Björklund, 
kommer att därför att intervjua flera personer som fått sådana beslut från 
Försäkringskassan och sedan skriva en rapport till Försäkringsdelegationen. 
Uppgiften ingår också som en del i ett examensarbete. Inga enskilda svar eller 
uppgifter kommer dock att lämnas ut till Försäkringsdelegation och deltagandet i 
denna undersökning är helt frivillig. Dina svar skyddas också av sekretesslagen 
och de som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt.  
 
Hans Goine är samordnande tjänsteman för försäkringsdelegationen (tel. 0611-
82 350). Han kommer inom några dagar ta telefon kontakt med dig för att ge 
ytterligare information och för efterfråga om du kan tänka dig delta. 
 
 
 
 
 
Ingemar Nilsson  Hans Goine 
Ordförande   Samordnare 
Försäkringsdelegationen  Försäkringsdelegationen 
I Västernorrland 
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