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SAMMANFATTNING 

 
Det är kombinationen av dålig hälsa och nedsatt arbetsförmåga som bidrar att nästan 1 
miljon människor i arbetsför ålder inte arbetar. Återgång i arbete i enlighet med 
arbetslinjen skulle medföra besparingar för sjukförsäkringen med minst 4 miljarder. Det 
kräver att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen fungerar. På regeringsnivå pågår 
arbete och utredningar för att öka insatserna för att förbättra arbetsrehabilitering. Syftet 
är att minska det antal människor som permanent lämnar arbetsmarknaden. För att 
undersöka om det finns ekonomiska incitament som kan ses motverka viljan till att 
rehabiliteras enligt arbetslinjen genomfördes en kvalitativ undersökning. Genom att 
kontakta ett av landets större försäkringsbolag har ett antal intervjuer kunnat 
genomföras där sjukkapital/förtidskapital utbetalats till medlemmar från två av de större 
fackliga organisationerna. Fackförbunden är Kommunal och HTF. Avsikten med 
uppsatsen var att undersöka om ett utbetalt sjukkapital/förtidskapital påverkar viljan och 
förutsättningen att återgå i arbetslivet i enlighet med arbetslinjen. Den kvalitativa 
metoden för att undersöka om motivationen att återrehabiliteras till arbetsmarkanden 
styrs av det ekonomiska bidraget var fördelaktig. Det har gett möjlighet att ta del av 
några sjukskrivna och deras upplevelser av hur arbetsmarknadens parter hanterar 
situationen. Ingen av de intervjuade upplevde att alla arbetsmarknadens parter fullföljde 
sina åtaganden som styrs av lag. Undersökningen har visat att det är ett incitament att 
inte återvända, utan att det förefaller mer lönsamt att uppnå 2,5 års sjukskrivning. 
Vägen dit är ibland kantad av många känslor och besvikelser.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord/sökord 
 
Sjukkapital, förtidskapital, arbetslinjen och långtidssjukskriven. 
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INLEDNING 

 
  BAKGRUND

 

”Vi har inte råd, varken mänskligt eller ekonomiskt, att vänta med att 

reformera rehabiliteringen. För varje dag av tvekan lämnar 65 människor 

arbetsmarknaden på grund av frånvaron av en effektiv rehabilitering. Makten 

att förändra detta vilar i regeringens och arbetsmarknadens parters händer. 

Använd den!”  

    Håkan Svärdman1  

Samhället var under 50-, 60- och 70-talen kännetecknat av trygghet, förutsägbarhet och 

kollektivistiska lösningar. Anställningstrygghet var ett värdefullt ord som alltmer kommit att 

sakna innehåll. Pressen i arbetslivet ökar enormt. Alltfler känner sig stressade och allt fler slås 

ut. Det finns två huvudsakliga försörjningsformer i det moderna samhället, arbete och bidrag. 

För att förstå relationen mellan dessa två, är de centrala begreppen arbete, sjukdom och 

rehabilitering avgörande. Majoriteten av vuxna försörjer sig genom förvärvsarbete och 

merparten är lönearbetande. Det anses skadligt för både samhället och den enskilde att inte 

arbeta, arbetsförmåga är också en central kategori i socialförsäkringssystemens konstruktion. 

Sjukdom och ohälsa har kommit att bli en annan central kategori.2   

Arbetslinjen är en huvudprincip i svensk arbetsmarknadspolitik, vilket innebär att de som står 

utan för arbetsmarknaden i första hand ska erbjudas arbete eller arbetsmarknadsåtgärder. Var 

och en som har förmåga att arbeta ska göra det – för att bidra till såväl sin egen som till 

samhällets välfärd.3  

 

Eftersom den s.k. nya arbetslinjen de senaste åren står för försöken att sänka sjukfrånvaron och 

aktivitets- och sjukersättning med hjälp av lägre ersättningar och förbättrad arbetsrehabilitering 

blir rehabilitering ett avgörande begrepp. Ordet i sig skulle kunna beskriva att återge individen 

värdighet och upprättelse. Begreppet står dessutom för åtgärder för att återställa individens 

                                                      
1 Välfärdsanalytiker hos Folksam Citat ur Sundsvalls Tidning SUNDSVALL 2006-02-22 [03:00 
2 Marklund, 1995 
3 www.ne.se.bibgate.bib.mh.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=(06-04-11) 

http://www.ne.se.bibgate.bib.mh.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=(06-04-11
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arbetsförmåga. I båda fallen bygger begreppet upp en föreställning om att individens 

livssituation och egenvärde påverkas. Förhoppningen är att påverkan är så stark att möjligheten 

att försörja sig genom arbete är dominerande.4  

Redan 2003 uppdrog regeringen Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Riksförsäkringsverket 

(RFV) att utarbeta förslag för att stärka arbetslinjen i sjukförsäkringen. Målet var att föreslå hur 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen skulle utformas för att fler sjukskrivna i behov av 

arbete fortare kan få arbete och därigenom återfå sin arbetsförmåga.5

  

Det är av vikt att samhället både erbjuder stöd och samtidigt ställer krav på individens egna 

aktiva medverkan i rehabiliteringen. Aktiva insatser ska prioriteras före passivt 

försörjningsstöd, vilket är grundläggande i svensk arbetsmarknadspolitik. Ca 270 000 

människor är årligen sjukskrivna mer än 2 månader och det ställer krav på att stärka 

arbetslinjen i sjukförsäkringen.6  

 

De fyra parterna, arbetsgivaren, sjuk- och hälsovården, försäkringskassan och de fackliga 

organisationerna, ska samverka men i motsatsförhållande står att det är många faktorer som 

påverkar rehabiliteringsprocessen. Bl. a motivation, empowerment och att restarbetsförmågan 

ej tillvaratas idag. Ytterligare faktorer som påverkar är den egna individens delaktighet i mål 

och utformning, den individuellas ekonomi, att inte den påverkas i sådan utsträckning att det i 

sin tur påverkar viljan att återgå i arbete. Även de medicinska faktorerna som bl. a inkluderar 

långa vårdköer. Sociala relationer, livsstil samt försäkringskassans nya direktiv är andra delar 

som inverkar på samspelet. Alla dessa omständigheter kan dels individuellt och dels 

gemensamt motverka arbetslinjen. Undersökningar har gjorts enligt ”Riskfaktorer i 

arbetslivsinriktad rehabilitering”7, där sökningar i olika databaser påvisar faktorer som dels 

påverkar återgång i arbete, dels faktorerna i relation till varandra och även i ett vidare 

perspektiv där hela rehabiliteringskedjan fokuseras. Resultatet som presenterades var att det 

framförallt var den redan psykiskt välmående, gifta, med hög utbildning och inkomst som hade 

störts möjlighet att återgå i arbete. Det visade sig dessvärre att dessa personer vanligtvis inte 

återfinns bland de långtidssjukskrivna. Således var det inte den alltför sjuke som hade störst 

möjlighet att återgå i arbete efter rehabilitering.  

 
4 Marklund, 1995 
5 AMS & RFV, 2003 
6 AMS & RFV, 2003 
7 Selander et al, Socialmedicinsk tidskrift, 2001 
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I Sverige är fackförbunden en viktig arbetsmarknadspart. Studier visar att medlemmar i olika 

fackliga förbund upplever medlemskapet välgörande när förbunden är närvarande och aktivt. 

Individer som upplever socialt stöd är mindre sårbara för olika former av hot vilket också 

innebär att det kan mildra ohälsosymtom.8  Förutom att arbetstagarorganisationerna deltar i 

arbetet med att förbättra och följa upp arbetsmiljö, skapa förutsättningar för rehabiliteringar 

och återgångar för sjukskrivna så erbjuder de en annan sorts trygghet till enskilda medlemmar. 

Det är förtidskapital och/eller sjukkapital som återfinns under olika namn i 

försäkringslösningar som fackförbund och andra grupper tecknar som gruppavtal hos olika 

försäkringsbolag. De ingår i grupplivförsäkringar och fungerar på liknande sätt men kan skilja 

sig åt vad gäller villkor och ersättningar. 

SJUKKAPITAL/FÖRTIDSKAPITAL  

För att illustrera så har till exempel ett av landets större försäkringsbolag ca fyra miljoner 

livförsäkringskunder. De ser det som sitt ansvar att gentemot kunderna hålla nere kostnaderna 

för försäkringarna. 2004 betalade försäkringsbolaget ut ersättning motsvarande 256,6 miljoner 

kronor till långtidssjukskrivna försäkringskunder. Den absoluta merparten av dessa var 

sjukskrivna i mer än ett år. Livförsäkringen ger ekonomisk ersättning bland annat vid långvarig 

sjukdom, genom så kallat sjukkapital/förtidskapital. Ju fler av försäkringsbolagets kunder som 

får rehabilitering och börjar arbeta igen, desto bättre mår kunder och desto större möjlighet har 

försäkringsbolaget att behålla den premie livförsäkringarna har idag.9 Sjukkapital/förtidskapital 

kan vara olika utformade i olika försäkringsbolag men är en del av en grupplivförsäkring, som 

många medlemmar i fackförbund har möjlighet att teckna vid inträde i facket. De kan även 

ansluta sig senare om de är fullt arbetsföra när de vill ansluta sig till försäkringen. De kan även 

medförsäkra sin make eller sambo. Sjukkapital kan betalas ut om försäkrad på grund av 

sjukdom eller olycksfallsskada drabbas av minst halv arbetsoförmåga. Här presenteras ett 

exempel av sjukkapital med två nivåer: 

 

1 Sjukkapital 1 

Kan utbetalas före fyllda 62 år. Om den försäkrade varit arbetsoförmögen i 540 

dagar inom 730 dagar (två år). Ersättningen är 10 procent av försäkringsbeloppet. 
 

8 Randquist, 2004 
9 Intervju med representant för försäkringsbolag, 06-04-21 
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Finns barn som inte fyllt 20 år utbetalas ytterligare 8 procent av 

försäkringsbeloppet.  

 

Exempelvis vid 6 prisbasbelopp (pbb) som försäkringsbelopp motsvarar det 2006 ca  

23 800 kr med barn ca 42 800 kr. Exempel vid 3,7 pbb som försäkringsbelopp motsvarar det 

2006 ca 14 600 kr med barn 26 400 kr.  

 

2 Sjukkapital 2 

Kan utbetalas före fyllda 62 år. Om den försäkrade varit arbetsoförmögen i 1095 

dagar inom 1461 dagar (fyra år). Ersättningen är 90 procent av 

försäkringsbeloppet om du är helt arbetsoförmögen. När personen fyllt 40 år 

minskar ersättningen enligt särskild tabell i villkoret. Om du är halvt 

arbetsoförmögen halveras beloppet. 

 

Exempelvis vid 6 prisbasbelopp (pbb) som försäkringsbelopp motsvarar det 2006 ca 214 300 kr 

innan den försäkrade fyllt 40 år. Exempel vid 3,7 pbb som försäkringsbelopp motsvarar det 

2006 ca 132 200 kr. 10

 

Fokus i studien är den part på arbetsmarknaden som erbjuder denna försäkringsform, dvs  

fackföreningarna. Det är framförallt dess medlemmar, som fått ta del av ett utbetalt 

försäkringskapital. Målet är att undersöka en av alla faktorer som kan påverka 

sjukskrivningarna och sjukskrivningarnas längd. De fackförbund som studien inkluderar är 

Kommunalarbetar Förbundet (Kommunal) och Handelstjänstemanna förbundet (HTF). De 

erbjuder grupplivförsäkringar som inkluderar denna form av ekonomisk ersättning som 

benämns sjukkapital eller förtidskapital. Dessa försäkringslösningar utformades under helt 

andra förutsättningar då det gäller kollektivavtal, socialförsäkringar och annan struktur i 

samhället. Dessutom utgör utformningen idag att försäkringsbolagen måste se över innehållet 

av försäkringen. Detta med tanke på den stora andel medlemmar som idag kvalificerar sig för 

utbetalningen, dvs. har en sjukskrivning som sträcker sig längre än 2,5 år. Dessutom 

tillkommer frågeställningen om försäkringen är i enlighet med arbetslinjen där majoriteten 

människor ska kunna försörja sig på förvärvsarbete och sin egen arbetsförmåga. 

 

 
10 Intervju med representant för försäkringsbolag, 06-04-21 
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SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om ett utbetalt sjukkapital/förtidskapital påverkar viljan 

och förutsättningen att återgå i arbetslivet i enlighet med arbetslinjen. 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Dessa frågor är studiens frågeställningar:  

 

• Hur informanterna beskriver sjukkapital/förtidskapital och hur de upplever att det 

påverkar deras egen situation? 

• Vad ser informanterna för för- respektive nackdelar med sjukkapitalets/förtidskapitalets 

utformning? 

• På vilket sätt ingår sjukkapital/förtidskapital, eller skulle det kunna ingå, i 

informanternas vilja och motivation till att bli rehabiliterade enligt arbetslinjen? 

 

DEFINITIONER 

Förtidskapital och sjukkapital återfinns under olika namn i försäkringslösningar som 

fackförbund eller andra grupper tecknar gruppavtal hos olika försäkringsbolag. De ingår i 

grupplivförsäkringar och fungerar på liknande sätt men är inte ett synonymt begrepp. De kan 

skilja sig åt vad gäller villkor och ersättningar. I denna uppsats kommer begreppen att hanteras 

som likvärdiga och kommer inte att särskiljas.  

Långtidssjukskriven 

En långtidssjukskriven person är enligt Riksförsäkringsverket någon som varit sjukskriven i 

minst 60 dagar. 11

 

Sjuktal 

Antal utbetalda dagar med sjukpenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive 

försäkrade med hel förtidspension eller helt sjukbidrag. Sjuktalet redovisas för en 

                                                      
11 www.SCB.se

http://www.scb.se/
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tolvmånadersperiod. Alla dagar räknas som EN dag oavsett omfattningen är hel, halv osv. 

Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjuktalet.12

 

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 

rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Det beräknas 

genom att summera dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenningrehabiliteringspenning 

samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen 16-64 år. SCB 

redovisar även genomsnittligt antal sjukdagar vilket innebär summa dagar med sjukpenning, 

arbetsskadesjukpenning och rehabiliteringspenning (ej aktivitets- och sjukersättning) dividerat 

med befolkningen 16-64 år.13

 

Arbetstagarorganisation och förbund definieras i medbestämmandelagen (MBL) 6 § 

(1976:580) så här: 

 
”Med arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare 

som enligt sina stadgar skall tillvarataga arbetstagarnas intressen i 

förhållandet till arbetsgivaren Med lokal arbetstagarorganisation avses sådan 

sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med 

arbetsgivare. Med central arbetstagarorganisation avses förbund eller därmed 

jämförlig sammanslutning av arbetstagare”. 

  

METOD 

METODVAL 

Utifrån frågeställningar och studiens syfte valdes att studera upplevelserna av 

sjukkapitalet/förtidskapitalets betydelse genom att använda en kvalitativ metod. 

URVAL 

En intervju14 på ett av landets större försäkringsbolag genomfördes. Målet var dels att få 

inblick i begreppen sjukkapital och förtidskapital och dels att få tillgång till ett antal individer 

                                                      
12 AMS & RFV, 2003 
13www.SCB.se  
14 Intervju med representant för försäkringsbolag, 06-04-21. 

http://www.scb.se/
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som skulle kunna delta i intervjuer. Representanten för försäkringsbolaget var en av de 

personer som arbetat längst med den här formen av försäkring och kunde delge information 

som var av vikt för undersökningen, samtidigt som kriterier för intervjupersoner kunde 

diskuteras. De kriterier som var önskvärda (bilaga 3) var att undersökningens deltagare var 

personer som varit långtidssjukskrivna och erhållit försäkringsersättning från 

försäkringsbolaget (bilaga 2). Utifrån studiens syfte önskades ett antal namn, adresser och 

telefonnummer ur bolagets personskaderegister. Representanten utgick från studiens syfte och 

presenterade ett antal förslag. De personer som kom ifråga var under 40 år. Då dessa 

åldersmässigt, enligt arbetslinjen, borde ha haft stora möjligheter att rehabiliteras tillbaka till 

arbete. Dessa tillhörde antingen Kommunal eller HTF. Ingen hänsyn togs till diagnoser, som 

studien bortsåg ifrån. Urvalet skedde av två handläggare på försäkringsbolaget. Det resulterade 

i 15 namn med adresser och telefonnummer. Dessa individer kontaktades först per brev (bilaga 

4) för att avtala tid för intervju. Brevet planerades att komma dagen innan telefonkontakt togs 

för att sedan avtala tid för intervju. Sammanlagt intervjuades sex personer.  

 

Förutom dessa utfördes en intervju inom sjuk- och hälsovården, med en läkare. Avsikten var att 

samla fakta och undersöka om en sjukskrivning kan påverka utbetalning av försäkringen. 

Intervjun var av helt annan karaktär än de övriga intervjuerna. 

 
DATAINSAMLING 

Eftersom syftet var att få en helhetsförståelse om hur begreppet sjukkapital/förtidskapital 

uppfattades och användes var tillvägagångssättet induktivt. Intervjuerna har skett ostrukturerat 

med hjälp av en frågeguide (Se bilaga 1) Den berörde områden som sjukskrivningen, 

upplevelsen av sjukskrivningen och vilket stöd som erhållits från fackförbund angående 

försäkringarna. Dessutom undersöktes vilket stöd som erhållits från arbetsgivare och 

försäkringskassa. 

 

Två av medlemmarna intervjuades av båda undersökarna varav en ställde frågor och den andra 

deltog främst med följdfrågor. Anteckningar fördes av båda. Den ena informanten bjöd in till 

sitt hem och den andra intervjuades på en allmän plats. De båda godkände användandet av 

bandinspelning och önskade ta del av sitt material efteråt. Intervjuernas texter sändes efteråt per 

brev för godkännande. Den tredje av intervjuerna genomfördes med enbart en undersökare, då 

detta framgick som förutsättning från medlemmen och genomfördes på allmän plats. 
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Bandspelare användes dock. Denna informant önskade inte ta del av sitt material. Tre av 

medlemmarnas hälsosituation medgav inte mer än telefonintervjuer, som genomfördes efter 

tidsbokning. Dessa genomfördes pga. formen av en intervjuare utan bandinspelning. Två av 

dessa hade samma undersökare medan den tredje genomfördes av den andra undersökaren. 

Totalt genomfördes tre intervjuer per telefon och tre intervjuer med medlemmen direkt.  

 

Informanterna erbjöds att få ta del av de utskrivna intervjuerna för att kunna rätta till eventuella 

felaktigheter eller missuppfattningar. Samtidigt tillfrågades alla informanter om kontakt kunde 

tas vid eventuella frågetecken vid tolkning av band respektive anteckningar. Alla ställde sin 

hjälp till förfogande om det hade visat sig behövas. Varje intervju varade 45 min till 1 timme. 

 
DATAANALYS 

Ansatsen var hermeneutisk. Analysen som gjordes innebar att kategorisera de insamlade datan. 

Rådata som inte var relevant för problemställningen utelämnades enligt rekommendation av 

Halvorssen.15 Analyser av de kvalitativa datan var både en tidskrävande och en omständlig 

process. De tre bandinspelningarna renskrevs, likaså de anteckningar som förts under 

intervjuerna per telefon. Till stöd vid analyserna användes Graneheim och Lundmans artikel.16 

Där det framgår att texten analyseras genom att tolka med hjälp av teman och underteman där 

meningsbärande enheter söktes. En kvalitativ och tematisk innehållsanalys valdes för att få en 

bild av informanternas upplevelse av sin situation och större förståelse och uppfattning av 

området. 17 Vid analysen tolkades intervjuerna i sin helhet. Därefter utvecklades olika teman 

som identifierades, för att se hur dessa passade in i helheten. När intervjuerna var renskrivna så 

användes olika teman för att se likheter och olikheter mellan de olika intervjuerna. Fokus 

hamnade på att främst besvara studiens frågeställningar. Det skedde med hjälp av att markera 

de olika frågeställningarnas svar med olika färger. Dessa sammanställdes därefter i ett 

dokument.  

 
AVGRÄNSNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR  

 

Studien undersökte en stor fråga, men avgränsades. Eftersom den undersökte mycket kring 

begreppet sjukskrivning var det viktigt att inte inkludera värderingar av sjukskrivningens för 

 
15 Halvorsen, 1992 
16 U.H. Graneheim, B. Lundman,. Nurse Education Today, (2004) 
17 Olsson & Sörensen, 2002 
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och emot, inte sjukskrivningens anledning. Däremot hade alla informanter erhållit en 

utbetalning, vilket var ett av kriterierna. Målet var att så neutralt som möjligt värdera för- och 

nackdelar med en facklig försäkring, som utbetalades efter 2,5 års sjukskrivning.  

 
ETISKA ASPEKTER 

Informanterna i studien fick erforderlig information om studiens syfte och mål. (Bilaga 4) De 

fick lämna samtycke till att delta och upplystes samtidigt om hur deras uppgifter kommer att 

behandlas. Vidare informerades de om eventuell bandinspelning och fick godkänna den i 

förväg. Banden förstördes efter att de använts. 18

 

LITTERATURGENOMGÅNG 

”Den medicinska forskningen har gjort sådana enorma framsteg att det 

praktiskt taget inte finns några friska människor längre”                                  

     Aldous Huxley19

    
SJUK 

När det handlar om patienten är det alltid en sjuk människa det rör sig om. Oavsett vilken 

sjukdom som uppstått så har den alltid sitt centrum i en levd erfarenhet. Det är en viktig faktor 

när fokus förskjuts från erfarenhet till bakomliggande biologi. Sjukdomen kan vara något som 

stör och hindrar oss i det vardagliga livet. Sjukdomen kan upplevas som ett plågsamt och 

oroande fenomen som man vill undkomma, behärska och övervinna för att återfå hälsan. Vissa 

människor lider av sin sjukdom och lidandet kan ta sig uttryck i form av stämningar som 

smärta, trötthet, oro och ångest medan andra människor kan ha lärt sig leva med sin sjukdom. 

På allt oklarare grunder betecknas alltfler tillstånd som psykosomatiska sjukdomar. Patientens 

betydelse som aktör är en insikt som har växt sig allt starkare. 20  

 

 

                                                      
18 Halvorsen, 1992 
19 Tamm, M. (2005). Tanke och tro : historiska nedslag i hälsa, sjukdom, liv och död. Lund: Studentlitteratur. S 295  
20 Sveneaus, 2003 
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SJUKSKRIVEN 

Malmquist 21 menar att individens upplevelse av symtom, oavsett om de är själsliga eller 

kroppsliga upplevelser som känns obehagliga och onormala, är det som gör att individen 

upplever sig som sjuk. Gränslösheten är dock påtaglig eftersom alla människor upplever 

tillfälliga obehagsförnimmelser och sjukdom på ett högst individuellt sätt. Det visar sig att 

föreställning om sjukdom, sjukskrivningar och den medicinska kunskaps- och tankevärlden 

både inverkar på läkarens arbete. I det här fallet sjukskrivningar, och relationen mellan läkare 

och patient. Medicinens utveckling och kunskap om behandlingar av sjukdom kan ses som en 

mångtusenårig kamp mellan olika verklighetsuppfattningar. Idag har detta utmynnat i att 

samhället upplever ett orimligt högt tal vad gäller sjukskrivningar. Individerna mår inte bra och 

det medför stora konsekvenser både på individ- och samhällsnivå.22

 

Symtom är något som patienten beskriver för läkaren. Patienten kan själv agera läkare och 

"sjukskriva sig", vilket innebär att ett intyg om arbetsoförmåga har utfärdats. Den egna 

sjukanmälan godtas i de allra flesta fall utan prövning, trots att det endast kan göras av läkare 

och det ska godtas av försäkringskassan. Samtidigt kan man inte överbevisa en patient om att 

densamma inte har ont. Det är patientens egen utsaga av arbetsförmåga som bedömningen 

grundar sig på.  23  . Det finns många olika anledningar till att sjukskriva sig och även Anders 

Milton, vd för Sveriges Läkarförbund, menar att människor i allt större utsträckning ställer sin 

egen diagnos, att de inte kan arbeta. Enligt Milton är det svårt att få en sjukskriven person 

tillbaka i arbetslivet efter 3-4 månaders sjukfrånvaro.24  

 

Enligt en rapport utförd av svenskt Näringsliv, ”Varannan sjukskriven i onödan”25, framgick 

att i en grupp av 234 allmänläkare som fått redogöra för sin hantering av sjukskrivning, ansåg 

att nästan hälften, 46% av de långtidssjukskrivna, i denna undersökning kvinnor 30-55 år, inte 

skulle behöva vara sjukskrivna om de kunde få andra arbetsuppgifter. Många människor med 

långvarig eller varaktig arbetsoförmåga skulle bättre kunna tas tillvara om deras 

restarbetsförmåga utnyttjades. De stora flertalen skulle kunna ta del av samhället med hjälp av 

 
21 Malmquist , 2000 
22 Kallenberg & Larsson, 2000 
23 Malmquist , 2000 
24 Olsson, 2003 
25 Svenskt näringsliv, 2004 
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rehabiliteringsinsatser, anpassning av arbetsplatser, utvecklingen av nya typer av arbeten och 

hjälpmedel, fastslår Svärdman. 26

 
DEN ENSKILDA INDIVIDEN 

Rehabiliteringen är beroende av de individuella förutsättningarna och att det är en process vars 

mål sätts olika från olika individer. Det är ändå individens möjligheter som står i centrum. 

Målet för rehabiliteringen är beroende av vad som kan uppnås för en speciell individ när det 

gäller välbefinnande och funktioner. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp som kan inkludera 

olika åtgärder, där försäkringskassans roll är att samordna hela rehabiliteringsprocessen. Trots 

detta kvarstår att den viktigaste aktören är den enskilde individen, som har ett ansvar för att 

aktivt medverka i rehabiliteringsarbetet och tydliggöra sina egna mål och förväntningar. Om 

detta viktiga samspel inte fungerar mellan de olika aktörerna, i arbetet med rehabilitering och 

arbetsmiljö, blir följden eventuellt utslagning.27 Det som framgår av Försäkringskassan 

analyserar 2005:5 är att det framförallt handlar om att anpassa arbetssituationen efter den 

sjukskrivnes förmåga. Här handlar det om att överflytta fokus på vad individen kan och inte på 

vad den inte kan.28

 

Rehabilitering har flera syften, dels att återupprätta individens "ställning och värdighet" och 

även dess självkänsla. Målet med rehabilitering är att dessa personer ska kunna återgå till 

arbetslivet till nytta för både sig själva och övriga i samhället. Dessutom syftar åtgärderna till 

att människor ska ha större möjlighet och starkare ställning på arbetsmarknaden. Återigen är 

personlig motivation högst avgörande när det handlar om rehabilitering. Eftersom en anställds 

funktionsförmåga utgör en del av organisationens kompetens innebär någon form av förändrad 

funktionsförmåga troligtvis någon av följande konsekvenser: lägre produktivitet, ökad frånvaro 

och rehabiliteringsåtgärder.29 Situationen påverkas först och främst av individens 

empowerment, som skulle kunna översättas med maktmobilisering, självförstärkning eller 

vardagsmakt, fokuserar på möjligheten för individens förmåga att bemästra sin livssituation. 

Grunden i empowerment är en människosyn, där människan är kapabel att göra val och 

dessutom är ansvarig för sina val. För att empowerment ska vara möjlig ska individen kunna 

utnyttja potentialer till påverkan, ha en inre känsla av vad hon vill och ha en möjlighet att 

 
26 Svärdman. H,. (2005). Behöver socialförsäkringarna en extreme makeover? 
27 Olsson, 2003 
28  www.forsakringskassan.se
29 Aronsson & Malmquist, 2002 

http://www.forsakringskassan.se/


påverka omgivningen.30 Ytterligare faktorerna som påverkar individens sjukskrivning som 

underlättande kan t ex vara samarbetsvilja, livstillfredsställelse och social status. Medan det 

även finns faktorer som utgör hinder för individen och återgång i arbete, dessa kan utgöras av t 

ex personer med tidigare sjukskrivningsperioder, arbetslösa och deprimerade individer. 31

 

Den enskilda individen påverkas också av den alltmer förekommande åtgärden av 

sjukskrivningar inom sjukvården. Det handlar om såväl medicinska, ekonomiska som 

psykosociala konsekvenser som kan påverka individen både positivt och negativt. Dessutom de 

konsekvenser som påverkar fortsatt karriärmöjlighet, ekonomi, sociala relationer och livsstil. 

Alla dessa följder bör tas ställning till när en sjukskrivning är aktuell, både för sjukskrivande 

läkare och sjukskriven individ.32  

 

ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING  

Under 1980-talet formulerades en optimistisk syn på arbetsrehabiliteringens möjligheter att 

förhindra sjuk- eller aktivitetsersättning och minska de långa sjukfallen och den är fortfarande 

grunden för dagens organisation och satsningar. Men arbetsmarknaden har förändrats.33 Den 

kraftiga ökningen av långtidssjukskrivna och sjuk- eller aktivitetsersättning ( se figur 1), är 

orsaken till krafttagen vad gäller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.34  

 

Figur 1 hämtad från Försäkringskassan.35  

                                                      
30 Medin & Alexandersson, 2000  
31 Selander et al, Socialmedicinsk tidskrift, 2001 
32 SBU rapport,  2003:167 
33 Jeding et al, 1999 
34 RFV & AMS, 2003 
35 www.forsakringskassan.se

 
15

http://www.forsakringskassan.se/


 

Parallellt med att sjukskrivningarna, enligt budgetpropositionen för 2003, ska halveras fram till 

2008 har riksdagen också ställt sig bakom målet att antalet nya sjuk- och aktivitetsersättningar 

ska minska.36 Figur 2 visar att de långa sjukfallen har minskat. 
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                                   Figur 2 hämtad från Försäkringskassan36

 

Regeringens åtgärdsprogram presenterades i budgetpropositionen för 2002 som överlämnades 

till riksdagen 20 september, 2001 inkluderade en handlingsplan med en strategi för att komma 

till rätta med utvecklingen av den arbetsrelaterade ohälsan. Regeringen ansåg att frågorna i den 

samlade planen, ”Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet”, SOU 2002:5, framförallt var en 

vidareutveckling och fördjupning av sjukförsäkringsutredningens förslag. Utredningen föreslog 

skärpta regler för arbetsgivarens, sjukvårdens och försäkringskassornas ansvar för 

rehabiliteringen och att individen skulle sättas i centrum. Dessutom skulle den bli avgörande 

för att främja tillväxt och sysselsättning.37  

 

Det råder osäkerhet om fördelen med tidig rehabilitering är riktig. De undersökningar som 

gjorts tyder på att åtgärder som sätts i mellan 30-60 dagar efter sjukfallets början har bästa 

möjligheterna att lyckas om man kontrollerar för andra förhållanden som påverkar framgång. 

Det innebär att man alltså inte kan säga att det är bra att börja yrkesrehabiliteringen så fort som 

möjligt även om det finns starka skäl att omedelbart vid ett sjukfall vidta andra typer av 

                                                      
36 Arbetslivsinstitutet, 2005 
37 Olsson, 2003 

 
16



 
17

                                                     

åtgärder. T ex har kontakt med arbetskamrater och arbetsledning visat sig senare skapa 

förutsättningar för effektiv rehabilitering och återgång i arbetet. 38 Långtidssjukskrivna riskerar 

enligt en rad undersökningar både passivisering och försämrad hälsa av det utanförskap som 

det innebär att de inte deltar i arbetslivet.39 Enligt statistik som presenteras av 

Försäkringskassan har närmare hälften av alla sjukfall som pågått mer än ett år slutat med sjuk- 

eller aktivitetsersättning. Årsskiftet 2005/2006 förväntas antalet förtidspensionärer uppgå till 

553 300.40  

 

Det som framkommer i undersökningar t ex resultat från SCB styrker att sjukperiodernas längd 

är den viktigaste orsaken till det alltmer drastiskt ökande antalet sjukpenninggrundande 

frånvarodagar, vilket också är statens kraftigt skenande kostnader för medborgarnas 

sjukförsäkring. Dessutom indikerar de ökade sjukperiodernas längd för de redan sjukskrivna, 

att rehabiliteringsproblematiken kvarstår.41  

ARBETSGIVAREN OCH LAGARNA  

När arbetstagaren/individen blir sjuk så måste en anmälan till arbetsgivaren göras. Efter en 

veckas sjukskrivning behövs ett läkarintyg och då är det sjukvården som blir inkopplad. Hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763) ska, så långt det är möjligt, utformas och genomföras i samråd 

med patienten. Landstinget ska enligt lagen erbjuda medicinsk rehabilitering, vars mål är att så 

långt som möjligt återställa individens funktionsförmåga och tillhandahåller därmed vård och 

behandling. Dessutom ansvarar sjukvården för att intyga det medicinska tillståndet och 

uppmärksamma försäkringskassan, om en individs eventuella behov av rehabilitering, och 

andra som har till uppgift att bedöma rehabiliteringsbehov.42 43

 

Arbetsgivaren har en central roll både när det handlar om arbetsmiljö och eventuella behov av 

rehabilitering för sina anställda. De viktigaste lagarna som styr arbetsgivarna är 

arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring (LAF) och lagen om anställningsskydd (LAS). 

När det rör arbetsmiljön är det naturligtvis arbetsmiljölagen men också lagen om allmän 

försäkring, som även styr arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Arbetsgivaren har 

 
38 Jeding et al, 1999 
39 RFV & AMS, 2003 
40 Svärdman, 2004  
41 Arbetslivsinstitutet, 2005 
42 SOU 2000:78 
43 Jacobson & Goine, 2004 
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ansvar att se till att rehabiliteringen finansieras och framförallt att en utredning påbörjas. Det är 

arbetstagarens arbetsförmåga som arbetsgivarens rehabiliteringsansvar syftar till att återställa. 

Ytterligare lag som reglerar anställningsskyddet vid sjukdom och rehabilitering är lagen om 

anställningsskydd. Arbetsgivaren ska ha uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar för att få genomföra 

en uppsägning enligt saklig grund.44

 

I arbetsmiljölagen finns regler för en metodik som ska underlätta till ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Grundtanken bakom reglerna är att arbetsmiljön ska vara så bra att man 

förebygger sjukdom och olycksfall. Sjukfrånvaro är ofta ett resultat av samspelet mellan 

individen och arbetsplatsen. Den goda arbetsplatsen är stimulerande och i sig en källa till 

friskhet.45 Även här har de olika fackförbunden en stor roll för att upprätthålla det goda 

samspelet som en arbetsplats ska utgöra. De olika fackförbunden anser att alla medlemmar har 

rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats. De ser som en huvuduppgift att avtal och 

arbetsrättsliga lagar följs samtidigt som de avser att förbättra anställningsvillkoren. I 

Arbetstagarorganisationen Kommunals stadgar framgår i paragraf 2, att organisationens 

uppgifter är att bl. a arbeta för god arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden.46 Fackförbunden 

har som alla övriga parter på arbetsmarknaden, lagen som stöd då de vill påverka bättre 

arbetsmiljö ute på enskilda arbetsplatser. Arbetsmiljölagen47, en viktig lag som inleds med en 

s.k. ändamålsparagraf, vilken anger att syftet är: – att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö AML 1 kap 1 §. Skälet är framförallt att ange 

den vikt samhället lägger vid arbetsmiljö- och arbetshälsofrågor samt samhällets krav på att 

drivkrafter och förändringsprocesser genereras och utvecklas så att bättre arbetsmiljö skapas i 

arbetslivet.48  

 

För den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ansvarar försäkringskassan och det innebär att 

samordna och utöva tillsyn över de insatser som behövs. Dessutom har de en initiativroll och 

ett samordningsansvar för alla personer som är sjukskrivna eller har rätt till ersättning enligt 

lagen om allmän försäkring. Förutom att rehabiliteringsbehoven ska klarläggas, ska individen 

motiveras och delta i åtgärderna. Försäkringskassan ska även se till att arbetsgivarna fullföljer 

 
44 Olsson, 2003 
45 Olsson, 2003 
46 www.kommunal.se 
47 AML, SFS 2000:764 
48 Gunzel & Zanderin, 2003 
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sitt ansvar. När en individs arbetsförmåga ska värderas är det försäkringskassan som med stöd 

av läkarutlåtanden och arbetsutlåtanden gör bedömningen.49  

DE FACKLIGA ORGANISATIONERNA 

Sverige har en mycket hög facklig anslutningsgrad i internationell jämförelse. Dessutom 

lämnar medlemmarna sällan sitt förbund. Dessutom visar det sig att fackliga medlemmar var 

mer nöjda med sina arbeten, vilket medför att de var mer lojala mot sin arbetsgivare och var 

mer engagerade i verksamheten än vad de som valt att stå utanför de fackliga organisationerna 

var. En förklaring till detta redovisas som kombinationen av lagstiftning och kollektivavtal, där 

facket karaktäriserar den svenska arbetsmarknaden, som avtalsbärande part.  Detta medför att 

de fackliga organisationerna har en stark position. Dessutom förefaller det som om det fackliga 

medlemskapet skulle kunna ha en välgörande inverkan på de anställda. Det fackliga stödet kan 

vara både kollektivt och individuellt.50  

 

Fackförbundens roll är i många fall att tillvarata medlemmarnas intressen i olika sammanhang, 

framförallt det kollektiva intresset av rättvisa och ”rent spel”. Det har blivit som en ”affärsidé” 

för de olika förbunden att satsa på trygghet. Eftersom det även ligger i arbetsgivarnas intresse 

att hitta strategier att förebygga de skadliga effekter som ohälsa medför blir samsyn för 

arbetsmarknadens parter eftersträvansvärda. I det svenska samhället sätts välfärdssystemets 

ekonomi under stor press bl.a. på grund av det stora ohälsotalet och stärker kraven på att 

anpassa arbetsmarknadspolitiken.51 

 

Fackförbundens medlemmar utser fackligt valda skyddsombud som har till uppgift att se till att 

arbetsmiljön är enligt de föreskrifter som finns. Skyddsombuden representerar sedan alla 

anställda på arbetsplatsen. Fackförbunden arbetar aktivt med utbildning och för inflytande för 

sina arbetstagare på arbetsplatserna för att de ska ha möjlighet att påverka. 

Arbetstagarorganisationer ska anmäla missförhållanden till arbetsgivaren. Om det inte hjälper 

för förändring kan ärendet skickas vidare till Arbetsmiljöverket. 52

 

Kommunal som har cirka 570 000 medlemmar är Sveriges största fackförbund. Medlemmarna 

är spridda över 230 olika yrken. Det är främst vårdyrken, brandmän och dagispersonal som 
 

49 SOU 2000:78 
50 Randquist, 2004 
51 Randquist, 2004 
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associeras med Kommunal, men det är många fler yrkesgrupper som tillhör detta fackförbund. 

Även kommun- och landstingsanställda är representerad i förbundet och även medlemmar 

inom lantarbetareområdet samt privatanställda medlemmar.53  

 

Tjänstemannaförbundet HTF är en mindre facklig organisation som har närmare160 000 

medlemmar inom privat handel, transport och service. Det är Sveriges femte största förbund. 54  

Det som fackförbunden arbetar mycket med är att teckna kollektivavtal om löner och allmänna 

anställningsvillkor eftersom de även ska främja medlemmars ekonomiska och sociala villkor i 

samhället. En arbetstagares anställningsskydd vid sjukdom och rehabilitering regleras av lagen 

om anställningsskydd och det är fackets främsta uppgift att företräda den försäkrade och 

därmed skydda medlemmens anställning och rättigheter som arbetstagare. Det är fackets 

förhandlingsrätt och medbestämmandelagen som är den juridiska grunden för fackets 

medverkan i rehabiliteringen.55  

 

Medbestämmanderätt genom kollektivavtal 

”Mellan parter som träffar kollektivavtal om löner och allmänna 

anställningsvillkor bör, om arbetstagarparten begär det, även träffas 

kollektivavtal om medbestämmanderätt för arbetstagarna i frågor som avser 

ingående och upphörande av anställningsavtal, ledningen och fördelningen 

av arbetet och verksamhetens bedrivande i övrigt. I kollektivavtal om 

medbestämmanderätt kan parterna, med beaktande av vad som föreskrives i 3 

§, bestämma att beslut, som annars skulle fattas av arbetsgivaren, skall fattas 

av företrädare för arbetstagarna eller av särskilt inrättat partssammansatt 

organ.     Lag (1977:529 §32)”56

 

FORSKNING PÅ OMRÅDET 

Inom detta specifika område finns begränsad kännedom om hur sjukkapital och förtidskapital 

inverkar på sjukskrivningar. Det finns forskning som presenterats i Nordisk 

Försäkringstidskrift kontinuerligt. Bland annat om specifika diagnoser, då det gäller framförallt 

                                                                                                                                                                        
52 Telefonintervju med facklig representant. 
53 www.kommunal.se 
54 www.htf.se 
55 Jacobson & Goine, 2004 
56 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page.aspx?id=1490 (06-05-01)  

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page.aspx?id=1490
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försäkring, och dess relation till sjukskrivning och samordning i Sverige och i andra nordiska 

länder. Utländsk litteratur på området är även den begränsad. Det beror på att detta fenomen är 

en följd av det svenska sjukförsäkringssystem, som sedan har utökats med de fackliga 

organisationernas försäkringslösningar för sina medlemmar, under en följd av år. Dessutom ser 

samhällsstruktur och försäkringslösningar annorlunda ut i andra länder. Det finns bl. a i 

Danmark forskning, som angränsar till sjukkapital men då i form av uppbyggnad av 

rehabiliteringsförsäkring eller rehabiliteringsinsatser. Skillnader för att kunna studeras dessa i 

detta sammanhang bedömdes för vida. Även i Sverige finns liknande förslag på hur olika 

försäkringslösningar skulle kunna förbättra samhällssituationen och det har framförallt 

presenterats av välfärdsanalytikern Håkan Svärdman.57  

 
 

ETISK ASPEKT 

Arbetet med sjukskrivna och långtidssjukskrivna utsätts ständigt för etiska dilemman men det 

handlar ytterst om att kunna genomsyra situationerna med godtagbara etiska 

ställningstaganden. Det handlar om att diskutera på ett sätt som inte upplevs som ett ständigt 

ifrågasättande. Det handlar också mycket om att tro på förmågan hos dessa människor som 

trots sjukdom, återfall och personliga kriser måste leda till något gott för denna människa. Det 

är av vikt att kunna känna en känsla av jämlikhet samtidigt är det viktigt att det känns 

stimulerade. 

När det talas om att ha en människosyn så innebär det att ha uppfattningar om vad det är att 

vara människa, hur människan fungerar till kroppen och till sina inre funktioner såsom själen, 

psyket och hjärnan. Vidare leder det till frågor som vad en människa är värd, hur bör en 

människa behandlas och vilka rättigheter en människa har. Att hjälpa en annan människa att se 

sina möjligheter är att göra gott, att ge den andra individen en god miljö så att hon kan 

utvecklas fysiskt och psykiskt på ett för henne bra sätt. Det mest korrekta är att behandla varje 

människa efter hennes förutsättningar, hushålla med de resurser alla människor tillsammans 

förfogar över i form av fysiska och psykiska anlag och möjligheter.58 Även Henriksen och 

Vetlesen 59anser att idealet är att alla människor ska kunna forma och bestämma över sina 

 
 

 
57 Svärdman, 2005 
58 Edlund, 1995 
59 Henriksen, J-O. & Vetlesen (2001) 
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behov, avsikter och intressen. Den etisktprincipiella grunden är att tanken om alla människors 

grundläggande likhet i värde. 

Långtidssjukfrånvarons ökning sedan 1997 anses som ett allvarligt samhällsproblem och har 

medfört en misstanke om bristande arbetsmoral hos de sjukskrivna eller att de sjuka fuskar och 

överutnyttjar sjukförsäkringen. Det framkommer att det är särskilt höga sjuktal framförallt 

inom de kommunala arbetsområdena vård, skola och omsorg. Samtidigt har de större 

arbetsgivarna väsentligt högre frånvaro än de mindre. Rapporten60 från Arbetslivsinstitutet 

klargör att det inte handlar om att dessa grupper förändrat sin moraliska inställning vad gäller 

utnyttjande av sjukförsäkringen, inte heller utsätter de sig för större risker på arbetsmarknaden i 

fråga om livsstilsfaktorer. Utan det framgår att sjukfrånvaron beror på en rad förhållanden som 

har litet samband eller saknar samband med arbetslivet. Det kan vara olika situationer som 

livskriser och andra sociala faktorer vid sidan av arbetet samtidigt som individernas livsstil 

påverkar som t ex motion, kost och droger 

 

RESULTAT 

INTERVJU MED INFORMANTER  

Sex informanters beskrivningar av sjukkapital/förtidskapital och hur de upplever att det 

påverkat deras egen situation. De upplever sig ha en besvärlig situation och mår dåligt utifrån 

både sig själva och den situation de hamnat i. Upplevelsen av sjukkapitalet/förtidskapitalet är 

dock positiv för deras situation, även om vägen dit inte varit helt enkel. Upplevelsen är att det 

har varit värt att vänta på det ekonomiska bidraget även om det har inneburit att de inte 

behandlats enligt de gällande regler, som styr svensk arbetsmarknadspolitik och 

arbetsmarknadens parter är delaktiga i. 

 

INFORMANTERNAS BAKGRUND 

De intervjuade har alla utifrån sin ursprungliga sjukdom fortfarande erhållit en längre 

sjukskrivning. De har genomgått upplevelsen av att sjukdomen tar överhanden och försätter 

dem i en situation där de primärt meddelar sin arbetsgivare om sin sjukdom. De är sedan i 

behov av både sjuk- och hälsovård och i slutänden även av insatser från försäkringskassan. De 

flesta av informanterna upplever sig redan befinna sig i ett utanförskap, vilket de flesta av 

                                                      
60 Arbetlivsinstituet, 2005 
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informanterna understryker flera gånger under intervjuerna. Det har gått 2,5 år till 4 år sedan de 

har haft någon egentlig kontakt med arbetslivet. De tror att saker och ting skulle ha kunnat sett 

annorlunda ut om de hade fått mer stöd. Det som framkommer är hur viljan och deras egen 

förmåga, ju längre tid som förflutit, successivt trappas ner.  

 

Eftersom de intervjuade tillhör fackliga organisationer, antingen Kommunal eller HTF, 

inkluderas de av sjukkapital/förtidskapital och har fått utbetalning via sin fackliga försäkring. 

Fyra av informanterna tillhör Kommunal och är kvinnor och två tillhör HTF och är män. 

Informanterna är mellan 34-39 år. De är alla långtidssjukskrivna och ingen av de intervjuade 

har fått någon samlad rehabiliteringsutredning med försäkringskassan, arbetsgivare (i de fall 

det fortfarande är aktuellt), läkare, eventuellt fackligt ombud och den sjukskrivne.  

 

Några av kommentarerna kring den egna situationen och sjukkapitalet/förtidskapitalet: 

 

”Min situation skulle inte ändras jag är lika sjuk i varje fall.” 

"Man måste vara frisk för att orka vara sjuk" 

 

Överlag ser informanterna sjukkapitalet/förtidskapitalet som ett välkommet ekonomiskt bidrag. 

De har under en längre tid tvingats leva under magra förhållanden och ser det som ett 

ekonomiskt stöd för den tid som de varit utanför arbetsmarknaden. De har levt under knappa 

förhållanden. De som har förhållanden gifta eller sambos verkar uppskatta det på ett annat sätt 

än de som är ensamma, eftersom ekonomin för de som lever själva är så mycket mer ansträngd.  

 

Fördelar som nämns är att: 

  

”Enorm glädje för barnen" "har betalt av skulderna med hjälp av stödet"  

"orkar renovera och tar bort hinder" samt   "en liten räddning". 

 

Nackdelar som nämns är att det kommer för sent och att utbetalningen ska ske månadsvis 

istället för en engångssumma. För lite pengar var en återkommande kommentar. Samtidigt 

fanns andra uppfattningar som: 
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”Nej, det är negativt med mer pengar. Högre belopp utnyttjas och blir fel” 

 

SAMORDNING, ARBETSGIVAREN OCH LAGARNA 

Dessa informanter har alla erhållit sjukkapital 1/förtidskapital 1 så de uppgav att de visste vad 

som gällde i större utsträckningen denna gång än när de från allra första början kom i kontakt 

med försäkringen. De flesta kände inte till försäkringen innan de blev sjukskrivna. Bland de 

intervjuade har de flera uppgett att de hellre velat ha en större summa först för att själva kunna 

göra något av sin framtid på egen hand. Stödet från fackförbunden har överlag upplevts 

negativt då det gäller sjukskrivnings/rehabiliteringsfasen. Däremot har en av det intervjuade 

ombetts att återkomma om konkret förslag erbjudits i samband med uppsägningen. Ingen av 

informanterna har fått information från fackförbunden/fackombud om försäkringarna. När de 

sedan fick kännedom om försäkringen så var det svårt att bilda sig en uppfattning av 

omfattningen på försäkringen. 

 

Fler nackdelar som nämns är informationen kring försäkringarna. 

 

”Visste inget om försäkringen. Fick information från en kompis”. 

 

”Jag vet inte mina rättigheter.” 

Däremot upplever alla informanterna att de har fått god hjälp av försäkringsbolaget.  

 

”Ingen har hjälpt till som hon på försäkringsbolaget” 

Informanternas svar påvisar att det inte finns någon samordning mellan de olika parterna på 

arbetsmarknaden. De som haft någon form av möten har fått lov att ta initiativ till detta själva 

eller har fått hjälp av någon närstående att påkalla någon av parternas ansvar att kalla till 

gemensam uppföljning. De upplever stödet från försäkringskassa, fack och arbetsgivare helt 

olika, men sammanfattningsvis mest negativt.  

 



På frågan om hur arbetsgivaren agerat och fullföljt sitt åtagande svarade de flesta av 

informanterna att arbetsgivaren inte levde upp till kraven som ställdes enligt lag 

Flera av de intervjuade har under tiden blivit uppsagda i början eller under sin sjukskrivning. I 

ett av fallen skedde uppsägning och sjukskrivning i samma stund. Den intervjuade uttrycker 

det: 

 

”Dom passade på att säga upp mig" och "jag vill aldrig återgå till samma 

företag mer!" 

Försäkringskassan visar en mycket ojämn aktivitet mellan olika försäkringskassekontor. 

Det kan upplevas avgörande vilken handläggare som tilldelas. Intervjuade som har sin 

anställning kvar har ombetts av försäkringskassan att säga upp sig frivilligt, vilket 

informanterna upplever skamligt och kränkande. När en av de intervjuade bad om förklaring 

till varför arbetsgivaren inte behövde ta sitt ansvar, så blev svaret:  

 

”Den enda vi kan sätta åt är dig!” 

Försäkringskassan har fullgjort sina åtaganden i ett av fallen, men flertalet av de intervjuade 

tycker inte att de gör vad de ska. ”Och i vartfall inte mer än vad de måste” som en av de 

intervjuade uttryckte det. Då det gäller att snabbare återfå arbetsförmågan och återgå i arbete 

har endast två av de intervjuade blivit erbjuden att återgå. De erbjöds att återgå till samma typ 

av tjänst som tidigare, under två timmar per vecka respektive två timmar per dag. Men dessa 

erbjudanden kom i båda fallen efter påtryckningar av den enskilda. Det var inga spontana 

försök från varken arbetsgivare eller försäkringskassan att få de sjuka att återgå i arbete i 

enlighet med arbetslinjen. 

 

Hälso- och sjukvården upplever de flesta som hjälpsam och stödjande. Även om en av 

informanterna upplever sig felbehandlad men har fått upprättelse genom en ny läkare. Läkarna 

var annars den part som remitterat endera till välgörande sjukgymnast eller till ytterligare 

specialister. Även här upplevs en stor lättnad av att ha: 
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   ””rätt” läkare, som förstår mig och min situation” 
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INFORMANTERNAS VILJA OCH MOTIVATION TILL ATT BLI REHABILITERADE ENLIGT 

ARBETSLINJEN 

Det har tidigare nämnts att det ekonomiska stödet bör komma tidigare. Ingen av de intervjuade 

upplever sig ha blivit motiverade att delta i olika rehabiliteringsinsatser. Alla har upplevt en 

känsla av socialt utanförskap som även medfört sämre motivation. Två av informanterna anser 

att de skulle ha kunnat återgå i arbete om de fått andra arbetsuppgifter, men har inte fått varken 

uppmuntran eller respons. Även här har tidsfaktorn spelat en avgörande roll. Då det gäller 

tidsaspekten att sjukapital/förtidskapital utbetalas efter så lång tid uttrycker en av de 

intervjuade: 

”Får bara folk att vara sjukskrivna längre. Om man har 1,5 mån kvar tills 

man ska få ut pengarna så vill dom ju vara sjukskrivna lite till.” 

 

Ett par av informanterna tror att de skulle klara av att arbeta under andra förutsättningar och 

efter vissa premisser som: 

♦ Klarat av operationer 

♦ Mår bättre 

♦ Garanteras tjänst efter arbetsträning 

 

Informanterna i ett flertal intervjuer beskriver sjukkapitalet som ett slags ”bokslut” för deras 

sjukperiod hitintills och därmed ett fastslående att de inte kommer tillbaka till 

arbetsmarkanden, inom den närmaste tiden (året el åren) eller t o m att de aldrig kommer 

tillbaka till arbetsmarknaden. Detta styrks med informanternas berättelser om 

försäkringskassans bedömningar att byta ut sjukpenningen mot sjukersättning.  

 

Informanterna tar upp ett antal förslag för att förändra utformningen av 

sjukkapitalet/förtidskapitalet som kommer upp under samtalen och varav vissa har även nämnts 

tidigare: 

 

♦ tidigare utbetalnings tidpunkt 

♦ inte högre belopp, jag är lika sjuk ändå 

♦ månadsutbetalningar 
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♦ bättre stöd i början då ens egen ekonomi inte har hunnit anpassas till sjukpenningens 

nivå. Slog i taket och fick 10-11 000 kr och hade en hyra på 7060 kr/mån. 

♦ Borde inkludera eller kanske omformas så att man kan få del av andra typer av hjälp, 

som att ha en person som skulle kunna stötta och hjälpa en i början av sjukskrivningen. 

T ex se över ekonomi, byta lägenhet, se till att man får den hjälp man behöver för 

tillfället.  

 
INTERVJU PÅ ETT AV DE STÖRRE FÖRSÄKRINGSBOLAGEN 

 

Genom en intervju på ett av de större försäkringsbolagen presenteras information om 

sjukkapitalets och förtidskapitalets historia. Även en genomgång av utveckling och utformning 

och samhällets betydelse för försäkringens utseende förklaras. Försäkringsbolagets representant 

berättar om vad som krävs för att teckna en försäkring med sjukkapital/förtidskapital. Det krävs 

ingen hälsodeklaration utan det enda kravet är att man ska vara fullt arbetsför och att 

medlemmen inte har någon form av sjukbidrag från försäkringskassan vid tecknandet. 

Begreppet fullt arbetsför, berättar representanten, är det som individerna har svårast att förstå. 

När det handlar om att inte ha arbetsförmåga så följer det försäkringskassans beslut. I samtalet 

med representanten framkommer att försäkringsbolaget inte vill att försäkringarna ska främja 

fortsatt sjukskrivning. De anser att 1 år mellan de två utbetalningarna är för lite tid. Intervjun 

utfördes 060421 och frågorna presenteras i bilaga 2.61

 
INTERVJU MED EN LÄKARE 

För att få hälso- och sjukvårdens syn på  bl. a sjukskrivningar och arbetsförmåga kontaktades 

en läkare som kort beskriver läget från dennes synvinkel i korta ordalag. Från sjuk- och 

hälsovårdens sida ökar trycket från försäkringskassorna i och med hårdare krav. Förutom 

försäkringskassan hörs de övriga samarbetsparterna oftast inte av. I något enstaka fall har 

kontakt med en arbetsgivare erhållits. Det framkommer att läkaren idag oftare hamnar i 

diskussion om arbetsförmåga eller snarare arbetsoförmåga, främst med yngre patienter, troligen 

p g a att de yngre patienterna har bättre kunskaper. Upplevelsen är att de inte kan kontrollera att 

arbetsgivaren inte kan anpassa arbetet efter förmågan. Detta är en svår situation för läkarna. 

Motivationen hos den enskilde har mycket stor betydelse hävdar läkaren. Vissa fall som 

 
61   Intervju med representant för försäkringsbolag     
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betecknas som svåra lyckas återgå men att de utan motivation, gång på gång finner nya 

anledningar till att inte återgå i arbete. Läkaren uppfattar en uppgivenhet då det gäller att återfå 

unga med ”oklara diagnoser” medan man istället ökat trycket på äldre med en klar diagnos, 

oftast med en antagen längre rehabiliteringstid. Intervjun utfördes 060514 och frågorna 

presenteras i bilaga 5.62 

 
Dessutom utfördes telefonintervju med ett fackligt ombud från HTF och även denna utfördes 

med avsikt att samla fakta för undersökningens syfte. 

 

DISKUSSION 

Vi har i vår diskussion valt att diskutera resultatet fritt och inte under varje frågeställning. Då 

vi tidigare i uppsatsen konstaterat att frågeställningar flyter samman.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om ett utbetalt sjukkapital/förtidskapital påverkar viljan 

och förutsättningen att återgå i arbetslivet i enlighet med arbetslinjen. Genom sex kvalitativa 

intervjuer har vi undersökt hur dessa informanter upplever att deras situation påverkats av det 

utbetalda försäkringsbeloppet. De har beskrivit försäkringen och hur den påverkat dem. De 

upplever det ekonomiska tillskottet positivt men det är i stort sett det enda positiva. Där efter 

följer bara negativa sidor. Först och främst är de ledsna och besvikna över sin situation och 

känner stort utanförskap. Ingen av informanterna upplever sig glada längre, de har blivit 

”någon annan”.  

 

När för- och nackdelar diskuteras handlar det i stort sett bara om utbetalningen och 

utformningen. Informanterna skulle alla vilja ha månadsutbetalningar, så att de kunde ha tagit 

tag i livet tidigare. Diskussionen kring hur de olika parterna har uppfyllt sina åtaganden är för 

informanterna bisaker. Huvudsaken är utbetalningen och att det har förbättrat den pågående 

situationen. Informanterna har alla haft långvariga sjukskrivningar och det blir allt längre 

mellan kontakterna med arbetslivet. Faktorer som påverkat informanternas situation är 

individuella förutsättningar och motivation. Detta visar även Aronsson och Malmquist63samt 

Medin och Alexandersson.64 Individens förmåga att bemästra sin situation och motivation är av 

                                                      
62 Intervju med läkare 
63 Aronsson & Malmquist, 2002 
64 Medin & Alexandersson, 2000 



 
29

                                                     

yttersta vikt. Diagnosen är också avgörande för hur det individuella motivationsarbetet kan 

fortlöpa. Det finns ett problem genom att patienten ibland kan ställa sin egen diagnos och 

sjukskriva sig själv. Detta påpekar att även Malmquist 65att patienten agerar läkare. 

 

Några av informanterna upplever att de skulle ha kunnat prova andra arbetsuppgifter och på så 

vis kunnat återgå i arbete i enlighet med arbetslinjen. De upplever inte att de fått något stöd i 

från aktörerna på arbetsmarknaden. Andra av informanterna upplever sig fortfarande för sjuka 

och inser att tidsperspektivet är mer avgörande för dem. De måste först engagera sig i att återfå 

sin hälsa. Så att sjukdomen inte hindrar det vardagliga livet.66  

 

Det har förts diskussioner om hur rehabilitering ska fungera mest fördelaktigt. Det finns många 

faktorer som väger in. Det har visat sig att bl a kontakt med arbetsplatsen är bra.67 Enligt 

informanterna finns stora brister i dessa kontakter. Det får konsekvenser för de intervjuade. 

Informanterna återkommer ofta till utanförskap, som även detta kan leda till sämre hälsa, detta 

styrks även i flera undersökningar.68 De olika aktörerna ser till sin huvudmans intressen som 

idag styrs hårt av resultatmålstyrning och statistiska resultatindikatorer som närmast kan liknas 

med organisationsegoism. De beslut som fattas är i enighet med den föreskrivna 

förvaltningslogiken men det har drastiskt försämrat goda beslut i individärendena.69 Olsson 

påpekar i sin bok "Samordnad rehabilitering – processen som kom av sig"70 att det finns ett 

påtagligt problem med uppdelningen av rehabilitering på flera samhällssektorer. 

 

Arbetsgivaren som andra part har ansvar för att utreda hur den anställde verkligen mår och ska 

försöka hjälpa vederbörande att återgå i arbete. Det som framgått tydligast är att arbetsgivarna, 

i dessa informanters fall, inte utför sina uppdrag enligt den lagstiftning som styr. Det är främst 

lagen om anställningsskydd som reglerar tryggheten i anställningen om individen blir sjuk och 

lagen om allmän försäkring som reglerar rehabiliteringen. Enligt lagen om allmän försäkring 

ska arbetsgivaren genomföra en rehabiliteringsutredning och finansiera rehabiliteringen om den 

blir aktuell.71 Svärdman redogör att arbetsgivarna brister i sitt ansvar som vi även upplever att 

 
65 Malmquist, 2000 
66 Sveneus, 2003 
67 Hägg et al, 1995 
68 RFV & AMS, 2005 
69 Arbetslivsinstitutet, 2005 
70 Olsson, 2003 
71 Jakobson & Goine, 2004 
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informanterna intygar.72 Enligt SOU 2000:78 framkom att arbetsgivaren sällan genomför 

någon rehabiliteringsutredning.73 Det som framkommer är att arbetsgivaren inte ens gör ett 

första försök att återställa sitt eget produktionsbortfall. Arbetsgivarna brister i sitt ansvar men 

framförallt verkar de inte minsta intresserade av behålla sitt humankapital och göra något åt att 

personalen är frånvarande. Arbetsgivare har en tendens att använda arbetstagare som ”slit- och 

slängvara”, ett perspektiv som betonar att socialförsäkringen underlättar att rensa 

arbetsmarkanden från arbetstagare som har en nedsatt arbetsförmåga.74  

 

Dessutom saknas förtroende från den sjuka arbetstagaren för arbetsgivaren och därmed den 

grund att återfå den sjukskrivnes tro på sig själv, som är viktigt i samband med 

rehabiliteringsprocessen. Arbetsplatsen är en friskhetsfaktor i sig självt men det verkar de flesta 

arbetsgivare varken bry sig eller värna om i informanternas fall. Att arbetsgivaren tar sitt 

ansvar är av vikt skriver även Olsson75 och att det i sig är en källa av friskhet 

 

Sjukdomen kan vara ett obehagligt fenomen som håller sig kvar och gör att en tredje part, 

läkarvetenskapen kopplas in för att bedöma arbetsförmågan hos individen. Hälso- och 

sjukvården och sin sida har till uppgift att den sjuka individen ska bli frisk så fort som möjligt. 

I samråd med patienten ska lagen utformas och genomföras så långt det är möjligt för att 

individen ska kunna återfå sin arbetsförmåga.76 De arbetar strukturerat för att uppnå sitt mål. 

Individen kan bli frisk men ibland hänger sig detta fenomen kvar hos individen och gör att 

arbetsförmågan inte infinner sig. Läkaren kan efter diagnos fastställa vad som kan ses som 

bästa behandlingen för att bli av med sjukdomen i det specifika fallet. Sveneaus77 menar att 

patientens betydelse som aktör blivit allt tydligare och även Malmquist78 hävdar att kampen 

inom medicinens kunskap och utveckling av sjukdom utmynnat i ett allt sjukare samhälle. 

Enligt de intervjuer vi utfört har de flesta upplevt sjukvården hjälpsam. Läkarens roll är 

mångsidig, dels som ”patientens advokat”, dels som medicinskt sakkunnig och samtidigt 

objektiv medicinsk auktoritet och förefaller fungera som ”grindvakter” för socialförsäkringens 

funktionssätt. Därmed har läkarens roll i debatten om de ökade sjukskrivningarna blivit som en 

 
72 Svärdman, 2004 
73 Försäkringskassan analyserar, 2005:5. Sjukskriven i onödan?  
74 Hetzler,Melen,Bjerstedt, 2005 
75 Olsson, 2003 
76 SOU 2000:78, Jakobson & Goine, 2004  
77 Sveneaus, 2003 
78 Malmquist, 2000 
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följetong.79 Patienten blir alltmer påläst och ställer egna diagnoser och kanske tom kan 

upplevas kräva sin sjukskrivning. Det bidrar till att arbetsförmågan blir svårbedömd. Ingen 

annan än individen vet hur det känns och de etiska perspektiven blir alltmer påfallande och 

svårtolkade.80

 

Förutsättningen att återgå i arbete kan beskrivas utifrån en individ, som i det här fallet är 

medlem i en facklig organisation, med rätt att kräva stöd av sitt fackliga förbund,81 som blir 

sjuk och vänder sig till sin arbetsgivare och gör sin bedömning av att inte kunna arbeta för 

tillfället. I det här läget är även en fjärde part med i individens process för att återgå i arbete. 

Det är socialförsäkringen och försäkringskassan som blir inkopplad eftersom den sjuke 

individen under pågående sjukdom måste kunna försörja sig. Avgörandet ligger i 

försäkringskassans beslut. Försäkringskassan är med hänsyn till läkar- och arbetsutlåtanden den 

instans som gör bedömning av arbetsförmågan och i slutänden även ekonomisk ersättning vid 

sjukdom. Enligt försäkringskassans hemsida redovisas att socialförsäkringens avsikt är att ge 

ekonomisk trygghet under livets alla skeden. Huvudsyftet är att garantera en viss trygghet i 

tillvaron för landets alla medborgare.82 Trots detta har informanterna uppmanats att självmant 

säga upp sig från tillsvidareanställningar, vilket inte kan anses stärka de sjukskrivnas 

motivation. En erfarenhet är att arbetslivsrehabiliteringen blivit för passiv, istället för aktivitet 

har den inriktas på bedömningar och utredningar.83 Omvänt och i motsats till alla de 

utredningar som dels ska halvera sjukskrivningarna fram tom 2008 och minska antalet 

aktivitets- och sjukersättningar bidrar detta istället till att siffran ökar.84 Dessutom bidrar det 

knappast till att hjälpa en annan människa att se sina möjligheter eller göra den andra 

människan gott. Här handlar det om hur vi behandlar människor och hur man värderar och 

eventuellt glömmer alla människors lika värde. 85

 

Försäkringskassan har även till uppgift att samordna så att individer med rehabiliteringsbehov 

uppmärksammas. Det som intervjupersonerna beskrivit är väldigt skiftande när det handlar om 

försäkringskassan. Däremot förefaller vår undersökning definitivt indikera att inte 

försäkringskassan uppnår de samhälleliga kraven på hur det var tänkt att det ska fungera. De 

 
79 Hetzler,Melen,Bjerstedt, 2005 
80 Malmquist, 2000 
81 www.arbetsmiljoupplysningen.se 
82 www.forsakringskassan.se
83 Jeding et al, 1999 
84 Arbetslivsinsituet, 2005 
85 Edlund, 1995 

http://www.forsakringskassan.se/
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genomför varken samordning eller utredning enligt de grundläggande normerna. 

Undersökningens personer upplever försäkringskassornas agerande olika. Det som inte är 

godtagbart att deras handlande ibland upplevs kränkande. I motsats upplevde dock några av 

informanterna att de gör vad som ingår i deras åtagande. 

 

Den sjuka individen har ett arbete och är fackligt ansluten, i det här fallet till Kommunal eller 

HTF, har efter en viss tids sjukskrivning ett ekonomiskt bidrag att hämta. Individen och 

arbetstagarorganisationen, som en av parterna, bygger således upp ett ekonomiskt stöd som 

bidrar till att medlemmen inte är tvungen att påskynda sin återkomst till arbetsmarknaden, och 

det enda krav som ställs på medlemmen är att vara arbetsför vid tecknandet av försäkringen.86 

Den enskilda individens motivation och empowerment påverkas och ur ekonomisk synvinkel är 

det snarare vinst att inte aktivt arbeta för egen del. Individen har största vinsten att hämta 

genom en direkt kontakt med försäkringsbolaget, vilket tyder på att de fackliga 

organisationernas arbete med betoning på trygghet och stöd för medlemmarna alltmer saknar 

innebörd.87 Det fackliga medlemskapets välgörande inverkan på arbetstagare verkar klinga ut 

för att ersättas av individuell inverkan för ekonomisk vinning. Bland de förändringar som 

informanterna angav var bl. a att erhålla en annan typ av stöd i början av sjukskrivningen. Det 

skulle kanske vare en väg för fackförbunden att återigen finna en väg att ge medlemmarna 

medlemsnytta i form av stöd och trygghet men i en annan form.  

 

De fackliga organisationerna och deras ombud som är representanter ute på arbetsplatserna bör 

kunna presentera sina produkter bättre. De fackliga organisationerna har en stark position i 

Sverige och genom detta även på arbetsmarknaden. Det fackliga medlemskapet skulle kunna ha 

en välgörande inverkan på de anställda. Men enligt studien förefaller inte de fackliga 

organisationerna tillräckligt intresserade av att hjälpa sina medlemmar. 

Arbetstagarorganisationerna deltar i arbetet med att förbättra och följa upp arbetsmiljö, skapa 

förutsättningar för rehabiliteringar och återgångar för sjukskrivna.  

När det sedan kommer till återgång i arbete efter sjukskrivning upplever vi att det känns tryggt 

att arbetstagare genom sin fackliga organisation har en möjlighet att själv ta ansvar att trygga 

sin ekonomi om man har oturen att hamna i sjukdomens grepp. Det drabbar dessvärre 

låginkomsttagare hårdare att hamna i sjukfrånvaro än de högre inkomsttagarna i samhället.88 

 
86 Intervju försäkringsbolagets representant. 
87 Randquist, 2004 
88 HTF Medlemstidning nr5/06 
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Till viss del påverkas också viljan och motivationen att återgå i arbete med tanke på de 

uttalanden vi erhöll vid intervjuerna. Det lönar sig bättre att vara sjukskriven och få en 

utbetalning, trots att det absolut inte var ett önskemål från försäkringsbolagets sida, att 

därigenom motverka återgång i arbete. Detta motverkar även försäkringsbolagets strävan att 

vara oberoende av försäkringskassans bedömning.89 . Även sjuk- och hälsovårdens bild av 

situationen att stundtals vara ”bakbunden” till att fullgöra plikter som inte alltid var i enlighet 

med arbetslinjen.90

 

Avslutningsvis är vi tacksamma att vi träffat så många människor som på olika sätt ställt upp 

och gjort denna undersökning möjlig. Framförallt informanterna som delat med sig av sin 

upplevda sjukdom, process och nuvarande situation. Det innebär att vi fått med oss många nya 

synvinklar inför kommande arbete och uppgifter inom rehabiliteringsvärlden. Vi har definitivt 

lärt oss att samordning är ledordet. Det övergripande resultatet är att sjukkapitalet betyder en 

ekonomisk fördel för den enskilda och det är viktigt att de får utbetalningen, men att formen 

kanske skulle kunna förbättras. 

 

METODDISKUSSION 

Valet av ansats har besvarat studiens frågeställningar. Hermeneutikens huvudsakliga inriktning 

är bl. a att tolka handlingar och upplevelser. Förförståelsen av tolkaren måste redovisas och 

medvetengöras. Själva tolkningen växlar mellan den aktuella delen och helheten som byggs allt 

eftersom. Tolkningen sker med förståelse ur vilken situation texten framkommer samt ta 

hänsyn till läsaren.91 En hermeneutisk ansats används för att förstå sammanhang och ger 

möjlighet att förklara. Det är viktigt att förstå att de alltid är en människa som tolkar med sin 

bakgrund och tidigare erfarenheter. Olsson och Sörensen beskriver vidare den hermeneutiska 

spiralen där både nuet och historien måste tas i beaktan. Betoningen ligger i att se helheten. 

Hermeneutik framhåller förståelsen framför förklaringen.92  

 

Vi upplever dels att vi skulle ha haft fördel av flera intervjuer eftersom det är en startsträcka 

innan intervjuerna förlöper enligt önskemål. Dessutom fann vi en viss svårighet med olika 

 
89 Intervju försäkringsbolagets representant 
90 Malmquist, 2000 
91 Wallén, 1996 
92 Olsson & Sörensen, 2002 
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former av intervjuer. Detta för att inte alla intervjuer utfördes enligt samma rutin, med två 

intervjuare. De bästa intervjuerna var att träffa informanterna och även ha möjlighet att se 

känslor och uttryck. Vi upplevde dessutom att informanterna gav en uppriktig bild av 

situationen, vilket vi hade en viss betänklighet till i studiens inledning. Trots vi endast 

genomförde sex intervjuer upplevde vi att våra informanter var eniga om sjukkapitalet och dess 

innebörd. Frågan vi ställer oss om resultat skulle ha blivit annorlunda om vi intervjuat fler 

personer. Vi känner en viss tveksamhet inför detta. 

Utöver intervjuerna med informanterna genomfördes en intervju för att få fram fakta och 

information inom försäkringsområdet. Även inom sjuk- och hälsovården utfördes en liknande 

intervju för att få fram fakta. Dessa intervjuer utfördes under annan form eftersom avsikten här 

var precis, att få fram underlag för studiens syfte. Intervjun med försäkringsbolaget var 

dessutom högt prioriterad eftersom urvalet av informanter och möjlighet att utföra 

undersökningen var beroende av detta samtal.  

Framtida forskning 

Eftersom det idag saknas en grundlig analys av sjukfrånvaroökningsfenomenet saknar 

statsmakterna säker kunskap om både hur det uppkommit och hur det ska förstås.93 I Danmark 

har Jörgen Gawinetski skrivit flera artiklar94 om hur tjugo försäkringsbolag och en 

räddningsaktör gått samman för att stötta sjukskrivna som skadats i trafikolyckor. 

Försäkringsbolagen har tillsammans bildat ett rehabiliteringsbolag vars syfte är att erbjuda 

konsultation och assistans till personer som är kunder i dessa bolag. I mars 2003 hade de 

handlagt 190 fall under en tvåårsperiod. Utifrån dessa har gjorts fallstudier som redovisas i 

artiklarna. Sammanfattningsvis har framkommit att där det tagits ett samlat grepp tillsammans 

med myndigheter, sjukvård och individ, har de lyckats. I vissa fall har de krävts en omprövning 

av den medicinska bedömningen, i vissa fall för att reda ut vad personer som inte kan återgå till 

sin gamla tjänst behöver för vidareutbildning tillsammans med annan konsultation, i vissa fall 

psykolog hjälp. Dessa fall tycker vi utgör en intressant grund för fortsatt forskning. Vi kan i 

och för sig förstå att inte försäkringsbolagen och indirekt fackföreningarna inte vill vara 

dörröppnare och finansiera ytterligare tjänster, vars ansvarsområde rimligen borde finansieras 

av försäkringskassan och arbetsgivare idag. De fackliga organisationerna kämpar för att inte få 

betala för insatserna flera gånger för sina medlemmar, som enligt vår nuvarande lagstiftning 

 
93 Arbetslivsinstitutet, 2005 
94 Nordisk försäkringstidskrift NFT 2005,3. 
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ligger utanför kollektiv- och gruppavtal. Ser man utifrån ett helhetsgrepp kan vi ändå se att ur 

medlemmens/individens perspektiv spelar det ingen roll varifrån hjälpen kommer och utifrån 

ett samhälleligt perspektiv så tror vi att alla goda exempel bör provas innan de förkastas. Som 

vidare forskning föreslås en vidare studie hur detta skulle kunna översättas till de 

långtidssjukskrivna i Sverige idag. Alla vägar bör provas och allas ansvar och delaktighet 

behövs för att lösa detta problem. 
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     BILAGA 1 

 
 
FRÅGE GUIDE 
 
Ålder? 
 
Hur länge har du varit sjukskriven? 
Hur har det påverkat dig? 
 
Vilket fackförbund tillhör du? 
Har du fått något stöd från ditt fackförbund under din sjukskrivning?  
Har fackförbundets information varit tydlig – saknas något? 
Har fackförbundets information varit tydlig angående försäkringen? 
 
Hur har din arbetsgivare agerat i denna pågående process? 
Anser du att det överensstämmer med vad de ska göra? 
Blev du erbjuden andra alternativ innan sjukskrivingen fortsatte? 
Har du blivit erbjuden rehabiliteringsinsatser? 
 
 
Hur har Försäkringskassan agerat? 
Anser du att det överensstämmer med vad de ska göra? 
Blev du erbjuden andra alternativ innan sjukskrivingen fortsatte? 
Har du blivit erbjuden rehabiliteringsinsatser? 
Har du blivit motiverad att delta? 
 
Var har du fått hjälp och stöd för att få reda på information om sjukkapitalet? 
Hur upplever du det ekonomiska stödet? 
Finns det några fördelar med det ekonomiska stödet? 
Finns det några nackdelar med det ekonomiska stödet? 
Skulle det ha kunnat utformas på ett annorlunda sätt så du hade kunnat få en annan typ av hjälp? 
Skulle din situation förändras om du inte hade fått sjukkapitalet? 
När hade bästa tiden varit för dig att fått hjälp med rehabiliteringsinsatser? 
Tror du att facket skulle kunna hjälp dig mer på denna punkt? Gentemot arbetsgivaren? 
 
 
 
Tidsperspektivet? 
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     BILAGA 2 

 
 
Frågor till Försäkringsbolaget   
 
Bakgrunden är att vi vet att det är många olika faktorer som spelar in då man står inför eller är i en 
rehabiliteringsprocess.  
Vi funderar på om sjukkapitalet kan påverka medlemmarna? 
Hur kan vi gå tillväga för att få tag i de som fått utbetald ersättning?  
Finns det vissa som vi bör rikta in oss på?  
Sekretessavtal från Mittuniversitet för att inte avslöja kunder som kommer att avkodas och ej vara 
identifierbara i undersökningsresultatet. 
 
Skulle sjukkapitalet kunna ändras så att de stöttade tidigare i sjukskrivningen? 
Medelskadan var på ca 48’?  
Hur ser skadeutfallet ut?  
Är någon ålder respektive något förbund överrepresenterade? 
Är Kommunal överrepresenterade pga. att de har så många medlemmar? 
Är inträdeskraven bra idag? 
 
Enligt FKs siffror har ju fler unga fått aktivitesersättning har det påverkat försäkringarna? 
 
Historia kring förtidskapital/sjukkapital? 
Varför finns det en koppling till livförsäkringen? 
Tycker du att sjukkapitalet ursprungliga syftet uppnås i denna form? 
Hur tror du att medlemmarna upplever sjukkapitalet? 
Vad tycker du/de är bra respektive dåligt? 
 
Utbetalningen är direkt kopplad till FKs beslut. Är det bra eller dåligt? 
Hört att man helst skulle vilja komma bort från denna lösning. 
 
Hur ser konkurrenternas försäkringar ut? Skiljer det sig? 
Hur vore försäkringen utformad på bästa sätt enligt dig? 
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Urvals kriterier till försäkringsbolaget   BILAGA 3 
 
Namn för att få ihop ca 4-5 intervjuer kanske börja med 10-20 namn. 
 
Fackförbunden Kommunalarbetarförbundet och Handelstjänstemannaförbundet med en jämn 
fördelning. 
 
Kriterier som ska var uppfyllda: 
Sjukkapital ska ha utbetalats 
Helst ska åldern på respondenten var under 40 år ( för att fullt kapital ska ha erhållits och åldern 
kanske inger hopp om att ha kunnat återvända till arbetsmarknaden) 
 
Vi behöver endast 
 
Namn 
Adress 
Telefon 
Förbundstillhörighet 
 
För att undersökarna inte ska påverkas i sin förförståelse har alla akter undvikits. Detta för att 
kunskap/information inte ska påverka resultatet.   
 
Förbindelse mellan undersökare och bolag undertecknas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
42

                                         BILAGA 4 

 
    2006-04-26 
 
 
 
 
 
Förfrågan om medverkan i en intervjuundersökning (eller information kring medverkan vid 
intervjuundersökning) 
 
 
Hej! 
 
Vi skriver till dig för att be dig delta i en intervjuundersökning om hur du upplevt stödet kring din 
sjukskrivning. Du har blivit utvald för att få lämna din syn kring din sjukskrivningstid och hanteringen av 
försäkringar när du varit sjuk.  
 
Anledningen till att vi ber dig medverka är att vi, Maria Sandin och Katarina Henningsson går sista terminen 
på Rehabiliteringsvetenskapligaprogrammet vid Mittuniversistetet. Den sista delen i vår utbildning är att 
skriva en uppsats. Vi har själva valt att studera detta ämne och vill på detta sätt komma i kontakt med dig 
för att få din syn på hur det fungerat kring din sjukskrivning. Du är en av de som har erfarenhet av detta 
och är därför av stort intresse för vår uppsats så vi hoppas på din medverkan. 
 
Intervjuerna beräknar vi ta ca 1 timme och vi vill gärna använda en bandspelare för att kunna skriva ut 
intervjuerna efteråt. Det är bara vi som kommer att ha tillgång till materialet och efter kommer banden att 
raderas. Vi kommer att avidentifiera dig när vi skriver ut dem och analysen kommer att göras utifrån dessa 
texter. Om du vill får du gärna ta del av materialet för att läsa vad vi skrivit och samtidigt kunna korrigera 
eventuella fel och missförstånd. Vi kommer att följa den sekretess och diskretion som krävs samt de etiska 
riktlinjer som universitetet föreskriver. 
 
Vi har varit i kontakt med försäkringsbolaget XXX för att få ett fåtal namn ur deras personskaderegister för 
att få ett bra urval. Vi har även skrivit på ett sekretessavtal med XXX för att dessa uppgifter inte ska 
missbrukas.  
 
Vi kommer att ta kontakt med dig snarast för att ta reda på om du vill medverka med dina för oss viktiga 
åsikter. Du har när som helst möjlighet att avbyta din medverkan i undersökningen. 
 
Har du frågor så är du välkommen att ringa eller maila till oss. 
Vi ser framemot att få träffa dig! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Maria Sandin    Katarina Henningsson 
08-739 11 31 eller 0731- 40 26 28  08-730 46 17 eller 073-9965 002 
maria.sandin@telia.com   katarina.henningsson@swipnet.se
 
 
 
 
 
 

mailto:maria.sandin@telia.com
mailto:katarina.henningsson@swipnet.com
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     BILAGA 5 

 
Frågor till läkaren: 
 
1 Upplever du att andelen "egna" sjukskrivningar/diagnoser har ökat? 
2 Upplever du att patienten ställer krav på att bli sjukskriven? 
3 Vet de sjukskrivna sina rättigheter?  
4 Upplever du att det ekonomiska bidraget/ersättningen (sjukkapitalet/förtidskapitalet) påverkar 
viljan att återgå i arbete?  
5 Har de sjukskrivna kunskap om försäkringen?  
6 Vet de förutsättningarna för att få den? Sjukskrivningens längd?  
 7 Regionala skillnader?  
 8 Skillnader p g a facklig tillhörighet?  
 9 Märker man skillnad på långtidssjukskrivna som fått försäkringen utbetald?  
 10 Tror du att det har någon betydelse hur utbetalningen sker?  
 11 Kan det bidra till att inte vilja bli friskriven?  
 12 Upplever du en vilja att vara sjukskriven?  
 
 13. Hur upplever du frågan om arbetsförmåga?  
 14. Är arbetsförmåga/oförmåga en diskussionsfråga patient vs läkare?  
 15. Upplever du att aktörerna på arbetsmarknaden är delaktiga? 
Arbetsgivare/Försäkringskassa/Fackförbund.  
 16. Upplever du att det är skillnad på hur Försäkringskassan hanterar olika fall?  
 17. Skulle det kunna förändras för att bättre tillvarata individernas intressen? Genom att motivera 
rehabilitering tillbaka till arbete? 
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