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Abstrakt 

I Sverige finns en fungerande socialförsäkring som skall skydda 
vid skador och sjukdom men som sittande regering ansåg 
behövdes förbättras för dem som är sjukskrivna. Under 2008 
genomfördes en reform för att minska sjukskrivningstiderna och 
många personer blev då utförsäkrade trots sjukdom och skada. 
Syftet med studien var att undersöka hur några utförsäkrade 
hanterade beskedet och hur personerna reagerat efter att beslutet 
om utförsäkring verkställdes.  
Genom två kvalitativa intervjuer framkom hur dessa personer 
hanterade att trots sin sjukdom bli ”friskförklarad” och utan rätt 
till sjukpenning. Det transkriberade materialet analyserades 
genom att finna olika teman som blev huvudrubriker. Begrepp 
som blev centrala var bland annat oro för ekonomi, extern hjälp 
och drivkrafter.  
 Resultatet är att informanterna önskade att fler insatser tillkommit 
och att det hade hänt mer under den långa tid som de var 
sjukskrivna. De ansåg sig även ha gjort mycket för att få hjälpen 
de själva kände att de behövde när Försäkringskassan inte hörde 
av sig i tid eller gjorde nog. Samt att de, trots en svår situation 
med utförsäkring, ändå sett det som en möjlighet istället för att 
gräva ner sig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: utförsäkrad, socialförsäkring, rehabiliteringskedjan 
coping, stress, arbetslös, ekonomisk utfrysning samt sjukskrivning. 
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1. Inledning 

Svenska folket är bland de friskaste i världen men ändå visar statistiken på höga 

ohälsotal och det är mätt genom sjukskrivningar och sjukersättningar, enligt 

Borg, Gerdle, Grimby och Stibrant Sunnehagen (2006).  

WHO definierar hälsa som:  

 
” Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity” (who.int). 
 
Detta är en känd definition som många utgår från när de hör ordet hälsa och 

målet för människan kan vara att uppleva sig frisk och ha hälsa. Dock visar 

statistik, genom de stora summor som varje år betalas ut från Försäkringskassan i 

bland annat sjukersättning, att det är många som inte upplever hälsa.  

 

Under 2010 betalades det ut drygt 16,2 miljarder kronor i sjukpenning i Sverige 

(Försäkringskassan1 s.41). Cirka 60 procent av dessa betalades ut till kvinnor. 

Under den här perioden ersattes männen med ett dagsbelopp som var nio procent 

högre än kvinnornas, vilket till största delen beror på att männen har en högre 

inkomstnivå än kvinnorna. Detta betyder alltså att männen får ut ett högre belopp 

per dag men att det är fler kvinnor till antalet som är mottagare av 

sjukpenning.”Totalt fick drygt 470 000 personer sjukpenning någon gång under 

år 2010. Detta motsvarar omkring åtta procent av alla registrerade försäkrade” 

(Försäkringskassan1 s.40). Under första kvartalet 2011 var nästan två tredjedelar 

av dem som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen kvinnor enligt 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens årsrapport (Arbetsförmedlingen 

2011 s.7). 

 

1.1 Begreppsdefinitioner 

Coping ”står för individens strategier, förmåga och sätt att hantera framför allt 

påfrestande situationer och krav, men även livet i stort, både en persons yttre och 

inre verklighet och de krav den ställer” (Medin & Alexandersson 2000, sid 85). 

Det kan handla om att klara av en extern situation genom att övervinna hinder 

och lösa de problem som uppkommit. Det kan även handla om att använda sig av 
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olika strategier för att försöka lösa sina interna problem med till exempel 

negativa känslor (Medin et al. 2000). 

 

Utförsäkrad är ett begrepp som författarna använder för att beskriva den 

situation individer hamnar i när de inte längre har rätt till någon form av 

ersättning på grund av att de anses vara arbetsför enligt Försäkringskassan, trots 

att personerna själva anser sig vara för sjuka för att arbeta. 

  

KASAM är ett begrepp som skapades av Antonovsky, vilket står för känsla av 

sammanhang. Han ”hävdar att kaos, påfrestningar och stress är naturliga tillstånd 

som alltid, mer eller mindre, är närvarande” (Medin et al. 2000 sid. 63). Detta 

begrepp är ett försök till att förklara hur människan, trots dessa ständiga 

påfrestningar, klarar av att upprätthålla hälsa i sina liv. Hans teorier utgår från en 

salutogen ansats som står för ”faktorer som leder till hälsa” (Medin et al. 2000 

sid. 63).  

 

Locus of control handlar om huruvida en individ anser sig kunna göra något åt 

den situation den hamnat i eller om det är någon annan som ska lösa problemet. 

Enligt Millet (2005) är en individ som har internal locus of control någon som 

anser sig kunna påverka sin egen situation med sina egna förmågor och insatser. 

Individer med external locus of control upplever att problemen inte ligger i deras 

händer utan vid yttre krafter såsom lycka, chans, öde och kraftfulla andra eller är 

av tron att händelser är oförutsägbara (Millet 2005).  

 

Sjukpenning är den ersättning som går att söka när en individ har blivit 

sjukskriven. ”Du som är anställd kan få sjukpenning när du inte längre får 

sjuklön från arbetsgivaren, det vill säga om du är sjuk längre tid än 14 dagar.  

Arbetsgivaren gör då en anmälan till Försäkringskassan” (Försäkringskassan4 

sid.1). 
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2. Bakgrund 

Författarna har lagt upp bakgrunden så att det först kommer en förklaring till hur 

den så kallade steg-för-steg-modellen såg ut, som kan ses som en föregångare till 

rehabiliteringskedjan som infördes i samband med att regeringen godkände 

Propositionen (2007/08:136) - En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad 

återgång i arbete. Efter detta kommer en förklaring till vad rehabiliteringskedjan 

med sina nya regler innebär följt av vad reformen gick ut på och vad de stora 

skillnaderna är. Efter det kommer ett avsnitt med lite statistik över hur det såg ut 

efter reformen. I tidigare forskning har författarna inte hittat så mycket 

information, då de har försökt hålla sig till de mer officiella källorna som till 

exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.     

 

2.1 Steg-för-steg-modellen 

Denna modell användes för att kunna bestämma hur pass nedsatt den 

sjukskrivnes arbetsförmåga var. Ett system med sju olika steg eller frågor som 

Försäkringskassans handläggare och försäkrad skulle ta ställning till en i taget. 

Den första frågan löd: ”Kan den försäkrade utföra sitt vanliga arbete efter 

nödvändig behandling och konvalescens?” (Vahlne Westerhäll, Ekholm & 

Bergroth, 2006, s.106). Om svaret på denna fråga var jakande betalades 

sjukpenning ut, var svaret nekande ställdes nästa fråga. Om svaret var nekande 

på de första sex frågorna ställdes fråga sju vilket var ”Är den försäkrade 

varaktigt eller för avsevärd tid arbetsoförmögen?” (Vahlne Westerhäll et al., 

2006, s.106). Om svaret på denna fråga blev jakande påbörjades en utredning av 

Försäkringskassan för att undersöka om sjukersättning skulle ersätta 

sjukpenning, förutsatt att det är utrett att den sjukskrivne inte kommer kunna 

återgå till någon form av arbete. 

  

2.2 Rehabiliteringskedjan 

Enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110), kap 27, 2§, har ”en försäkrad rätt till 

sjukpenning vid sjukdom som sätter ned hans eller hennes arbetsförmåga med 

minst en fjärdedel”. Sedan efterföljs de riktlinjer som finns i 

rehabiliteringskedjan för att se i vilken utsträckning arbetsförmågan blivit 

nedsatt, för att sedan kunna avgöra om personen har rätt till sjukpenning. 
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Arbetsförmågan mäts inte bara i jämförelse med det arbete individen hade innan 

insjuknandet, utan även mot andra arbeten som arbetsgivaren temporärt skulle 

kunna erbjuda. En koll görs även om arbetsgivaren skulle kunna anpassa 

arbetsplatsen till den sjukskrivnes behov. Det är arbetsgivaren som har det 

yttersta ansvaret för att göra en arbetsanpassning och hjälpa till med 

rehabiliteringen för den som blivit sjukskriven, så länge personen fortfarande är 

anställd. ”Försäkringskassan har ett ansvar för att samordna de olika åtgärder en 

person är i behov av för att kunna komma tillbaka i arbete. Det kan vara 

medicinska, sociala eller arbetslivsinriktade åtgärder” (Försäkringskassan2).  

”Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga 

under 90 dagar ska det även beaktas om han eller hon kan försörja sig efter en 

omplacering till annat arbete hos arbetsgivaren” (Socialförsäkringsbalk 

(2010:110), kap 27, 47§). Skulle sjukskrivningen fortskrida över 180 dagar testas 

arbetsförmågan mot alla arbeten på den reguljära arbetsmarknaden fram till dag 

365. 

 

2.3 Proposition 2007/08:136 

Den 19 mars 2008 överlämnades en proposition från Regeringen som rörde en 

reform av sjukskrivningsprocessen. Reformen gick ut på att effektivisera 

sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå till 

arbete. Bland annat föreslogs fasta tider för prövning av arbetsförmåga. 

Genomgående i propositionen är att det ska vara mer lönsamt att arbeta och att 

både arbetsgivare och arbetstagare tillsammans skall arbeta för att arbetstagaren 

skall återgå till arbete så fort som möjligt. Större ansvar ska läggas på 

arbetstagare och förebyggande arbete genom företagshälsovården (Proposition 

(2007/08:136). 

 

Tidgränser är det som till största del skiljer det nya systemet från det gamla när 

det gäller beviljandet av sjukpenning, något som inte fanns i det tidigare 

systemet. Med det nya systemet kan ”du få sjukpenning på normalnivå i högst 

364 dagar under en period på 450 dagar (15 månader). Denna period kallas 

ramtid. Efter de 364 dagarna kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. 

Är du allvarligt sjuk kan du ansöka om fler dagar med sjukpenning på 

normalnivå” (Försäkringskassan3, s. 1). Vid ansökan om sjukpenning på 
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fortsättningsnivå är en individ inte berättigad till att få lika högt belopp som om 

denne sökt om sjukpenning på normalnivå.  

 

Det är inte bara för varje enskild person viktigt att kunna försörja sig själv, även 

den svenska välfärden kräver att innevånarna arbetar (2007/08:136). De längre 

sjukskrivningsfallen hade dock minskat sedan 2003 men de som varit 

sjukskrivna länge låg i riskzonen för att hamna i ett permanent utanförskap. 

Målet med propositionen var att åstadkomma en aktivare sjukskrivningsprocess 

för att snabbare få sjukskrivna att återgå till arbete. Motivationen skall ligga hos 

den sjukskrivne som med hjälp av aktiva rehabiliteringsinsatser samt förbättrat 

stöd är en avgörande faktor för om och hur snabbt en person återgår till ett 

arbete. 

 

2.4 Uppföljning av rehabiliteringskedjan 

En uppföljning som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hade gjort för de 

personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen visade att 61 procent under 

2010 blev kvar eller återvände till sjukförsäkringen. Endast 29 procent av alla 

som skrivit in sig på arbetsförmedlingen efter att ha uppnått maximal tid hade 

arbete. 42 procent var inskrivna i program hos Arbetsförmedlingen och erhöll 

aktivitetsstöd medan resterande antingen var inskrivna utan ersättning, var öppet 

arbetslösa eller hade av annan anledning än arbete lämnat Arbetsförmedlingen. 

(Arbetsförmedlingen, 2011).  

 

2.5 Litteratursökning 

Att hitta tidigare forskning kring den reformerade sjukförsäkringslagen har inte 

varit enkelt. Utförsäkringen är en förhållandevis ny företeelse och därför finns 

ännu lite forskning kring upplevelsen av utförsäkring och hur det påverkat 

individerna. Författarna har försökt att utgå från så pålitliga källor som möjligt, 

till exempel Arbetsförmedlingen, Regeringen och Statens Offentliga utredningar 

samt sökt i referenslistor efter mer litteratur och forskningsresultat som går att 

knyta an till problemområdet. Sökorden som använts vid sökning av tidigare 

information är: arbetslöshet, stress, ekonomisk stress, utförsäkrad och 

sjukskrivning. När författarna sökt på orden arbetslöshet och utförsäkring har de 
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haft den gemensamma nämnaren att ersättning försvinner eller minskar, vilket då 

kan leda till stress. 

 

2.6 Resultat av litteratursökning 

Det är inte bara individen som förlorar på att vara frånvarande från arbete utan 

även arbetsgivaren. Enligt SoU (1999:137) – Hälsa på lika villkor/andra steget 

mot nationella hälsomål, kostar frånvaron bland annat genom utgifter för 

rehabilitering, sjuklön, vikarier, ökade arbetsgivaravgifter och störningar i 

produktionen. Vidare beskrivs att de anställda kan påverkas genom sänkt 

livskvalitet, att sociala kontakter minskar samt att ekonomin försämras. På 10 

dagars sjukfrånvaro kan en anställd förlora cirka 22 procent av lönen och vid ett 

års sjukskrivning kan personen förlora cirka 1500 kronor i snitt per månad. 

 

Studier gjorda i en mellanstor stad i norra Sverige förklarar olika modeller för 

relationen mellan arbetslöshet och hälsa (Janlert & Hammarström, 2009). Det 

var en longitudinell kohort studie som påbörjades med cirka 1000 elever som 

just gått ut skolan, fram till dess att de var 30 år. Frågor ställdes upprepade 

gånger för att svaren skulle kunna ge en möjlighet att omforma begreppen till 

mätbara variabler som i sin tur skulle kunna förklara hur hälsa uppstår. Resultatet 

blev fem modeller. I korta drag så handlar modellerna om ekonomi, kontroll, 

stress, socialt stöd och vad ett arbete kan bidra med mer än inkomst. I studien 

framkom att dålig ekonomi inte främjade hälsan, konsekvenserna av dålig 

ekonomi påverkade inte bara det psykiska utan även det fysiska genom att mat 

saknades samt lämpligt boende och klädsel. Locus of control beskrevs i 

Kontrollmodellen, och att det fanns två typer av kontroll. Beroende på hur 

individerna såg på sin roll så hade de internal eller external locus of control. 

Modell nummer tre beskriver att Coping är ett begrepp som kopplas samman 

med stress. Det handlar om hur en individ hanterar en stressituation som till 

exempel arbetslöshet. Modell nummer fyra var stöd i livet. Stödet var en viktig 

aspekt för att hålla hälsan god. Sista modellen beskriver jobbet som mer än bara 

arbete och en inkomstkälla. Det är viktigt att ha den struktur ett arbete skapar till 

exempel med fasta tider. Arbete ger en möjlighet till social kontakt men även en 

identitet och en tillhörighet i ett större system. 
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Att bli ställd utanför tryggheten av en inkomst eller arbete visar sig öka vid 

sjukskrivningar längre än 60 dagar enligt Bryngelson (2009). Vidare 

framkommer att det är mycket forskat på orsaken till sjukdom men väldigt lite på 

dess konsekvenser. Bryngelson (2009) ville med forskningen undersöka hur 

långtidsfrånvaro från arbete påverkar individen. Resultatet visar att sjukskrivna 

kvinnor i större grad ”having no cash margins” och ”being single/unmarried and 

having no close friends”. Förenklat betyder det att kvinnor i större grad än män 

har mindre socialt umgänge och sämre ekonomi. Det sociala samspelet minskar 

alltså och det är i sig en källa till att ohälsan kan bestå. 

 

Författarna vill även belysa att vid sökning på internet är artiklar och debatter 

kring ämnet utförsäkrad väldigt vanligt. Artiklar som oftast är negativa, historier 

som berör och upprör. Till exempel artikeln om Jimmy Fredriksson och hans 

kamp att få behålla sin sjukpenning. Hela svenska folket kunde i maj 2012 läsa 

om Jimmy, vars nioåriga dotter avled i cancer i oktober 2011 och han blev då 

sjukskriven i samband med detta. ”I nuläget orkar han jobba halvtid inom sitt 

eget företag, men försäkringskassan har beslutat att utförsäkra honom 

retroaktivt från 1 april eftersom de anser att han kan arbeta heltid. Det innebär 

att Jimmy nu inte har rätt till någon sjukpenning” (Expressen), trots att han själv 

inte anser sig orka arbeta så pass mycket då han fortfarande sörjer sin dotters 

tidiga bortgång.  

 

Ett annat exempel:  
 

”En 35-årig småbarnsmor, vi kan kalla henne Lisa, fick sin cancerdiagnos för 

tre år sedan. Hon fick snabbt återfall i sin sjukdom. Trots omfattande 

cytostatikabehandling blir Lisa allt sjukare. I somras informerade 

Försäkringskassan henne om att hon inte kan få fortsatt sjukersättning samtidigt 

som hon uppmanades att planera för att återgå i arbete. När Lisas läkare 

förklarade för Försäkringskassan hur allvarligt sjuk Lisa var, fick läkaren till 

svar att Lisa enligt de nya reglerna anses klara ett heltidsarbete. Man skulle 

kunna förledas att tro att dessa exempel är ”olycksfall i arbetet”, men vi kan 

intyga att så inte är fallet. Tvärtom, vi möter varje vecka flera patienter i 

liknande situationer” (Dagens nyheter). 
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3. Syfte 

Syftet med den här studien var att beskriva och förstå hur personer hanterade 

situationen att bli utan det ekonomiska skydd som sjukförsäkringen ger då man 

upplever sig oförmögen att arbeta.  

 

3.1 Avgränsning 

Avgränsningen i studien var informanter som blivit utförsäkrade efter 1 juli 2008 

då reformen genomfördes. 

 

3.2 Frågeställningar 

Vilken hjälp finns att få vid en utförsäkring?  

Hur upplever personerna handläggningen vid utförsäkring? 

Hur hanterar individer ett besked om utförsäkring?  
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4. Metod 

Författarna valde att använda sig av en kvalitativ ansats som utgår från det 

hermeneutiska synsättet. Hermeneutik är ett synsätt som tidigare främst var ett 

sätt att tolka eller förstå texter, framför allt teologiska texter. Tanken är att när 

forskaren analyserar en text ska denne försöka få fram textens mening utifrån det 

perspektiv som författaren hade när texten skrevs (Bryman, 2011).  

 

I den här uppsatsen är det meningen att författarna ska analysera informanternas 

perspektiv på händelsen utförsäkrad. Oftast används kvalitativa studier för att få 

en djupare förståelse för det aktuella ämnet medan kvantitativa undersökningar 

ofta används för att mäta och generalisera. Det medförde att ansatsen blev 

kvalitativ, författarna försökte förstå tankar framför att generalisera eller räkna.  

 

Anledningen till att författarna valde intervjuer är att de kände att det var det 

bästa sättet att få en god kännedom om hur informanterna upplevde 

utförsäkringen och de möten med myndigheter som möjliggjordes genom 

processen. Intervjuer med öppna frågor gav informanterna en möjlighet att 

berätta saker som uppkom kring ämnet utöver det som efterfrågades i frågorna. 

Författarna anser att det är svårt att få förståelse för de känslor informanterna 

upplevde om de skulle valt till exempel enkäter. 

 

Bryman (2011) skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder att det finns vissa 

begrepp som är viktiga för att studien skall vara riktig och tillförlitlig. Vidare 

skriver Bryman att tillförlitligheten består av fyra delkriterier som alla har en 

motsvarighet i kvantitativ forskning. Trovärdighet – intern validitet. 

Överförbarhet – extern validitet. Pålitlighet – reliabilitet. En möjlighet att styrka 

och konfirmera – objektivitet. Reliabiliteten blir genom att det skapas en tydlig 

redogörelse av forskningsprocessen vad gäller problemformulering, hur man valt 

informanter, transkriberade intervjuer, val av analysmetod och så vidare 

(Bryman, 2011). Med en korrekt beskriven forskningsprocedur kan arbetet 

replikeras men det är ändå svårt att generalisera då det handlar om en högst 

personlig upplevelse. 
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Författarna skrev ett eget frågeschema där de försökte ha så neutrala frågor som 

möjligt (bilaga 2). Författarna strävade efter att skapa öppna frågor så att 

informanterna inte skulle bli hindrade att säga det som för dem var viktigt. 

Viktigt för författarna var att frågorna, så lite som möjligt, uppmuntrade till att 

beskriva känslor. Frågor som frågar hur det kändes kan bli väldigt jobbiga och 

försätta informanten i ett svårt läge då den ombeds tänka på ett scenario som kan 

ha varit smärtsamt och jobbigt tidigare. Författarna försökte på så sätt undvika 

frågor som började med ”Hur” vilka oftast ger svar som innehåller känslor 

(Hilmarsson, 2004). 

 

4.1 Förförståelse 

Författarnas kunskap om utförsäkrade är inte allt för stor. Författarna upplever 

att de är många samt att de är en utsatt grupp då de förlorar ersättning och 

riskerar att hamna i ett utanförskap. Som rehabiliteringsvetare kommer vi att 

möta individer i arbete, mellan arbete och kanske även individer som är 

sjukskrivna. Ett viktigt ämne för författarna då de anser att det är bra att ha olika 

perspektiv på utförsäkring men även de utanförskap som en utförsäkring kan 

skapa. 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Till den här studien gjordes ett litet urval av informanter. Författarna hade 

planerat att göra utskick via Mittuniversitetet men på grund av etiska aspekter 

bedömdes detta inte möjligt. De etiska aspekterna i det här fallet var att 

utförsäkrade kan anses som en utsatt grupp. Hade författarna försökt finna 

informanter via till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen hade 

risken varit att personerna som ställde upp kunde ha förhoppningar om att 

författarna skulle vara i position att hjälpa dem på ett eller annat sätt. Istället 

undersökte författarna möjligheten att finna informanter i den närmsta kretsen av 

vänner och bekanta. Detta förfarande är vad Bryman (2011) beskriver som ett 

bekvämlighetsurval. Vidare förklarar Bryman (2011) att urvalet består av 

personer som råkar finnas tillgängliga just för stunden för forskaren. Författarna 

funderade innan intervjuerna påbörjades över möjliga problem med den här 

urvalsmetoden men hittade inga nackdelar med metoden. Innan studien 

påbörjades kontaktade författarna fyra personer varav två tackade nej. Sedan 
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kontaktades cirka fem till sju stycken ytterligare men dessa personer blev aldrig 

utförsäkrade utan fick behålla sin ersättning och de var inte aktuella för studien. 

 

4.3 Informanter 

Kvinna 1 är i 30 årsåldern, hon var sjukskriven i cirka ett och ett halvt år innan 

hon blev utförsäkrad. Innan hon blev sjukskriven arbetade hon på diverse 

arbetsplatser men mestadels inom vårdsektorn.  

Kvinna 2 är i 40 årsåldern, hon var långtidssjukskriven innan hon fick beskedet 

om att hon skulle bli utförsäkrad. Innan sjukskrivningen arbetade hon inom 

kommunikation. 

 

4.4 Intervjuerna 

De två informanterna kontaktades via telefon för att kontrollera om de var 

intresserade. Informationsbrevet lästes upp för informanterna (bilaga 1). När de 

tackat ja till att ställa upp skedde intervjuerna på informanternas platsval, allt för 

att det skulle kännas bra för dem enligt vad Thomson (2010) skrivit i Reflexiva 

intervjuer. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon för att författarna 

skulle vara säker på att få med allt som sades. Författarna hade även med sig 

papper och penna för att kunna föra anteckningar på sådant som uppkom under 

intervjun som inte diktafonen kunde fånga. Om författarna endast skulle tagit 

anteckningar så hade risken varit stor att viktig information missats och det kan 

vara svårt att i efterhand tolka stödord som är nedskrivna. Vardera intervju tog 

cirka en timme.  

 

4.5 Databehandling och analys 

Efter att intervjuerna skett påbörjades arbetet med att transkribera materialet, det 

vill säga skriva ned ord för ord vad som sagts samt att renskriva anteckningarna 

som skrivits under intervjuerna. Anteckningarna bestod till största del av 

författarens egna upptäckter, tidpunkt skrevs ned samt hur respondenten agerade 

eller sa saker som kunde vara av intresse för den kommande analysen. 

 

Författarna valde en kvalitativ innehållsanalys enligt Bryman (2011). 

Kompletterande intervjuer gjordes vid ett tillfälle, för att följa upp några av 

frågorna. Intervjuerna lästes igenom först en gång utan att lägga någon vikt vid 
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innehållet, mer intressant då var att säkerställa att författarna förstod vad som 

skrivits. Intervjuerna lästes sedan igenom en gång till och författarna började 

markera meningar, ord eller fraser som kunde vara av intresse. Till en början 

togs alla intressanta delar tillvara men under processens gång skalades mängden 

ner till det som var mest relevant. Författarna grupperade sedan den mest 

intressanta informationen i tre olika teman. Utifrån dessa teman analyserade 

författarna vad som framkommit samt skapade underteman för att strukturera 

upp resultatet. Författarna har valt att dela upp analysen i olika rubriker för att 

kunna förmedla resultatet på bästa sätt. 

 

I studiens resultat benämns personerna som ställde upp på intervjuer antingen 

som informanter eller kvinna beroende på situation. Detta för att få en logik i 

språket som används. 

 

4.6 Etiska aspekter 

I vårt uppsatsskrivande utgick vi från de etiska principer som Bryman (2011) 

beskrivit; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Det viktiga, innan intervjuer påbörjades, var att tydligt förklara för informanterna 

vad undersökningens syfte var. Att författarna förklarade varför just dessa 

personer var utvalda och vad författarna önskade få reda på. Allt enligt 

informationskravet. I enlighet med samtyckeskravet beskrevs kort i 

informationsbrevet vad meningen med undersökningen var, att den var helt 

frivillig och att informanterna när som helst kunde avbryta intervjun utan att 

ange orsak. Författarna förklarade även muntligt vid intervjuns start vilka de var, 

syftet och hur det skulle gå till. Kände informanterna att de under intervjun inte 

längre ville medverka så var det när som helst okey att avbryta. ”Deltagarna i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Bryman 2011, 

sid. 132). 

 

I informationsbrevet framgick att informanterna hade rätt att vara anonyma, att 

intervjun endast skulle läsas av författarna och att bandet och transkriberingen 
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skulle förstöras efteråt. Muntligt förklarade författarna att ingen utomstående 

skulle ha tillgång till de uppgifter som samlades in och senare i den publicerade 

versionen skulle personerna skyddas så att ingen som läste det färdiga arbetet ska 

kunna lista ut vilka personer som ställt upp i intervjuerna, allt enligt 

konfidentialitetskravet.   

 

Enligt den fjärde etiska aspekten som Bryman (2011) tar upp är nyttjandekravet. 

Där informerade författarna att det som framkom i intervjun endast skulle 

användas i den aktuella forskningsstudien. 
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5. Resultat 

För att göra texten enkel att läsa så har författarna kortat ned orden 

Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan (FK). Författarna har även gjort 

en tabell med en uppdelning av de olika rubriker och underteman som finns i 

resultatet för att göra det mer lättöverskådligt. 

 

Informanternas egna tankar 

kring att vara sjukskriven 

Hjälp från arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan 

Upplevelser av drivkrafter 

och förmågor på vägen till 

arbete 

Ekonomi och oro Otydliga insatser  

Hjälp Ett samarbete  

 Vad som kunde ha gjorts bättre  

 Besvikelser  

 

5.1 Informanternas egna tankar kring att vara sjukskriven 

Här har författarna försökt att ge en bild av hur informanterna har mått och tänkt 

om tiden före och efter utförsäkringen. Författarna tar även upp informanternas 

upplevelser under sjukskrivningstiden och fram till dess att informanterna blev 

utförsäkrad samt tiden efteråt. 

 

5.1.1 Ekonomi och oro 

Kvinna 1 upplevde ovisshet och en nervositet över vad som skulle hända med 

henne efter utförsäkringen. Hon hade klart för sig att hon inte skulle orka gå 

tillbaka till arbetet i och med sin sjukdom men samtidigt visste hon inte vad hon 

hade för förutsättningar för att hitta ett annat arbete.  

 

”Jag funderade ju på vad ska de bli? Vad ska ja göra?” 
 
Än idag har hon inte riktigt accepterat att hennes kropp sätter stopp för att kunna 

jobba mer än 50 procent. Som en konsekvens av sjukdomen har kvinna 1 

bestående skador som hon får leva med, en stresskänslighet samt att orken tryter 

mycket fortare.  
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”Och jag har fortfarande inte riktigt accepterat att jag inte klarar av det jag 

vill.” 
 
Mentalt tärde ovissheten på kvinna 2 och det faktum att lite hände under tiden 

hon var sjukskriven. Hon var tvungen att ta hjälp av en nära vän för att något 

skulle hända då hon vid ett läkarbesök skulle förlänga sin sjukskrivning. Vännen 

ifrågasatte varför inget hände och då fick kvinnan hjälp.  

 
”Det krävdes att någon satte lite krav, vilket jag inte orkade med” 

 
Att inse att hon skulle behöva återgå till arbete trots ständig smärta var inte 

lockande för kvinna 2. Att försöka hitta ett annat arbete hade kunnat gå bättre 

men hon visste inte vid tidpunkten för utförsäkringen vad hon hade för 

arbetsförmåga.  

 

”Klart var ju att jag inte vågade gå tillbaka till arbetet…”(Författarens 

anmärkning: hon arbetade inom vård med tunga lyft). 
 
Kvinna 2 förklarar att oron över ekonomin fanns. Framför allt när utförsäkringen 

närmade sig och hon ännu inte fått klart för sig vad som var fel.  

 

”I slutet av sjukskrivningen så var man ändå lite orolig, vad händer med 

ekonomin” 
 
Något annat som kvinna 2 upplevde som stressande var åsikter från 

omgivningen. Skadan var inget någon kunde se utifrån, så hon blev stundtals 

ifrågasatt och pikad att smärtan bara var påhittad. Hennes känsla av att inte bli 

trodd har även det varit lite av en stressor.  

 

5.1.2 Hjälp  

Kvinna 1 insåg också att det skulle krävas test av hennes arbetsförmåga för att 

kunna göra en rättvis bedömning. Hon arbetade vid tiden för beskedet 50 procent 

och det var hennes uppfattning av vad hon klarade av. Hennes önskan har dock 

alltid varit att komma tillbaka till arbete.  

 

”Det har alltid varit mitt mål att, att jobba, att komma tillbaka till 100 procent, 

inte jobba 100 procent men bli friskskriven” 
 
Trots det jobbiga så såg kvinna 1 det som en möjlighet också.  
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”Jag brukar säga inget ont utan att det inte har något gott med sig och det tror 

jag på därför jag tror alltid man, om man vill, kan man vända de till något bra.” 

 

Vidare säger hon att hon hade kunnat spara energi om hon fått hjälp snabbare, 

det är jobbigt att bara gå och vänta på besked. Hon är själv en drivande person så 

hon försökte kämpa själv för att få hjälp.  

 

”Ibland har nog dagarna runnit förbi, därför att man inte orkar eller inte vill…” 

 
Hon menar att om man inte driver på är det lätt att tiden bara går. Kvinna 1 

menar också att man väntar alldeles för länge på att saker och ting ska hända.  

 

5.2 Hjälp från Arbetsförmedling och Försäkringskassa 

Författarna beskriver här vilken hjälp informanterna upplever sig ha fått från 

bland annat AF och FK samt informanternas tankar kring hjälpen. 

 

5.2.1 Otydliga insatser 

I studien framkommer att båda informanterna fick jobba hårt själva för att få 

hjälp.  Kvinna 1 fick göra mycket själv för att det skulle hända något med hennes 

sjukskrivning. Hon pushade själv på för att få besked om vad som skulle hända. 

Cirka ett år innan utförsäkringen ringde hon FK för att göra upp en plan. När 

kvinna 1 ringde så bestämdes det med handläggaren att ett möte skulle ske 

mellan arbetsgivare, läkare och FK. Inget möte bokades och efter cirka sex 

månader ringer handläggaren på FK. Handläggarens förslag var att kvinna 1 

väntade de resterande sex månaderna till utförsäkringen, flyttades över till AMS 

där hon kunde göra en arbetsprövning och sen om kvinna 1 hade tur så kunde 

hon få permanent sjukersättning eftersom den tidsbegränsade hade tagits bort i 

och med reformen 2008.   

”Och då sa jag de att jag har ingen lust att vänta tills det går ut, utan jag vill 

göra någonting nu och det skulle ha börjats med redan i oktober 2010” 

 
Angående hjälp från AF säger kvinna 2: 

 
”AF gjorde ingenting, vi pratade lite om jobb och att jag skulle måsta ut på 

arbetsmarknaden för mina dagar började ta slut”. 

 

Möten med AF var bra men hon hade hoppats att det kunde gett mer.  
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”Så lite kändes de som att jag på slutet fick sitta å vänta ut tiden på att faktiskt 

bli utförsäkrad” 

 
Hon upplever alltså att lite hjälp fanns att tillgå för hennes del. Vissa insatser till 

hjälp gjordes men när det inte fungerade så hände det inget mer. Kanske hade 

hon själv kunnat göra något men som tidigare skrivits så fanns inte energin att ta 

tag i problemet. 

 

5.2.2 Ett samarbete 

Kvinna 1 blev erbjuden en plats i ett EU-projekt där FK och AF jobbar 

tillsammans. Ett projekt som hon såg som mycket bra, det gav möjlighet till mer 

tid tillsammans med en handläggare som sätter sig in i fallet. Träffar sker 

tillsammans med både AF och handläggare på FK vilket gör att det är svårare att 

personen hamnar mellan två stolar. Projektet var hon nöjd över men hon anser att 

det inte ska behövas ett projekt för att AF och FK ska jobba tillsammans och att 

ge varje klient mer tid tillsammans med någon som lyssnar på dem.  

 

”då kan man inte skylla på varandra längre utan då kan man jobba ihop och så 

vet den ene vad den andre gör och att det är ett samarbete, inte att man skjutsar 

folk mellan...” 

 
Något som kvinna 1 har lärt sig efter alla år som sjukskriven är:  

 
”..att vet man vad man vill och om man fixar det mycket själv så säger dem ja” 

 
5.2.3 Vad som kunde ha gjorts bättre 

Kvinna 1 har under sina år som sjukskriven hunnit funderat över vad som kunde 

ha gjorts bättre i samband med hennes sjukskrivning. Hennes förslag är att göra 

en plan tidigare för att återgång till arbete, redan vid första informationen när 

utförsäkring är på väg att ske. Att bara få tre månaders rehabilitering efter att ha 

varit sjuk länge är alldeles för lite.  

 

”Ja menar du har kanske knappt varit utanför dörren en del när de varit 

sjukskriven så länge. Första tiden går energin åt till att ens gå hemifrån och att 

då behöva aktivera sig och prova många nya saker på kort tid kan bli för mycket. 

En konsekvens av det kan bli att den rätta arbetsförmågan inte kommer fram för 

att pressen är för stor i början” 
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Det i sin tur kan leda till att sjukersättningen blir högre än vad som är nödvändigt 

för att personen inte fått tid att visa sin rätta arbetsförmåga. Dock såg hon 

arbetsprövning som något väldigt positivt,  

 
”bra också att få bekräftat att antingen kan jag jobba mer eller så kan jag inte 

jobba mer”. 
 
5.2.4 Besvikelser 

Något mer som framkom under intervjun med kvinna 1 var att hon var besviken 

över handläggarens engagemang. Ibland har det även varit oklart vem som varit 

handläggare, något som upplevs av kvinna 1 som något negativt.  

 

”Dom har inte hört av sig ett skit utan när jag, när det varit på väg att ta slut på 

min sjukersättning då, för jag har ju fått förlängt, då har jag tagit alla initiativ.” 
 

Kvinna 2 anser sig själv inte ha fått den hjälp som kanske kunde ha bidragit till 

att hon tidigare kunnat återgå till arbete. Det gjordes för få undersökningar för att 

hitta orsaken till smärtan som kvinna 2 hade. Genom att hon inte fick reda på vad 

som var fel så var det svårt att motiveras att söka ett arbete. Smärtan fanns där 

varje dag mer eller mindre och oron för att förvärra skadan genom att återgå till 

ett arbete var ett hinder. 

 

”Såhär i efterhand med den kunskap jag har idag så hade jag nog önskat 

arbetsprövning, för ja vilket jobb som helst. De fick jag inte och jag tror som 

sagt att de hade kunnat ge mig själv en bild av vad jag kunde arbeta med.” 
 
Ingen arbetsprövning gjordes, vilket betyder för kvinna 2 att hon inte visste vad 

hon klarade av att arbeta med. Så även om hon inte fått en diagnos innan 

utförsäkringen så hade hon kunnat få en känsla för sin egen arbetsförmåga. Hon 

upplever sig därmed lite lämnad åt sitt öde. Kvinna 2 hade ingen chans att söka 

efter arbete då hon inte hade någon upplevelse av att veta vad hon klarade av för 

arbete. 

 
5.3 Upplevelser av drivkrafter och förmågor på vägen till arbete 

Här har författarna försökt beskriva hur informanterna gjorde för att på bästa sätt 

hantera vardagen och framtiden i samband med utförsäkringen.  
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Kvinna 1 hade ett mål att komma tillbaka till arbete så hon valde att kämpa 

vidare själv med att få besked där det behövdes. I intervjun säger hon: 

 
”Man måste vara rätt frisk för att vara sjuk” 

 
Kvinna 1 har sett utförsäkringen som en möjlighet, oftast.  

 

”ja kan bli, va ledsen och frustrerad hemskt många gånger, men det har ju lärt 

mig väldigt mycket om mig själv och det har fört mig dit jag absolut inte hade 

varit om jag inte hade varit ut för det”. 
 
Samtidigt som hon sagt att det är tungt att dra alla lass själv så är det lite av en 

positiv sak också.  

 

”Jag tror att man har väldigt mycket val själv, man kan se sig som ett offer men 

man kan också se det som att, nu händer det här, nu får jag göra någonting av 

det, de bästa som går”. 
   
Hon har alltid haft många järn i elden och jobbat lite för mycket så att tvingas 

lyssna till kroppen har varit en nyttig erfarenhet.  En känsla hon alltid haft, även 

innan sjukskrivning och utförsäkring är att  

 
”om inte jag gör någonting själv så gör inte någon annan det heller”. 

 
Utförsäkringen för kvinna 2 skedde snabbt och utan vidare hjälp, vilket 

resulterade i att reaktionen blev att acceptera beslutet om utförsäkring och tidigt 

planera för studier.  

 

Kring frågan om hur livet förändrats efter utförsäkringen svarade kvinna 2: 

 
”Dock tog jag saken i egna händer och började läsa väldigt snart efter 

utförsäkringen så jag klarade mig utan FK så att säga” 
 
Upplevelsen av att ha blivit utförsäkrad utan hjälp, enligt vad kvinna 2 anser, var 

irriterande och många överklaganden skedde. Kvinna 2 har ej fått igenom något 

av överklagandena, så enligt FK var hon arbetsför den dagen hon blev 

utförsäkrad. Än idag kan hon känna sig irriterad över att allt skedde så snabbt 

och att hon inte var mer uppmärksam och drivande redan då. Men det är lätt att 

vara efterklok. I intervjun reflekterade hon lite över att kanske var hon själv inte 

så drivande, kanske hade hon fått mer hjälp om hon bett om det. 
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”Men orken fanns inte riktigt där när den behövdes och då blev det inget gjort”. 

 

Kvinna 2 ser dock utförsäkringen som något positivt.  

 
”Utan skada eller sjukskrivning så hade jag nog inom en snar framtid sprungit 

in i väggen, istället tog jag tag i livet och har skaffat mig en utbildning som jag 

kan använda mig av” 

 

Så hon upplever att det nästan är värt att tacka för att hon hamnade i den sits hon 

var i, hon har lärt sig att uppskatta sin hälsa och även lärt sig att inte ge upp så 

lätt.  
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6. Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

När författarna valde sitt ämne blev forskningsstrategin en kvalitativ studie med 

intervjuer. Författarna planerade att komma i kontakt med informanterna genom 

att kontakta till exempel FK och AF. Dock visade det sig att sättet författarna 

tänkt använda sig av inte var etiskt rätt då gruppen de önskade komma i kontakt 

med kunde anses som utsatt och författarna kunde göra mer skada än nytta 

genom att kontakta dem. Så författarna tänkte om och sökte informanter inom 

närmsta kretsen av vänner och bekanta. Det visade sig sedan att det inte gav så 

många positiva svar som var önskvärt. Trots att författarna endast fick till två 

informanter så anser de att en upplevelse är personlig, en upplevelse går inte att 

generalisera för en hel population.   

 

Författarna har försökt att vara väldigt tydliga med hur de har gått tillväga för att 

studien ska kunna replikeras. Genom intervjuerna anser författarna att det 

framkommer hur utförsäkringen med den indragna sjukpenning har påverkat 

individerna och att öka kunskapen hur en så stor livsförändring påverkar hälsan 

hos individen. 

Genom att intervjuerna spelades in på band minskades risken för att författarna 

skulle missa viktig information. Författarna säkerställer att det är informanternas 

åsikter som kommer fram genom citat från intervjuerna. Genom enkäter tror 

författarna att de skulle ha missat information om till exempel tankar och känslor 

som informanterna delat med sig av i intervjun. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Vilken hjälp finns att få vid en utförsäkring?  

I intervjuerna framkommer att informanterna saknade engagemang och hjälp 

eller stöd från FK och AF. Oftast fick informanterna själva ringa eller be om 

hjälp. Stödet som borde ha funnits fattades. Författarna kan själva relatera till 

upplevelsen av att bli släppt mellan två stolar när olika myndigheter inte vet vad 

som händer sinsemellan. Författarna inser att myndigheter är styrda av regler och 



26 
 

lagar vilket gör att hjälpen som individen önskar, inte alltid kan genomföras på 

det sättet som är önskvärt. Genom att någon lyssnar till individerna skulle det 

kanske gå att komma runt problemet. Författarna tror att det kan vara en lättnad 

om någon skulle, tillsammans med klienten, sitta ner och skapa en plan för 

framtiden. Utan behandling som fungerar kan inte individen bli bättre och de kan 

framför allt inte gå tillbaka till arbete utan att vara frisk. Författarna anser, precis 

som kvinna 1 att det inte ska behövas ett projekt för att få AF och FK att 

samarbeta, det skall vara självklart. När vardera parten är en ensam ”partikel” så 

skapas ingen samverkan eller samarbete över huvudtaget. Kajsa Lindberg skriver 

i sin bok Samverkan (2009) att samarbete och samverkan används synonymt 

många gånger och orden ska vara som de låter. Samarbete, att arbeta 

tillsammans. 

 
”Att göra saker tillsammans innebär att man kan uppnå sådant som man inte 

hade klarat av på egen hand”(Lindberg, 2009, s. 5) 

 
Något som författarna anser är viktigt är att förstå att myndigheterna ibland är 

styrda av lagar och regler och faktiskt inte har möjlighet att göra vad som kanske 

varit enklast för klienten. Ibland tror författarna att myndigheter som till exempel 

Försäkringskassan får skulden för mer än de kan rå för.  

 

6.2.2 Hur upplever personerna handläggningen vid utförsäkring? 

Viktigt för informanterna var att få besked om vad som skedde och hur 

möjligheterna till hjälp såg ut. De båda upplevde att det hände alldeles för lite på 

för lång tid, något som var jobbigt att hantera. Kvinna 1 såg det som väldigt 

negativt att det tog tid, att inga besked gavs och att inga insatser sattes in inom 

rimlig tid. Även om individen har egen drivkraft så är det inte alltid den räcker 

till, det krävs mycket energi för att sätta krav och få det som önskas. Författarna 

tror att det är en bidragande orsak till att orken minskar och att energin som 

infann sig i början av en sjukskrivning även den försvinner. Orken och lusten att 

bli frisk motarbetas av att det tar tid att få hjälp samt att hjälpen inte alltid 

motsvarar den hjälp som skulle behövas. Med egna mål kämpar individen mot 

dem och ser framåt.  
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Askheim och Starrin (2007) har i sin bok försökt att beskriva begreppet 

Empowerment. Empowerment är ett svårtdefinierat ord, i svenskan finns ingen 

riktigt rätt översättning. Dock kan man säga att ordet går att koppla till tre andra 

ord; styrka, kraft och makt. Dessa tre ord är något som alla borde vilja känna och 

ha. Personer i en situation som upplevs maktlös kan skaffa sig styrka, makt och 

kraft och på så sätt komma ur maktlösheten. Till exempel anser författarna att 

genom att ta hjälp av nära och kära så kan de få styrka att komma vidare. Genom 

att läsa på om till exempel sin skada eller sjukdom så kan de skaffa sig makt över 

sin situation genom att de har kunskap om skadan eller sjukdomen och kan på så 

sätt hantera den.  

 

6.2.3 Hur hanterar individer ett besked om utförsäkring?  

Båda informanterna hade redan innan de blivit utförsäkrade en strategi för hur de 

skulle gå till väga när de väl blivit utförsäkrade. Kvinna 1 tog saken i egna 

händer och pushade på för att få hjälp, hon kom själv med förslag och 

önskningar. Kvinna 2 såg möjligheten att börja läsa. Att ha en plan för vad nästa 

steg i en svår situation är, ser författarna som en drivkraft eller en copingstrategi. 

Medin et al. (2000) beskriver begreppet coping som ett tillvägagångssätt för 

individen att hantera påfrestande situationer eller strategier för att förändra de 

situationer som skapar obehag och stress. Informanterna fick kontroll över 

situationen trots oron att stå utan hjälp efter utförsäkringen. Båda informanterna 

upplevde en oro för hur det skulle gå med ekonomin då sjukpenningen blev 

indragen. Sik och Skoglund (2010) har i sin studie fått fram liknande resultat, att 

ekonomin är stressande för de som står utan inkomst. 

 

Carlsson, Hjelmqvist och Lundberg (2011) har i sin bok beskrivit Lazarus 

förklaring av stress. ”Stress uppstår i en relation eller transaktion mellan 

omvärlden och individen, när individen upplever att de krav som en situation kan 

innebära överstigen den egna kompetensen eller förmågan att hantera dessa 

krav” (Carlsson et al. 2011, sid 51). Alltså är det individens egen upplevelse som 

avgör graden av stress. Genom att börja till exempel studera så kan de 

utomstående kraven på bland annat arbete eller annan sysselsättning upplevas 

som hanterbara.  
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”Det goda arbetet uppstår när hela tillvaron fungerar, i privatlivet, arbetslivet 

och i alla dimensioner, kropp själ och ande.” 

(Johnsson, Lugn & Rexed, 2003, s. 155) 
  
Aaron Antonovsky skapade uttrycket Känsla Av Sammanhang. Han var den 

första personen att ”vetenskapligt belägga att den subjektivt upplevda känslan av 

sammanhang starkt bidrar till att människor behåller hälsa också under svåra 

påfrestningar” (Johnsson et al. 2003, s. 157). Även om informanterna kanske 

inte varit frisk och arbetsför till 100 procent vid intervjuerna så anser ändå 

författarna att de verkar ha en bra känsla av sammanhang. Trots att de båda fått 

kämpa för rätten till ersättning och hjälp så har de inte gett upp. De har sett att 

andra delar i deras liv har varit bra och kanske därför orkat med att kämpa 

vidare. Författarna tror att stöd från nära kan ha varit en hjälp till att må bra trots 

svårigheter, även om det varit tufft många gånger. 

 
Som författarna skrev tidigare finns det inte mycket vetenskaplig forskning om 

upplevelsen av att bli utförsäkrad men däremot debatter och artiklar på internet. 

Ofta svartmålas FK och andra myndigheter för att vara orättvisa och väldigt 

hårda. Författarna läste en artikel kring fallet med Jimmy Fredriksson, där en 

kvinna kommenterat att det blev väldigt förstorat och att om det hade gällt en 

förlorad make/maka hade inte uppmärksamheten blivit lika stor. Författarna 

menar dock att det när individer går till media för att berätta hur situationen ser 

ut så är det inte alltid tänkt att det skall tyckas synd om individen. Författarna 

tror att det är bristen på lyhördhet hos myndigheter som gör att det är en sista 

utväg att ta hjälp av allmänhet och media. Att inte bli hörd och förstådd gör 

individen sårbar. Om individen inte får fram sitt budskap till exempelvis FK 

finns risken att bli utan ersättning. Sjukskrivna sitter i en beroendesits gentemot 

bland annat FK då de har rätten att dra in ersättningar om individen inte gör som 

myndigheterna önskar.  
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7. Slutdiskussion  

Genom denna uppsats har författarna fått koppla ihop den teori som de läst på 

universitetet med situationer som de kan komma i kontakt med i sitt framtida 

arbete som rehabiliteringsvetare. Det har varit en spännande forskning och 

författarna har verkligen fått kunskap och insikt hur det är att vara sjukskriven 

och att det inte alltid är så enkelt att tillhöra en skara människor som inte riktigt 

får plats i mallen. Mallen som i det här fallet är en arbetande och självförsörjande 

individ. Författarna tror att det är svårt att sätta sig in i situationen att vara 

utförsäkrad om en person inte har varit där själv. 

 

Författarna anser att syftet med uppsatsen är nådd, författarna har fått en bild och 

en förklaring till hur det är att vara utan stödet som socialförsäkringen ger när en 

individ är sjukskriven. Liknande situation är att vara arbetslös, även där står 

individen utan ersättning. Författarna tror att det är viktigt att belysa dessa 

upplevelser, framför allt om en person arbetar inom myndigheter som till 

exempel Försäkringskassa eller Arbetsförmedling där de kommer i kontakt med 

många individer som förlorat sitt skyddsnät. Författarna tror att det finns ett 

värde i att undersöka hur utförsäkringen har upplevts av dem som blivit 

utförsäkrade. Om författarna hade haft möjlighet att göra undersökningen större 

hade de försökt få fler svar angående hur de utförsäkrade mådde och vad de 

gjorde för att hantera situationen med utförsäkring. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 
Bakgrund 

1. Hur länge arbetade du på din senaste arbetsplats? 

2. Vad hade Du för utbildning innan utförsäkringen? 

3. Ålder? 

4. Hur länge var du sjukskriven innan du blev utförsäkrad? 

 
Beskedet 

5. Hur reagerade du när du fick beskedet om utförsäkring? 

6. Vilken hjälp fick du i samband med utförsäkringen och från vilka? 

7. Tycker du att du fick den hjälp du behövde? 

8. Tycker du att din egen uppskattade arbetsförmåga stämmer överens med 

de uppskattningar som Försäkringskassan gjort? 

 
Efter utförsäkrad – vilken hjälp blev faktiskt aktuell.  

9. Vad hade kunna gjorts bättre från Försäkringskassans och 

Arbetsförmedlingens sida? 

10. Har du försökt återgå till arbete, hur gick det? 

 

Idag  

11. Vad har du för sysselsättning idag? 

12. Hur har ditt liv förändrats? 

 

Följdfrågor 

13. Tror du att du skulle kunna arbeta idag om du skulle få den hjälp du 

känner att du behöver? 

14. Hur ser ditt liv ut idag jämfört med under tiden du arbetade?  Har du fått 

ändra på mycket av det vardagliga i ditt liv? 
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Bilaga 2. Brev till respondenter 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Mittuniversitetet som skall skriva en C-uppsats i ämnet 

Rehabiliteringsvetenskap. Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur 

personer som blivit utförsäkrade från Sjukförsäkringen hanterade beskedet och 

det som skedde efter beskedet. 

 

Genom intervjuer kommer vi att ställa frågor om tiden kring utförsäkringen och 

händelser kopplade till utförsäkringen. Intervjun kommer ta ca 1 h.  

 

All data vi samlar in kommer enbart att hanteras av författarna. Efter vi har 

skrivit ut intervjuerna kommer banden att förstöras. Det är frivilligt att delta, ni 

kan när som helst avbryta utan att ange skäl. 

 

 

Är ni intresserade hör av er till:  

 

Jeanette Johnson  Therese Bergman  

073-817 89 97  073-815 32 37 

jeanette_johnsson05@hotmail.com bergman879@hotmail.com  

Student   Student   

 


