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Abstract  

Cirka 50 000 människor har och kommer att bli utförsäkrade år 2010 från Försäkringskassan i 

och med en reformändring i sjukskrivningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2008. Syftet 

med den nya lagen är att effektivisera en återgång till arbetet för dem som har varit 

sjukskrivna och en av regeringens motivering till reformändringen var att minska 

utanförskapet.  

Den mediala uppmärksamheten av de olika utförsäkringsprocesserna har varit stor vilket 

skapade ett intresse om att skriva hur denna process påverkar individen.  Syftet med studien är 

att undersöka hur de som har varit sjukskrivna påverkats av den nya sjukskrivningslagen. 

Syftet är att kunna förstå hur individerna upplever rollförändringen att gå från att vara frisk till 

att bli sjuk för att sedan gå från sjuk till vara ”frisk”.  

Slutsatsen är att respondenterna kände en viss rollförvirring. Att träda in i en sjukroll betyder 

att den sjuke ska göra vad som krävs för att bli frisk, men respondenterna kände att när de väl 

gjorde detta, blev de misstänkliggjorda. En annan slutsats var att de som varit sjukskrivna 

hade svårt att se sig själva som friska och arbetsföra som de nu anses vara enligt den nya 

reformen.  

 

Nyckelord: Utförsäkring, sjukskrivning, sjukroll, friskroll och social uteslutning.  



 

 

 

 

 

Förord 

Vi har lärt oss oerhört mycket i denna uppsatsprocess bland annat hur komplicerat samhället 

ibland kan vara. Vi har fått en djupare och mer emotionell inblick i hur det är att vara 

utförsäkrad. Det hade inte gått utan hjälp från alla intervjupersoner som medverkat och vi 

skulle vilja passa på att rikta ett stort och hjärtligt tack till dem!  

Vi vill även tacka vår handledare Niklas Westberg som redan från början satte ribban högt för 

oss och visat ett genuint intresse för vårt ämnesval!  

 

Halmstad, juni 2010. 

Eva Karin Johansson & Madeleine Olsson 
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1. Inledning 

Den nuvarande regeringen gjorde en ändring i socialförsäkringen år 2008. Proposition 

2007/08:136 – ”En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång till arbete” syftar till 

att effektivisera återgången för den som har varit sjukskriven, att återgå snabbare till sitt 

arbete. Detta har i sin tur resulterat i att cirka 50 000 människor blivit utförsäkrade, det vill 

säga att de lämnar sjukförsäkringen (Försäkringskassan, 2010a).  

Moderaterna och regeringen menar att den nya sjukskrivningslagen kommer att minska 

utanförskapet för sjukskrivna människor. Men är det verkligen så? Eller är det så att känslan 

att få ett utförsäkringsbesked ger ångest, oro och ovisshet? Moderaterna och 

regeringsmedlemmar för debatter om att det är oppositionens sjukskrivningsförslag som 

kommer att skapa ett utanförskap och att samhället inte längre ger någon plats för de som är 

sjukskrivna. Ingen har nog kunnat undgå debatten som har pågått i media. Löpsedlar och 

debattprogram som negativt har belyst fenomenet som nu pågår i Sverige. Vid sökning på 

internet har vi märkt att det är ett väldebatterat och omdiskuterat ämne. De utförsäkrade 

individerna skriver om sina situationer på bloggar och andra communitys. En kvinna skriver i 

Aftonbladet (2010a):  

Jag lever ständigt med känslan att detta händer inte mig, detta händer inte oss. För vi är många. 

Jag har svårt att förstå, svårt att acceptera mitt nya liv som jag blivit tilldelad. Jag är ett 

bottenskikt i samhället, utan rättigheter och det tär att se vad människor tycker om de som är 

sjuka. Jag ser i media runt om mig att människor ger upp, de orkar inte längre. Kommer jag 

också att känna så snart? Har så många frågor, men ingen kan svara. 

Det fenomen som vi har valt att studera är individer som har blivit utförsäkrade. Vi har 

undersökt hur dessa individers ”frisk”- respektive sjukroll har och kommer att förändras i och 

med den nya sjukskrivningslagen. De som har varit sjukskrivna anses nu vara arbetsföra. En 

intressant faktor är att dessa människor en gång har blivit sjukskrivna på grund av att de inte 

var tillräckligt friska för att arbeta och nu på grund av den nya sjukskrivningslagen så är dem 

”friska”. Människor försätts i ett utsatt läge och förlorar kontrollen över sina liv. Med det 

menar vi att tusentals människor och deras liv kommer att förändras genom denna 

reformförändring. Reformförändringen har skapat mycket oro och ovisshet hos många 

utförsäkrade. De människor som har blivit utförsäkrade vet inte vad som kommer hända i 

framtiden men det är viktigt att belysa att alla som blivit utförsäkrade ser inte förändringen 

negativt.  
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Intresset för att undersöka individer som befinner sig i denna utförsäkringsprocess väcktes på 

grund av den mediala bilden som speglat fenomenet. Vi är intresserade av vilka känslor 

individen har som sjukskriven men även som utförsäkrad. Hur har det varit att vara 

sjukskriven, och vad kommer att hända med dem nu när en viss trygghet inte längre finns. 

Med det menar vi att de personer som har varit sjukskrivna står mellan Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan som egentligen har kontrollen över vart de hamnar. Vi menar att det är 

Försäkringskassan som godkänner för ersättning, skulle inte individen bli införsäkrad så 

hamnar han/hon hos Arbetsförmedlingen. Att inte riktigt veta vad som kommer hända, om 

individerna kommer att orka och klara av att återgå till arbete, eller kommer de gå på 

introduktionsprogrammet som Arbetsförmedlingen erbjuder för att sedan inse att de eventuellt 

inte klarar av en återgång.  

Normer är regler för beteenden som är specifikt anpassande för olika situationer (Giddens, 

2003).  Det finns normer i samhället om vad som förväntas av människor och hur man ska 

fungera i samhället. Samhället förväntar sig att människor ska kunna försörja sig själv, ha ett 

boende, fungera i det sociala livet, påverka det som kan påverkas i samhället. Människor 

tilldelas olika roller och det är ett beteende man förväntar sig från en individ (ibid.). 

Förväntningarna förändras när en individ blir sjuk och sjukskriven, och han/hon har inte 

längre samma krav på sig som när han/hon är frisk. En sjuk person kan inte längre utföra de 

ordinarie sysslor och uppfylla de krav och förväntningar som ställs på en. Utan personen 

socialiseras in i en sjukroll som innehåller andra förväntningar än när han/hon var friska. Med 

den nya sjukskrivningsregeln socialiseras de utförsäkrade in i en ”friskroll”, vilket innebär att 

de är friska nog att vara arbetsföra på den förmåga som de klarar av. Problematiken ligger i, 

och det är det som har intresserat oss att göra denna studie, är hur en person som har blivit 

utförsäkrad påverkas av att bli tilldelad en friskroll när de inte upplever sig som ”friska”.  

Vi tycker det är viktigt att markera här, att vi är väldigt obekväma med att använda begreppet 

”frisk” när vi beskriver och berättar om våra intervjupersoner. Istället hade vi tyckt att 

begreppet arbetsför hade varit mer korrekt men vi utgår teoretiskt från sjukrollen och då är det 

mer passande i relation till sjuk att använda begreppet ”frisk”. Så när vi skriver ”frisk” så gör 

vi det med hjälp av citationstecken. 

1.1 Syfte  
Syftet är att undersöka hur individer som en gång varit sjukskrivna påverkas av 

sjukförsäkringens nya regler. Särskilt intresserar vi oss för att förstå hur individens sjukroll 

har och kommer att förändras genom att han eller hon först socialiserats in i rollen som sjuk 
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för att sedan enligt den nya sjukskrivningslagen socialiseras in i rollen som ”frisk”. För att 

förstå utförsäkringsprocessen så vill också vi belysa deras sjukskrivningsprocess. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur påverkas individerna av den nya sjukskrivningslagen? 

 Hur upplever individen sjukförsäkringsprocessen in i rollen som sjuk? 

 Hur upplever individen utförsäkringsprocessen in i rollen som ”frisk”?  

 Hur upplever individerna sin situation och framtid? 

1.3 Disposition 
Uppsatsen har lagts upp på följande sätt: först presenteras syftet och frågeställningen som vi 

har utgått ifrån när vi har utformat uppsatsen. I del två presenteras bakgrundsfakta som är en 

viktig del i att få en ökad förståelse för vårt studerade fenomen. Under del två beskrivs mer 

specifikt vad proposition 2007/08:136 innebär och varför regeringen valde att reformera om 

sjukskrivningslagen. Vi har också valt att sammanställa tre politiska debattartiklar som 

speglar för- och emot argumentationer om utförsäkringsfenomenet. Det finns även presenterat 

två tidigare forskningar som handlar om kontrollförlust, social isolering och återgång till 

arbete efter sjukskrivning. I del tre ges en presentation om den metod vi har valt att använda 

samt hur vi har gått tillväga och vilka etiska förhållningsätt vi har utgått ifrån. Under del fyra 

skriver vi om vilka teorier och begrepp vi har valt att analysera vårt empiriska material med. I 

del fem presenteras vårt empiriska material och resultat under två kategorier, Att gå från frisk 

till sjuk och Att gå från sjuk till ”frisk”. I del sex analyseras vårt empiriska material med hjälp 

av de teorier och begrepp vi har valt att utgå ifrån.  Och till sist, i del sju, skriver vi lite friare 

om fenomenet, att gå från sjuk till ”frisk” och vi reflekterar över uppsatsens arbetsgång.
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2. Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs hur den sittande regeringen har tänkt sig angående den nya 

sjukförsäkringsregeln samt hur Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska hjälpa de 

utförsäkrade människorna att komma tillbaka till en arbetsplats. Hur ser vägen ut när 

individerna går från sjuk till ”frisk”. Avslutningsvis presenterar vi exempel på tidigare 

forskning som berör vårt ämne.   

2.1 Att gå från frisk till sjuk och sen från sjuk till ”frisk”  

Cirka 480 000 personer i Sverige fick utbetalt aktivitets- eller sjukersättning år 2009, visar en 

undersökning gjord av SCB (Statistiska Centralbyrån), de flesta var kvinnor i åldrarna 45-64 

år (SCB, 2009). Det ska löna sig att arbeta anser regeringen och att inte försörja sig genom 

olika former av bidrag. Skatterna ska sänkas så att nya jobb kan växa fram. Alliansens syfte 

med sin politik är att bryta bidragsberoendet och att fler människor ska kunna leva på sin lön. 

De vill skaffa resurser till välfärden genom att fler arbetar och betalar skatt och detta i sig ska 

ge en trygghet. Deras jobbpolitik vilar på tre ben; det ska löna sig bättre att arbeta, fler ska 

våga anställa och fler företag ska vilja starta, stanna och växa i Sverige (Nya moderaterna, 

2010).  

De som bor eller arbetar i Sverige har rätt till socialförsäkring. Det är en försäkring som syftar 

till att människor betalar skatt och sociala avgifter som ger rätten att få ta del av den sociala 

välfärden när man är i behov av den. Huvudsyftet med socialförsäkringen är att ge en garanti 

till landets medborgare en viss trygghet i tillvaron (Försäkringskassan, 2008). 

Som arbetstagare betalar man en viss summa skatt varje månad och det finns inget sätt att 

kringgå avgiften. Skulle man bli sjuk kan viss ersättning betalas ut under sjukdomstiden och 

då försvinner avgiften. De första två veckorna betalar arbetsgivaren ut en sjuklön till den 

sjuke och skulle man fortfarande vara sjuk efter två veckor så betalas det ut sjukpenning från 

Försäkringskassan (Försäkringskassan, 2009).  

Om en sjukskrivning varar mer än sju dagar måste ett läkarintyg införskaffas men 

arbetsgivaren och Försäkringskassan kan begära intyg redan från första sjukdagen. 

Försäkringskassan bedömer sedan om individen har rätt till sjuklön eller sjukpenning. Det är 

Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till ersättning, inte läkaren trots att läkarintyg 

finns (Försäkringskassan, 2010b).  

De individer som inte längre ha några sjukpenningsdagar att ta ut blir utförsäkrade och 

kommer att vara till arbetsmarknadens förfogande men vid undantag kan sjukpenning 
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förlängas. Undantagsfallen är om en person är intagen på sjukhus, om personen på grund av 

sjukdom har en förlust i verklighetsuppfattning, oförmåga att orientera sig och ta åt sig 

information eller om det medför en risk för en allvarlig försämring av sjukdomstillståndet 

(Prop.2009/10:45).  

Arbetsförmedlingen ska stå till förfogande och ett individuellt introduktionsprogram ska 

tillämpas för de cirka 50 000 personer som utförsäkras år 2010 och en investering på 17 

miljarder kronor har genomförts vilket är den största satsningen någonsin som har utförts för 

långtidssjukskrivna/utförsäkrade. Enligt Molander (2010) har de sjukskrivna inte fått den 

hjälp de behöver och utanförskapet växte. Sjukförsäkringen behövde reformeras om, men att 

förändra ett så omfattande trygghetssystem är inte så lätt. Målet med förändringen är att hjälpa 

människor tillbaka in i ett arbete och minska gapet mellan utanförskap och arbete. Sjuka som 

redan har en arbetsförmåga ska få stöd att komma tillbaka och de människor som är sjuka 

måste få vård och rehabilitering (Molander, 2010). 

2.2 Proposition 2007/08:136 – En reformerad sjukskrivningsprocess för 

ökad återgång till arbete 

Här beskrivs en sammanfattning av propositionen, dess innehåll och varför regeringen tyckte 

att det var viktigt med den nya reformen. Därefter beskrivs rehabiliteringskedjan och 

skillnaden mellan sjukpenning och sjukersättning.  

I juli år 2008 röstades det i genom en reformändring i riksdagen. Det huvudsakliga innehållet 

i proposition 2007/08:136 är förslag på ett antal åtgärder som kan göras i syfte att 

effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för personer som är sjukskrivna 

att återgå i arbete. Ett av förslagen är att införa en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter 

för prövning av den sjukskrivnes arbetsförmåga. Regeringen tyckte att den dåvarande 

sjukskrivningsprocessen var långsam och passiv. De tyckte att det tog för lång tid att få en 

prövning om den sjukskrivne individen skulle återgå till sitt tidigare arbete och utföra andra 

arbetsuppgifter som den sjukskrivne individen kanske skulle kunna klara av. Regeringen 

tyckte att detta resulterar i att rehabiliteringspotentialen som inledningsvis funnits ofta gått 

förlorat på grund av långa handläggningstider. För att få bort passiviteten och effektivisera 

handläggningen så introducerade regeringen rehabiliteringskedjan. Där en bedömning sker 

vid fasta tidpunkter och att bedömningen för rätt till ersättning har ändrats efter 90 dagar 

respektive 180 dagar (Prop.2007/08:136).  



6 

 

2.3 Rehabiliteringskedjan  

Rehabiliteringskedjan går ut på att under hela den perioden som individen är sjuk kommer ens 

arbetsförmåga att prövas regelbundet. Kedjan är indelat i tre etapper och börjar från den dagen 

man blir sjuk till och med dag 365. Den första etappen infaller mellan sjukdagarna 1-90. 

Under detta intervall som individen är sjukskriven kommer Försäkringskassan att bedöma om 

individen klarar av sitt vanliga arbete. Kontakt med arbetsgivaren görs för att se om det finns 

möjligheter att erbjuda andra uppgifter eller kanske anpassa den nuvarande arbetsrollen 

individen har, och då kunna arbeta trots sin sjukdom. En plan görs med hjälp av 

Försäkringskassan där de planerar en återgång till arbete. Under perioden för dagarna 91-180 

kontaktas arbetsgivaren för att se om den sjuke kan bli permanent omplacerad till ett annat 

arbete som skulle kunna klaras av trots sjukdomen. Försäkringskassan kan erbjuda ett möte 

med Arbetsförmedlingen efter dag 181 om personen inte skulle kunna gå tillbaka till arbetet 

hos sin arbetsgivare. Syftet är att den sjukskrivna ska söka ett nytt mer passande arbete 

samtidigt som hon/han får sjukpenning. Skulle det visa sig att det inte finns något arbete hos 

arbetsgivaren som kan passa den sjukskrivne så börjar Försäkringskassan se vad den 

sjuskrivne skulle kunna göra på den reguljära arbetsmarknaden. Detta görs mellan 

sjukdagarna 181- 365. Däremot gäller det inte när Försäkringskassan misstänker att den 

sjuskrivne kommer kunna återgå till sitt vanliga arbete innan dag 365. Från sjukdag 366 

bedöms arbetsförmågan ytterligare en gång till mot den vanliga arbetsmarknaden. Skulle det 

visa sig att den sjuke inte alls är arbetsför så har han/hon fortsatt rätt till sjukpenning. Visar 

det sig att den sjuke skulle kunna klara av att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden så är 

han/hon inte berättigad till sjukpenning (Försäkringskassan, 2010c).  

2.4 Skillnaden mellan sjukpenning och sjukersättning 

En läkare måste uttala sig om patientens medicinska tillstånd, symptom och begränsningar i 

ett läkarintyg det vill säga att skriva vad patienten inte kan utföra. Det är Försäkringskassans 

handläggare som sedan avgör om patienten har rätt till sjukpenning utifrån det medicinska 

underlaget och patientens egna uppgifter. Kraven för att sjukpenning ska beviljas är att 

arbetsförmågan måste vara nedsatt med minst 25 procent. Sjukpenning betalas ut i 364 dagar 

under en period på 450 dagar. Denna period kallas för ramtid. Ersättningsnivån är cirka 80 

procent av SGI (Sjukpenninggrundande inkomst). Skulle arbetsförmågan vara fortsatt nedsatt 

efter 364 dagar så kan individen ansöka om förlängd sjukpenning, vilket då endast kan betalas 

ut i 550 dagar med en ersättningsnivå på cirka 75 procent av SGI. Det finns däremot undantag 
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vid förlängd sjukpenning, om arbetsförmågan är fortsatt nedsatt på grund av godkänd 

arbetsskada så kan man få sjukpenning en längre tid än 550 dagar (Försäkringskassan, 2010d).   

Om den försäkrade är i åldern 30-64 år och arbetsförmågan är permanent nedsatt kan 

sjukersättning beviljas. Det krävs att ens arbetsförmåga är nedsatt till 25 procent. 

sjukersättningsnivån kan ligga på 100 procent, 75 procent, 50 procent eller 25 procent. För att 

kunna bevilja en sjukersättning, så ska alla möjligheter till återgång till arbete vara prövade. 

Den behandlande läkaren ska utföra ett utlåtande när den försäkrade ansöker om 

sjukersättning eller om Försäkringskassan utreder om det finns anledning till att byta ut 

sjukpenning mot sjukersättning. Ett utlåtande ska innehålla hur lång tid arbetsförmågan är 

nedsatt av medicinska skäl. Utlåtandet ska också innehålla hur individens hinder och resurser 

påverkar förmågan att arbeta (Försäkringskassan, 2010e).  

2.5 Övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen 

Fyra månader innan ersättningen börjar ta slut får personen som är sjukskriven hem ett 

introduktionsbrev från Försäkringskassan. Detta gäller dem som inte längre kan få 

sjukpenning eller som har en tidsbegränsad sjukersättning. Dessa personer kommer att 

erbjudas att delta i arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Under 

arbetslivsintroduktionen får individerna aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 

Aktivitetsstödet motsvarar normalt ersättningen från a-kassan, högst 680 kronor per dag. Den 

som inte uppfyller villkoren för att få ersättning från a-kassan, får 223 kronor per dag 

(Försäkringskassan, 2010f).  

Personen som har blivit utförsäkrad kommer att träffa sin handläggare på Försäkringskassan 

samt en arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen. Vid mötet finns det möjlighet för den som 

har blivit utförsäkrad att ställa frågor och arbetsförmedlaren berättar om Arbetsförmedlingens 

roll i processen. Vid andra mötet som sker på Arbetsförmedlingen pratar en arbetsförmedlare 

med personen och anpassar en personlig guide för vad personen klarar av att utföra för arbete. 

Arbetslivsintroduktionen pågår maximalt i tre månader. Syftet med 

introduktionsprogrammet är att det ska resultera i en individuell handlingsplan som utifrån 

varje individs förutsättningar ska leda vidare till ett arbete (Arbetsförmedlingen, 2010). 

2.6 Mediala debatten  

Ingen har nog kunnat undgå dagstidningarnas löpsidor där vi slås av berättelser om människor 

som blivit utförsäkrade. Människor med cancer har tvingats återgå till arbetet. En kvinna som 

fick besked av en kommande utförsäkring som inte orkade leva mer och tog sitt liv efter 
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brevet från Försäkringskassan. Det är klart att det är den sidan som är emot den nya 

sjukförsäkringslagen som hörs mest och det är i denna mediala rapportering svårt att finna 

argument för de personer som är för.   

En debattartikel som publicerades i Aftonbladet, menar att regeringen måste be de sjukskrivna 

om ursäkt som är skriven av Veronica Palm (Socialdemokraterna), Liselott Olsson 

(Vänsterpartiet) och Gunvor G Ericsson (Miljöpartiet). Debattörerna anser att de sjuka 

drabbas av krångliga regler och långsamma handläggningstider. Socialförsäkringsministern 

Cristina Husmark Pehrsson uttalade sig när många sjukskrivna uttryckte sin oro om en 

eventuellt kommande utförsäkring, att det var endast personer med arbetsförmåga som skulle 

bli överlämnade till Arbetsförmedlingen. De som inte hade en arbetsförmåga skulle förbli 

sjukskrivna och få förlängd sjukpenning. Men det visade sig inte alls stämma, istället var det 

40 procent som blivit utförsäkrade och var så pass sjuka att de inte klarar av att delta i någon 

form av aktiviteter (Aftonbladet, 2010b).  

Veronica Ekström (Folkpartiet) skriver en debattartikel om den nya socialförsäkringen. Hon 

tycker att det inte är mänskligt att förtidspensionera bort människor från samhället. Det leder 

till att människor inte får vara delaktiga i samhället utan att det istället skapar ett utanförskap. 

Genom oppositionen som ger förslag om höjd ersättning i sjukförsäkringen samt att de vill ta 

bort gränserna i försäkringen ses som en tydlig signal till de sjuka att de inte längre behövs i 

samhället. Samhället kommer inte kämpa för att dem sjuka ska komma tillbaka in i samhället 

och bli en del av det utan de kommer försättas i utanförskap med oppositionens förslag. Hon 

skriver vidare att oppositionens förslag blir som ett slag i ansiktet på alla sjuka och framför 

allt de individer med psykiskt diagnos som vill komma tillbaka till samhället men behöver en 

extra knuff (Newsmill, 2010a).  

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har skrivit en artikel där hon skriver att 

reformen av sjukförsäkringsreglerna handlar i första hand om att rehabilitera individer ut på 

arbetsmarknaden och inte straffa dem svårt sjuka. Den nya sjukförsäkringen är helt avgörande 

om samhället ska kunna bryta det passiva utanförskapet och istället ge människor hjälp och 

stöd, att öka möjligheterna för tillbakagång till arbetslivet. Hon tycker att alternativet till deras 

nya reform är en återgång till hur det såg ut innan, där 140 personer förtidspensionerades 

varje dag och tusentals människor lämnades i långa sjukskrivningar utan vare sig stöd eller 

hjälp till rehabilitering. Hon skriver att vi inte får glömma bort i sammanhanget att långvarig 
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sjukskrivning och utanförskap kan leda till en sämre hälsa. Hon tycker att det är viktigt att 

bygga en bro mellan sjukförsäkringen och arbetsmarknaden (Newsmill, 2010b).  

2.7 Tidigare forskning 

De två forskningsstudier som presenteras nedan handlar om hur man kan påverka att undvika 

negativa aspekter av en långtidssjukskrivning. Vi kommer att återkoppla denna tidigare 

forskning i vår analys. Sandmark (2007) har studerat sambandet mellan arbets- och familjeliv 

och långsiktig sjukskrivning (≥90 dagar) bland svenska kvinnor. Den vanligaste orsaken till 

sjukfrånvaro som visades i studien var rygg- och nackvärk, utbrändhets syndrom, medicinska 

problem, fibromyalgi, depression och allmän smärta. 283 kvinnor ingick i Sandmarks studie 

och en enkätundersökning gjordes. De sjukskrivna kvinnorna uppgav att 93 procent av dem 

ville återvända till arbetslivet, 54 procent ansåg sig kunna arbeta deltid och 17 procent kunde 

tänka sig börja arbeta omedelbart om arbetet kunde anpassas eller att byta arbetsgivare. Dem 

flesta trodde att de endast kunde arbeta under två årstid. Resultatet av studien överensstämde 

med tidigare resultat där, låg kontroll över arbetet har samband med sjukskrivning och en 

hälsorisk främst bland kvinnor. Med låg kontroll menas att den kontinuerliga och ständiga 

närvaron för att upprätthålla sin kompetens i arbetet minskar då omorganisationer sker och 

kraven höjs. I analysen fann de att de som arbetade deltid ökade sin potentiella risk att för att 

senare bli långtidssjukskrivna.  

Ockander, Timpka och Nyce (2005) har genomfört en studie där syftet var att beskriva utifrån 

kvinnors erfarenheter vid en långvarig sjukfrånvaro om vilka aktörer som är viktiga i deras 

omgivning. Studien undersökte vad de olika aktörerna kan göra för att hjälpa till för att 

undvika en ond cirkel för de långtidssjukskrivna som kan leda till onödig smärta, passivitet 

och förlängd sjukfrånvaro. Det utfördes 82 stycken kvalitativa intervjuer på kvinnorna i 

åldrarna 30-49 år. Kravet var att kvinnorna hade varit sjukskrivna mer än 60 dagar eller var 

förtidspensionerade. Resultatet visade att om kvinnorna skulle återgå till arbetet var de 

tvungna att undvika och bryta mönster vid isolering och ensamhet som kan uppkomma vid 

sjukskrivningen. Det identifierades fyra aktörer som skulle kunna påverka att undvika eller 

bryta detta mönster: 

- Professionella inom hälso- och sjukvården  

- Kvinnan själv, som är sjuk 

- Medarbetare på arbetet 

- Försäkringskassan 
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Författarna tyckte att en intressant aspekt är att kvinnorna inte hade nämnt familjen eller 

släktingar som en medaktör som skulle kunna påverka att undvika eller bryta mönster vid en 

social isolering eller ensamhet. Författarna kom även fram till att det är viktigt att kvinnorna 

ges psykologhjälp, det vill säga att människor i kvinnornas omgivning uttrycker sin 

övertygelse om att kvinnorna kommer att kunna återgå till sitt arbete. Kvinnorna tyckte också 

att problem som leder till att de inte kan arbeta, bör tas itu med omedelbart. De scenarier som 

kvinnorna upplevde som mest jobbiga var vid situationer där de kände sig ensamma och 

bortglömda. Författarna sammanställde praktiska råd från kvinnorna hur man ska hantera 

personer som varit långtidssjuka.  

Råd till hälso- och sjukvården, medarbetare och Försäkringskassan: 

- Alla som den sjukskrivne möter borde vara positiva till möjligheterna att han/hon som 

är långtidssjukskriven kommer att återgå till sitt arbete. 

- Alla praktiserande som den sjukskrivne pratar med borde ta vad han/hon säger på 

allvar. 

- Hälso- och sjukvården borde tillgodose den sjukskrivne omedelbara rehabilitering. 

- Den sjukskrivne borde ha möten med hälso- och sjukvården och Försäkringskassan 

under rehabiliteringsprocessen och de båda aktörerna borde samverka med varandra.  

- Alla aktörer borde anstränga sig, för att hjälpa den sjukskrivne att återfå kontrollen 

över sin situation. 

Råd till sig själv: 

- Den som är sjukskriven borde hitta någon att prata med om sin situation. 

- Den som är sjukskriven borde handla för att undvika att förlora sociala kontakter när 

han/hon är sjuk, speciellt när det gäller sin arbetsplats.  
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3. Metod 

Metod är redskap som används för att kunna lösa problem och även komma fram till ny 

kunskap (Holme & Solvang, 1997). I metoden kommer vi att presentera studiens 

tillvägagångssätt, val av metod, urval, genomförandet, analys och kodning. Kapitlet kommer 

att avslutas med de etiska aspekterna som vi har utgått ifrån.  

3.1 Val av metod 

Studien utgår från en fenomenologisk utgångspunkt eftersom en stor vikt läggs på individens 

uppfattningar och personliga erfarenheter (Denscombe, 2009). Studien fick en kvalitativ 

ansats och det utfördes åtta semistrukturerade intervjuer och en mejlintervju. Kvalitativa 

intervjuer ansågs vara mest lämpliga då studiens syfte var att undersöka respondenternas 

upplevelser och känslor om deras situation kring en utförsäkring. Hur människor upplever sin 

egen situation som utförsäkrade och vad de har för känslor inför framtiden men även hur 

individerna socialiseras in i rollen som sjuk för att sedan socialiseras in i rollen som ”frisk” 

efter att ha varit sjukskrivna. Intervjuer passar bäst om man vill få insikt om människors 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Kvale, 1997).   

Vi har i studien använt oss av semistrukturerade intervjuer och med det menas att 

intervjuguiden är uppdelad i teman och utifrån dessa teman så har frågor utformats (se bilaga 

1). Det finns även en möjlighet att göra förändringar i frågorna och dess form beroende på 

situationen och individens sjukdomstillstånd. Det finns en flexibilitet vid semistrukturerade 

intervjuer att påverka om respondenterna vill ha någonting förtydligat och det finns 

möjligheter till att ställa följdfrågor. Frågorna var öppna för kvinnorna så att de kunde svara 

brett. Hade vi haft slutna frågor så hade svaren kunnat bli ja eller nej och inga ledande frågor 

användes. En mejlintervju är som ett frågeformulär där frågorna skickas per mejl, 

respondenten kan då sitta i lugn och ro och besvara frågorna men problemet med en 

mejlintervju är att vi endast fick svar på de frågor som vi skrev och kunde inte ställa 

följdfrågor. Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att det fångar upp djupet och 

detaljerna i informationen och det finns också en flexibilitet från både intervjuarens och 

respondentens sida. Det behövs en ganska simpel teknik vid intervjutillfället, det vill säga, 

diktafon eller mobiltelefon med inspelnings möjligheter. Nackdelarna är att metoden är 

tidskrävande för det tar tid att transkribera intervjun och vid inspelning kan det leda till att det 

kan hämma respondenterna i deras svar eftersom de kan känna sig nervösa (Denscombe, 

2009).   



12 

 

 

3.2 Urval 

Det krävs att man gör ett urval av personer av den avsedda studerade populationen. Det finns 

inga möjligheter att intervjua alla som passar in i de kriterier som man har satt upp för sin 

studie. Det enda kriteriet som användes vid vår studie var att respondenterna skulle ha 

erfarenheter av den nya sjukskrivningslagen. Urvalet av respondenter var inte stort därför 

valde vi att inte ha fler kriterier. När intervjupersoner söktes till studien användes 

snöbollsurval. Med det menas att personer har kontaktats som sedan har hänvisat oss vidare 

till andra personer som också passar in på de kriterier som vi hade på vårt urval (Denscombe, 

2009).  

När intervjupersoner skulle sökas användes olika kanaler. Det första vi gjorde var att sätta upp 

lappar hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och på olika mataffärer men det gav oss 

inget resultat (se bilaga 2). Vi tog även kontakt med en handläggare på Arbetsförmedlingen i 

Kungsbacka som hade ansvaret om introduktionsprogrammet för dem utförsäkrade (se bilaga 

3). Men inga respondenter hörde av sig till oss och utav sekretesskäl fick vi inte presentera oss 

och all kontakt gick via arbetsförmedlaren. Samtidigt kontaktades personer i vår omgivning 

om de kände till någon som har blivit påverkad av den nya sjukförsäkringslagen, vilket 

resulterade i kontakt med fem kvinnor. Internet användes också och då framför allt facebook, 

där e-post skickades ut till våra vänner, och vi gick med i en grupp som heter ”stoppa 

utförsäkringarna”. Här fick vi gensvar från en kvinna. Försök gjordes att hitta ett ställe där det 

fanns många som är sjuka/sjukskrivna, vilket ledde tankarna till Fibromyalgi förbundet. Det 

finns många lokalföreningar runt om i Sverige där av de närmaste kontaktades, Kristianstad, 

Halmstad, Göteborg, Varberg, Falkenberg, Trollhättan/Vänersborg, Borås och Allingsås. Med 

varierande gensvar, hänvisades vi vidare till några personer som skulle kunna tänka sig att 

medverka i intervjuer (se bilaga 3). De personer vi kom i kontakt med inom fibromyalgi 

föreningarna kom två från Skåne och två från Halland.   

Vi fick nio respondenter till vår studie och det har varit en geografisk variation allt från 

Gotland, Stockholm och Vänersborg. Av respondenterna var 100 procent kvinnor vilket vi 

inte hade tänkt oss, men de flesta som är sjukskrivna är kvinnor (Försäkringskassa, 2010g) 

vilket kan vara resultatet av uppsatsens snedfördelning av variabeln kön.  
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3.3 Genomförandet 

En intervjuguide formades utifrån vårt syfte och två huvudteman konstruerades och under 

varje tema utformade vi relevanta frågor. Respondenterna kontaktades via telefon och mejl 

och vi presenterade vår studie och dess syfte med den. Därefter frågade vi om de ville delta i 

intervjun och de blev informerade om de forskningsetiska principerna. Vi gjorde totalt sex 

face to face intervjuer, två telefonintervjuer och en mejlintervju och alla kvinnor som har 

blivit intervjuade var mer eller mindre utförsäkrade från Försäkringskassan. Innan 

telefonintervjuerna genomfördes så mejlade vi frågorna innan för att samtalet skulle kännas 

mer levande och inga missuppfattningar skulle ske. Med mejlintervjun skickades frågorna till 

kvinnan och hon svarade tillbaka så utförligt det gick. 

Intervjuerna pågick i cirka en timme var, vid undantag för internet- samt en face to face 

intervju. Den ena face to face intervjun tog 20 minuter, kvinnan som blev intervjuad svarade 

väldigt kort på frågorna. Mejlintervjun fick vi svar dagen efter utskicket och det är svårt att 

veta hur lång tid det tog. För att kunna spela in intervjuerna användes diktafon eller 

mobiltelefon. Val av intervjumiljö fick respondenten välja själv för att känna sig trygga och 

vana vid den miljö som respondenten brukar vistas i. Två av intervjuerna gjordes hemma hos 

respondenterna, en intervju gjordes hemma hos en av oss, två på bibliotek, en på ett café och 

två per telefon. De störningsmoment som kan ha varit är att respondenten känner sig obekväm 

att tala om utförsäkringsprocessen och att det kan vara känsligt. Vi tycker att de som har blivit 

intervjuade inte blev störda av omgivningen utan talade öppet och svarade på frågorna tydligt. 

Vid telefonintervjuerna diskuterade intervjuaren mer personligt eftersom kroppsspråket inte 

talade genom telefonen, som det görs via face to face interaktion (Denscombe, 2009). Vid 

mejlintervjun hade personen svarat tydligt och utförligt på alla frågorna.  

3.4 Analys och kodning 

Vi har valt att analysera och hämta teman från vårt empiriska material men även från de 

teorier vi har valt att använda i vår studie. Vår förhållning i analysen ligger mellan det 

empirinära och det teorinära förhållningssättet (Widerberg, 2002). Det vill säga att vi utgår 

från det insamlade materialet och de teorier vi har valt. Alla intervjuer som gemomfördes 

transkriberades ordagrant och skrevs ut för att sedan kunna koda materialet för hand. Att koda 

innebär att dela upp varje intervju till mindre delar utifrån det syfte och frågeställning studien 

har (Watt Boolsen, 2007). Vissa delar i svaren har något gemensamt och ett mönster kan 

hittas eller det kan handla om uttalanden som visar sig ha samma känsla eller tycker tvärtom 

(Denscombe, 2009).  
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3.5 Etik  

Vid intervjutillfället informerades respondenterna om de etiska aspekterna samt om studiens 

syfte. Informerat samtycke innebär även att respondenterna medverkar frivilligt i intervjun 

och individen har rätt att dra sig ur när som helst och ska inte känna tvång att ställa upp 

(Kvale, 1997). För att inte respondenterna ska kunnas identifieras i texten är det viktigt att 

behandla data på ett konfidentiellt sätt. Vi har valt att avidentifiera våra respondenter så som 

namn, ålder och bostadsort. Det är endast den som har gjort intervjun som har tillgång till det 

inspelade materialet och vi kommer båda att närvara vid kodningen av utskrifterna.   
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4. Teori 

I detta kapitel lyfter vi fram teorier som vi sedan kommer att knyta an till i analysen av vår 

empiri. För att kunna förstå vad det innebär att en gång ha varit långtidssjukskriven och sedan 

bli utförsäkrad så har vi valt att använda teorier som berör begreppen sjukroll och social 

uteslutning. Med begreppet sjukroll vill vi förstå hur rollförändringen ser ut vid en 

utförsäkring. Processen från att en gång varit sjuk och sjukskriven för att sedan enligt den nya 

reformen bli tilldelat rollen som ”frisk”. Med social uteslutning vill vi förstå hur de 

utförsäkrade upplever sin makt och kontrollförlust och hur de eventuellt upplever att de blir 

placerade i ett nytt utanförskap genom utförsäkringen. 

4.1 Social uteslutning 

Målet i modernitetens grunder är att skapa ordning, skapas ingen ordning blir det en kamp att 

skapa det perfekta samhället. Lyckas inte individer i samhället att följa ordningen så kommer 

de att avvika från normen och blir sedan uteslutna (Engdahl & Larsson, 2006).  

De som utesluts är individer som bryter mot ordningen och som inte uppfyller normen i 

samhället. De klandras av sitt misslyckande och det är individens fel för att de utesluts från 

samhället. Individer som utesluts kanske inte kan leva upp till normen på grund av brist på 

möjligheter som andra individer inte saknar. De utesluts från sin vilja på grund av 

omöjligheten att uppfylla alla krav och förväntningar på grund av sitt tillstånd och då passar 

dem inte in bland andra individer med sinne för ordning och normer (Bauman, 1998). 

 

Det finns en ökad risk för att bli social utesluten vid en långtidssjukskrivning. En person kan 

bli marginaliserad från arbetsmarknaden vid en länge sjukskrivning och detta i sin tur ökar 

risken för att bli marginaliserad, inom det ekonomiska, politiska och de sociala områdena i 

samhället (Bryngelsson, 2009). 

Social uteslutning fokuserar på processer, och processerna är hur individer kan på olika sätt 

stängas ute från omgivningen samt från full delaktighet i det omgivande samhället. En individ 

ska kunna leva ett aktivt och fullvärdigt liv och för att kunna det ska man ha hus, arbete, 

tillgång till telefon, kommunikation, försäkringar och andra förnödenheter och tjänster 

(Giddens, 2003). Det har gjorts en studie som jämförde människor som har varit 

långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar med tre variabler som kan användas vid en förklaring 

av social uteslutning. De variabler som användes var: ekonomisk, som handlar om hur ens 

ekonomi ser ut, vilka ekonomiska marginaler man har vid en långtidssjukskrivning. Den 
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politiska variabeln handlar om hur en långtidssjukskriven individ väljer att delta aktivt inom 

de politiska områdena, dvs. genom att rösta. Det användes även en social variabel som 

innebar att undersöka hur det sociala nätverket såg ut hos en långtidssjukskriven individ. 

Utifrån detta kan man se hur en långtidssjukskriven individs resurser inom dessa områden 

påverkas av en sjukskrivning och detta kan leda till social uteslutning (Bryngelsson, 2010).  

Individer idag kan känna sig utanför samhället på många olika sätt, har man fått en skada eller 

en sjukdom och inte kan arbeta heltid drabbar det individen först och främst ekonomiskt 

(Giddens, 2003). Är individen borta från samhället för länge kan det vara svårt att komma in i 

de sociala strukturerna igen. I samhället uppmuntras individer av att vara aktiva och arbeta 

och göra samhället bättre genom att vara politiskt intresserade. Men för de som är socialt 

uteslutna kan det vara svårt att hänga med eftersom resurser saknas. Att delta i politiska 

processer, ha tillgång till information, vara med på demonstrationer och möten och detta kan 

bli svårt för de som är uteslutna. Det skapas en ond cirkel för de socialt uteslutna individerna 

eftersom de har svårt att göra sin röst hörd (ibid.).  

En uteslutning kan ligga till grund utanför individens kontroll, ett beslut från högre instanser 

kan förändra en individs liv. Som t.ex. om individen blir uppsagd från arbetet och har svårt att 

ta sig in igen på arbetsmarknaden på grund av sin ålder, en bank kan vägra att låna ut pengar 

till individen och man har inte längre rätt till sjukersättning. Lagar och ordningar kan ändras 

t.ex. sjukskrivningslagen.  

I med den nya sjukskrivningslagen så är det meningen att de långtidssjukskrivna ska återgå 

till arbetsmarknaden och få en plats i det aktiva samhället igen. De som har blivit utförsäkrade 

var först sjukskrivna och många var det under en längre tid. Vid en sjukdom riskerar 

individen att bli socialt utesluten och för att minska de effekter som kommer med en sjukdom 

och sjukskrivning så tillskrivs individen sig en sjukroll.  

4.2 Sjukroll 

1952 formulerade Talcott Parson begreppet sjukroll i syfte att beskriva det beteendemönster 

som en sjuk person ”antar” för att minimera de negativa effekterna av sin sjukdom. Parson var 

funktionalist och funktionalistiska idéer grundar sig i hur samhället fungerar (Giddens, 2003). 

När en människa blir sjuk påverkas ens normala funktioner (Loodin, 2009). Det kan uppstå 

begränsningar fysiskt, psykiskt och socialt som gör att ”den sjuke” inte fungerar som när han 

eller hon var frisk. Det innebär att sjukdom kan uppfattas som en dysfunktion och avvikande 

samt störa den normala existensen (Parson, 1999 alt. Giddens, 2003).  
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När en individ blir sjuk påverkas ens normala funktioner, det vill säga sjukdomen gör 

individen begränsad. Det kan leda till att individen som är sjuk inte kan göra de alldagliga 

sysslorna som denne tidigare kunde klara av, men även arbetsförmåga påverkas negativt. 

Detta resulterar i att ”den sjuke” blir mindre effektiv och pålitligheten minskar, med vilket 

menas att en arbetsgivare inte riktigt kan lita på om individen klarar av de sysslor som de är 

anställda till att göra. Det resulterar i att ”den sjuke” inte kan utföra sin vanliga roll på ett 

funktionsdugligt sätt, och detta görs att omgivningen påverkas om inte arbetsuppgifterna 

utförs. För medarbetarna kan detta skapa merarbete och stress. Det kan även uppstå problem 

vid att ”uppfylla sina skyldigheter i hemmet”, och om man till exempel lever i tvåsamhet så 

kan det leda till merarbete för den andra partnern om ”den sjuke” inte klarar av att göra vissa 

sysslor i hemmet (Giddens, 2003). 

När en individ blir sjuk, bryts en norm som är uppbyggd på förväntningar att man ska kunna 

uppfylla de normala sociala förväntningar som ställs i samhället som till exempel att arbeta. 

När ”den sjuke” inte kan uppfylla förväntningarna så avskrivs dem i samband när individen 

blir sjuk och istället tillkommer det nya förväntningar (Parson, 1999 alt. Loodin, 2009). Det 

förväntas nu att ”den sjuke” uppsöker läkare och gör vad som krävs för att bli frisk och kunna 

återgå till sin tidigare sociala position (Loodin, 2009).  

När ”den sjuke” inte längre kan leva upp till de uppsättningar av sociala normer av 

förväntningar och krav som finns i samhället på grund av sin sjukdom, så tillskrivs denne en 

sjukroll och Parsons sjukrollsbegrepp utmärks av tre karaktärsdrag (Parsons, 1999) 

1) ”Den sjuka personen är inte personligt ansvarig för sin sjukdom” det vill säga det är 

utanför människans kontroll att han eller hon blir sjuk.  

2) ”Den sjuka personen förlänar vissa rättigheter och privilegier, vilket inbegriper att 

han/hon slipper från sina vanliga plikter”. I med att ”den sjuke” inte kan svara för sitt 

tillstånd skonas han/hon från vissa annars normala skyldigheter, roller, beteenden och 

förväntningar som annars skulle gälla (Parsons, 1999). Det tillstånd som ”den sjuke” 

befinner sig i, medför en skyldighet att bli frisk igen. ”Den sjuke” har endast tillfälligt 

satts ur spel och förväntas komma tillbaka till sin roll och de förväntningar som 

personen hade när man var frisk. I processen att gå från sjuk till frisk ingår 

återanpassning och rehabilitering (Loodin, 2009).  
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3) ”Den sjuka personen ska aktivt försöka bli frisk genom att kontakta läkare och gå med 

på att bli patient”. ”Den sjuke” förväntas att söka hjälp inom den medicinska 

expertisen (Loodin, 2009). Sjukrollen är temporär och ”den sjuka” förväntas att göra 

så gott han/hon kan för att bli frisk. När ”den sjuke” går in i en sjukroll krävs det att 

han/hon accepterar och följer de instruktioner som läkaren förmedlar. Det är även 

personer inom den medicinska professionen som legitimerar att en person är sjuk. Det 

gäller att ”den sjuke” samarbetar med läkare och experter för att bli frisk, och skulle 

”den sjuke” inte samarbeta så ifrågasätts sjukrollen (Giddens, 2003 alt. Parsons 1999).  
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5. Presentation av material 
Här kommer vårt empiriska material presenteras. Först kommer en kort beskrivning av våra 

nio respondenter där vi vill ge er en inblick i personernas; sjukdom, sjukskrivning och 

utförsäkring.  Vi har valt att dela upp vårt material i två huvudkategorier, Att gå från frisk till 

sjuk och Att gå från sjuk till ”frisk”. Materialet kategoriseras utifrån vår intervjuguide (se 

bilaga 1) och kommer att presenteras i underrubriker. 

5.1 Presentation av respondenterna  

Stina är i 40 års ålder, bor i Halland med sin man och två barn. Stina var sjukskriven på grund 

av en bilolycka år 1996 där hon fick en whiplash trauma och efter det utvecklades fibromyalgi 

och den diagnosen fick hon år 2001. Stina har en arbetsförmåga på 50 procent och arbetar 

inom barnomsorgen som timvikarie. De resterande 50 procenten var hon tidigare sjukskriven 

och det var dessa procent hon blev utförsäkrad på. Intervjuplatsen var på ett bibliotek.  

Eva är i 60 års ålder, är gift, har två vuxna barn och bor i Skåne. År 2002 fick Eva diagnosen 

fibromyalgi. Efter diagnosen fick hon halvt sjukbidrag och det kommer vara bestående tills 

hon är 65 år och på dem andra 50 procenten arbetade hon inom barnomsorgen. Tillslut blev 

det outhärdligt när värken gjorde sig påmind och den blev bara värre och då blev hon 

sjukskriven på de resterande 50 procenten. Eva fick ingen förlängd sjukersättning på grund av 

de nya sjukskrivningsreglerna. Intervjun ägde rum på ett café.  

Mia är i 40 års ålder och har fyra biologiska barn och ett bonusbarn. Hon är gift och är boende 

på landet i Västra Götaland. Mia har fibromyalgi och har varit sjukskriven sedan år 1998. 

Innan Mia blev sjuk arbetade hon som undersköterska på halvtid och är i dagsläget 

utförsäkrad på 100 procent. Intervjun ägde rum hemma hos Mia.  

Siv är i 60 års ålder och bor på Gotland med sin man och de har tre vuxna barn. Hon är 

sjukskriven på grund av en whiplash som hon fick via en trafikolycka år 2007 och hon har 

sedan tidigare fibromyalgi. Hon har en 50 procent sjukskrivning som är varaktig och blev 

utförsäkrad på resterande 50 procent. Hon arbetade tidigare som dramapedagog på en 

högstadieskola. Intervjun genomfördes via telefon.  

Kajsa är i 50 års ålder boende i Halland, är skild och har tre vuxna flickor . Hon fick 

diagnosen fibromyalgi år 2001.  Det senaste arbetet Kajsa hade, var som väktare hos polisen 

men har varit sjukskriven sedan åtta år tillbaka. Kajsa var sjukskriven på 100 procent innan 
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hon blev utförsäkrad och hon kommer att överklaga beslutet och hoppas att hon kommer att få 

rätt. Intervjun ägde rum på ett bibliotek.  

Britt är i 50 års ålder och bor i Västra Götaland tillsammans med sin man som hon har två 

vuxna barn med.  Hon fördärvade sin rygg år 1982 via ett lyft på hennes arbete på ett 

sjukhem. Britt arbetar idag 50 procent nattetid på ett äldreboende och var sjukskriven 50 

procent och det var på de procenten hon blev utförsäkrad på. Istället för att gå på 

introduktionsprogrammet hos Arbetsförmedlingen så valde Britt att överklaga 

utförsäkringsbeslutet. Hon har idag ingen ersättning alls. Intervjun ägde rum hemma hos Britt.  

Liv är i 50 års ålder och bor i Stockholm i en hyreslägenhet tillsammans med sin sambo och 

sina katter. Hon har varit sjukskriven sen år 2006 för krisreaktion och utmattningsdepression. 

Innan Liv blev sjukskriven hade hon en textilateljé men arbetar nu som biblioteksassistent på 

25 procent. Liv blev utförsäkrad på sina 75 procent men har inte kunnat arbeta sina 25 procent 

eftersom det blev för mycket för henne. Intervjun genomfördes via telefon.  

Elsa är i 50 års ålder och bor i Halland med sin familj som består av en man och en son. Hon 

har varit sjukskriven sen år 2000 på grund av utmattningsdepression. Innan Elsa blev sjuk 

läste hon på högskolan men hon fick avbryta på grund av utmattningsdepression. Elsa blev 

utförsäkrad 100 procent och i dagsläget arbetsprövar hon. Intervjun ägde rum hemma hos en 

av oss.  

Diana är i 50 års ålder och bor på landet med sin sambo i Skåne. Hon har arbetat tidigare som 

barnskötare och elevassistent. Diana gick i väggen när hennes äldsta dotter som då gick i 

sjuan ville ta livet av sig. Detta gjorde att hennes värk blev mycket sämre. Efter det gick hon 

tillbaka till sitt arbete men alla hennes sjukdomar blev bara sämre. Diana har diabetes, 

fibromyalgi, tinnitus och mag- och tarmproblem. År 1994 gick Diana självmant ner i tjänst för 

att arbeta halvtid och nu har hon varit sjukskriven sen år 2005. Hon fick då varaktig 

sjukersättning på 50 procent och tidsbegränsad på resterande 50 procent och det var den 

tidbegränsade som hon blev utförsäkrad på. Diana har gjort en överklagan. Intervjun 

genomfördes via e-post.  

5.2 Att gå från frisk till sjuk 

Kvinnorna som intervjuats har en gång gått från att vara frisk till att vara sjuk och alla har 

genomgått en sjukskrivningsprocess hos Försäkringskassan. Vi vill öka förståelsen om 

innebörden hur kvinnorna upplever sjukförsäkringsprocessen in i rollen som sjuk. Vi vill 
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skapa en insikt i hur sjukskrivningsprocessen har påverkat kvinnorna. Här nedan presenteras 

olika teman som vi anser är viktiga att belysa utifrån vårt syfte och frågeställningar.  

5.2.1 Upplevelser av sjukskrivningsprocessen 

De upplevelser som kvinnorna har haft i sina sjukskrivningsprocesser har både varit positiva 

och negativa. De flesta utav kvinnorna upplevde sin sjukskrivningsprocess som lång och 

arbetsam. Några kvinnor uttryckte sig om att de tappade tron på sig själva och allting låg 

bortom deras kontroll när de blev sjukskrivna. Liv säger: 

Man måste vara frisk för att vara sjuk. Man tappar kontrollen över sitt liv efter som 

Försäkringskassan och arbetsgivaren äger frågan på något sätt.  

Elsa har upplevt sin sjukskrivningsprocess som väldigt jobbigt då hon anser att samhället 

utgår ifrån vad personen har för yrkesroll. Hon säger under intervjun: 

Här i Sverige så frågar man efter vad personen heter, vad gör du vad jobbar du med? 

Det är precis som att det är din roll och det är den du är och det är ju samtidigt mycket 

jag har lärt mig under denna resans gång och det är att verkligen att man inte är det man 

jobbar med. 

Som vi kan se innebär sjukskrivningsprocessen en kontrollförlust när kvinnorna känner att de 

inte kan påverka sin situation och det står utanför deras makt och ens rollidentitet utgår från 

vad man arbetar med. 

Många av dem hade svårt att acceptera att de inte längre var friska nog för att arbeta. Stina 

säger:  

Jag vill vara frisk, jag vill inte ha den här värken.  

Även Mia har svårt att acceptera att hon var sjuk, hon säger: 

Men det är ju det att jag har ju aldrig velat acceptera att jag är sjuk. Jag har aldrig velat 

det och säger ju liksom läkaren till mig att du måste inse att du är sjuk, du måste 

acceptera det, du kan liksom aldrig börja jobba med det och det om det är så att du inser 

att du är sjuk och sådär, men jag har ju liksom hela tiden haft den här drömmen att en 

dag ska jag tillbaka till arbetslivet.  

Men trots att det är svårt att bli sjukskriven så är det även viktigt att hålla humöret uppe menar 

en av kvinnorna. Eva säger: 
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Ibland gör man för mycket som jag säger, så att jag tror mycket att det är det här med 

det psykiska, att man måste ut och man ska inte sitta ner och deppa för då är man körd i 

botten med en gång, vilket många gör, som inte klarar av det.  

En av kvinnorna har blivit väldigt positivt bemött av personalen på Försäkringskassan och 

hon har haft en väldigt god kontakt med sina handläggare.  

Kvinnorna handskas inte bara med att vara sjuk utan deras ekonomiska situation påverkas 

negativt, och detta är någonting som många av dem tyckte var jobbigt eftersom de inte längre 

har samma inkomst som när de arbetade.  

En del kvinnor berättar att de har fått uppleva misstro ifrån sin läkare, att de inte har blivit 

betrodda när de väl sökte hjälp för sina besvär. Flera av kvinnorna berättar att de inte hade 

haft problem att förlänga sin sjukersättning om de gamla reglerna hade gällt men idag trots 

läkarintyg och de nya reglerna så går det inte att förlänga sin sjukskrivning.  

Många ansåg att de inte erbjöds tillräckligt rehabiliterande aktiviteter från Försäkringskassan. 

Några har själva fått ta reda på vilka aktiviteter som fanns tillgängliga och några har fått hjälp 

och några har inte fått den hjälp dem behövde. En kvinna klarande inte av att gå på 

vattengympan på grund av för hög ljudnivå i lokalen, så hon mådde sämre när hon gick 

därifrån. Aktiviteten var inte anpassad för hennes sjuktillstånd.  De flesta av kvinnorna ville 

aktivera sig men antingen var utbudet för litet, icke anpassad eller så tog resurserna slut efter 

ett tag och aktiviteterna fick avslutas.  De står maktlösa inför sin egen rehabilitering och 

återanpassning till ett ”friskare” liv.  

Majoriteten ansåg att sjukskrivningsprocessen inte är lätt att genomgå då det är en väldigt svår 

och livsförändrande situation att befinna sig i samtidigt som när man är sjuk. Kvinnorna 

brottas med många regler och krav som ställs på dem och de känner att de inte har fått 

tillräcklig med hjälp som rehabilitering och dylikt. Viljan att rehabiliteras och arbetsträna 

fanns där. Som vi har sett innebär en sjukdom en mängd olika saker som påverkar individen 

på olika vis: kontrollförlust, att mötas av misstro och förlust av makt och sin identitet. 

5.2.2 Begränsningar  

En central och viktig upplevelse av sjukdomen och sjukskrivningsprocessen är att våra 

respondenter upplever att deras liv på olika vis blivit begränsade. Mia säger att det är viktigt 

att lära sig vart gränsen går. Överskrider hon gränsen blir hon sjuk efteråt, det handlar om en 

balansgång för att göra situationen hållbar.  
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Jag ser mig som en människa som har vissa begränsningar. Som gör att jag måste 

anpassa mitt liv en hel del efter dem begränsningar precis som en person som är 

förlamad.  

Ett uttalande från Elsa som också menar att hon känner sig frisk när hon inte utsätts för saker 

som gör henne påmind om sina begränsningar.  

Begränsningarna har även påverkat det sociala livet, och vissa menar att de inte kan roa sig i 

samma utsträckning som förr, exempelvis dansa och umgås med vänner och familj. Eva gick 

ner i arbetstimmar för att se om hon klarade av att arbeta färre timmar. Vilket hon inte gjorde, 

det skapade merarbete för hennes arbetskollegor när hon inte kunde utföra de moment som 

hon var anställd till att göra. Vilket ledde till att hon kände sig begränsad i sitt arbete. En del 

talar om att det är svårt att planera dagen då de inte vet hur kroppen känner sig från dag till 

dag. Oftast får dem ta dagen som den kommer och några upplever att de blir väldigt 

begränsade till sina hem.  

Alla kvinnor har upplevt att deras tillstånd har gjort dem begränsade fysiskt, psykiskt och 

socialt. Att inte fungera som de en gång har gjort, har varit väldigt svårt för dem att acceptera. 

Förutom att ingen av dem är lika arbetsföra som tidigare, så finns det några som ändå kan 

arbeta och gör det på den nivån som dem klarar av. 

5.2.3 Andras attityder mot sjukskrivning och sjukdom  

Människor kan känna sig utanför samhället på många olika sätt framför allt när han eller hon 

inte kan leva upp till de samhälleliga normerna när man är sjukskriven. En viktig aspekt som 

vi fann i vårt material var att de flesta av kvinnorna poängterade att de hade en osynlig 

sjukdom vilket resulterade i att de kände sig misstänkliggjorda, iakttagna och kände ett 

utanförskap till omgivningen. De kunde märka av andras attityder mot deras sjukskrivning 

och sjukdom på ett negativt sätt.  

Många uttryckte sig att de var rädda för att utföra sysslor i och utanför hemmet för de kände 

sig iakttagna från omgivningen och en kände sig iakttagen från myndigheterna. Många 

kvinnor tänkte hela tiden på vad dem gjorde eftersom de kände att andra i sin omgivning 

kontrollerade deras sjukskrivning. De var rädda att visa sitt rätta jag för samhället då de 

ständigt kände sig granskade, var den sjukskrivne för aktiv med olika sysslor så kände dem att 

de blev misstänkligjorda. Här kommer några förklaringar från kvinnorna om hur de har känt 

sig iakttagna och utanför.  
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Kajsa känner sig inte bekväm med att säga till vem som helst att hon har sjukersättning. Diana 

känner att hon hela tiden måste bevisa att hon är sjuk, då hon har känt att människor tror att 

hon hittar på. Elsa upplever ett visst utanförskap i sitt bostadsområde då hennes grannar antytt 

om att det finns folk som kan anmäla bidragsfuskare. Liv uttrycker att hon har känt 

maktlöshet de senaste åren, då hon inte har blivit betrodd. Mia har känt att folk tänker ”där 

kommer hon som inte vill jobba”.  

5.2.4 Sammanfattning av sjukrollen  

Situationerna är paradoxala för kvinnorna då dem ska träda in i en sjukroll vilket betyder 

bland annat att de ska göra vad som krävs för att bli ”friskare”. De känner att när dem väl 

försöker vara aktiva så blir dem misstänkliggjorda av omgivningen. Kvinnorna kommer i ett 

mellanting för de ska göra allt för att bli ”friska” enligt läkarnas ordinering men blir då istället 

ifrågasatta från omgivningen. 

Sjukskrivningsprocessen är inte en lätt process att genomgå då man ska lämna sin tidigare 

sociala position till exempel sitt arbete och träda in i en sjukroll och då samtidigt vara positiv 

och aktiv till att bli frisk igen vilket kan kännas skrämmande för kvinnorna. För det som 

omgivningen ser är när kvinnorna mår bra nog att utföra vissa aktiviteter, men omgivningen 

ser inte när dem mår som sämst. Sjukskrivningsprocessen hade möjligen känts något bättre 

om de hade fått en bättre och mer anpassad rehabilitering eller arbetsträning. Kvinnorna 

upplevde det framförallt jobbigt att ha en så kallad osynlig sjukdom så som fibromyalgi och 

utmattningsdepression. Det syns inte utanpå att de är sjuka och omgivningen ser inte när den 

sjuke mår sämst och inte orkar gå ut. Att ha en osynlig sjukdom påverkar kvinnornas 

sjukskrivningsprocess negativt. 

5.3 Att gå från sjuk till ”frisk” 

När den nya sjukskrivningslagen kom i kraft medförde det att flera tusentals människor blev 

utförsäkrade. De människor som en gång har varit sjukskrivna är inte längre berättigad 

sjukersättning från Försäkringskassan. Kvinnornas fysiska och psykiska tillstånd har inte 

förändrats i och med den nya sjukskrivningslagen, de har nu fått en ”friskroll” det vill säga, 

att de anses vara arbetsföra och står nu till arbetsmarknadens förfogande. Vi vill få en 

förståelse i hur de utförsäkrade kvinnorna upplever denna ”friskroll” och vi vill här belysa 

kvinnornas känslor och erfarenheter av den nya sjukskrivningslagen. Vi kommer även att ta 

upp hur de nu ser på sig själva, när de inte längre är sjukskrivna och hur dem ser på sin 

situation och framtid.  
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 5.3.1 Upplevelser av utförsäkringsbeskedet  

Alla kvinnor som intervjuats hade negativa upplevelser av utförsäkringsbeskedet. Det skapade 

mycket ångest, oro och ovisshet hos alla. Tankar om vad som kommer hända med dem nu och 

i framtiden, var återkommande känslor som dök upp hos dem flesta av kvinnorna. När 

utförsäkringsbeskedet kom, berättar en av kvinnorna att då slog ångesten till och ångesten gör 

att hon får mer värk och det blir ett ekorrhjul. Liv sa under intervjun att de typiska symptomen 

för utbrändhet kom tillbaka, hon kände en maktlöshet och kände sig sämre.  Elsa tyckte i alla 

fall att tanken är god, att försöka introduceras tillbaka till arbetsmarknaden men hon anser 

också att reformen borde vara bättre konstruerad.  Hon ansåg att dem sjukskrivna skulle få gå 

ut och arbetspröva vart tredje år och då behålla sin sjukersättning under tiden. Siv ansåg att 

hon hade blivit väl informerad om utförsäkringen, Försäkringskassan hade ringt och förvarnat 

henne om att ett brev var på väg. Men trots all information så tappade hon tron på sig själv, 

vid utförsäkringen. Siv säger: 

Det som händer nu, efter det här med de nya reglerna också, så, blir, hur ska jag säga, 

man känner sig så fruktansvärt ifrågasatt alltså, man känner sig så, ja, alltså, jag, man 

tänker själv, men gud jag kanske luras, eller vaddå? Man känner, man går, man känner 

sig misstänkliggjord helt enkelt alltså. Det har jag, jag har ju blivit, jag har dragit mig 

jättemycket tillbaka och jag pratar inte alls, det är ju liksom en liten skara jag pratar med 

det här om, det är verkligen mina närmaste. 

Diana kände också en stor kontrollförlust över sin situation. Diana säger:  

Med denna regering som sparkar på oss som redan ligger och gör det så svårt att vi 

överhuvudtaget ska kunna klara oss. Många hör man hur de går under och de som tar 

livet av sig för att de inte orkar med situationen. Det är fruktansvärd situation som man 

är satt i och som man inte själv har valt.  

De flesta kvinnorna uttrycker oro över hur de ska klara av det ekonomiska nu när de har blivit 

utförsäkrade. Utförsäkringsprocessen har gjort att de inte längre är berättigad till ersättning 

från Försäkringskassan och många av kvinnorna vet inte vilken form av inkomst de kommer 

att få. Några av kvinnorna känner sig mer eller mindre tvingade att följa Arbetsförmedlingens 

program för utförsäkrade, för annars försvinner deras aktivitetsersättning. För några av 

kvinnorna komma utförsäkringen leda till att de kommer få arbetspröva, vilket de ser ganska 

positivt på. Däremot är det också några som uttrycker oro för vilken arbetsgivare skulle vilja 

anställa dem, om de inte kan leverera ett arbete till 100 procent. Det förväntas att de ska klara 
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av de sysslor som de är anställda till att göra när de anses vara ”friska”. En säger att det kan 

bli svårt att arbetspröva för hon vet inte hur hennes sjukdom ter sig från dag till dag.  

Mia upplevde när hon skrev in sig på Arbetsförmedlingen, för att vara till arbetsmarknadens 

förfogade krävdes det ett friskintyg till Arbetsförmedlingen. Ett intyg där det står att hon var 

frisk och arbetsför vilket hon tyckte var jättekonstigt för hon menar på att hon inte är frisk. 

Siv pratar om ett politiskt utanförskap och menar att regeringen pratade om att de ville minska 

utanförskapet för de sjuka, men Siv menar att det är dem som har satt de utförsäkrade i ett 

utanförskap. Mia och Britt bryr sig helt enkelt inte om sitt utförsäkringsbeslut och 

arbetsförmedlingens introduktionsprogram. Mia kommer att gå sin egen väg för att återgå till 

arbetsmarknaden. 

Det skapades en stor oro hos kvinnorna när de fick beskedet om sin utförsäkring och det 

största orosmomentet var inkomsten. Några av kvinnorna kommer att överklaga 

utförsäkringsbeslutet, för de anser att beslutet är felaktigt och att de inte har den 

arbetsförmågan som krävs för att återgå till arbetsmarknaden. Vi har märkt att 

utförsäkringsprocessen ser olika ut för alla respondenter på så vis att de känner sig 

misstänkligjorda, maktlösa och de upplever det diffust över vilken roll de ska ha. Vi kan 

också urskilja att några kvinnor ser det som en möjlighet att få komma tillbaka till samhället 

och arbetsmarknaden.  

5.3.2 Att inta rollen som ”frisk” och förväntningar på framtiden 

En fråga som vi ställde till intervjupersonerna var om de såg sig själva som friska eller sjuka. 

De allra flesta kvinnorna har svårt att se sig själva som friska och arbetsföra till 100 procent. 

Kajsa säger under intervjun hon inte kan låtsas vara frisk och en del kvinnor är frustrerande 

över att nu anses som ”friska” nog att arbeta. Britt säger:  

Jag är inte frisk, jag klarar inte ett helt friskt liv, det kan jag inte göra. 

Eva tycker att det är svårt att anpassa sig till rollen som ”frisk” för hon är inte frisk. Till och 

med hennes läkare anser att hon inte är frisk men det hjälper inte för hennes utförsäkring. Eva 

säger:  

Dom tvingar ut alla ju, man får ju vara nästan intill död om man ska kunna säg, säga att 

man inte kan arbeta.  
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Kajsa anser att hon aldrig kommer bli frisk, men gör ändå ett försök att gå på 

Arbetsförmedlingens introduktionsprogram, med inställningen att skulle det inte fungera så 

kommer hon gå tillbaka till sjukförsäkringen.  

Mia tycker att det är svårt att inta rollen som ”frisk”. Hon tycker att samhället ger dubbla 

budskap, att ena stunden är man inte sjuk, blir inte trodd och ska ut i arbetslivet och ena 

stunden är man sjuk och sjukskriven. Hon känner att samhället drar i alla trådarna samtidigt 

och hon vet inte riktigt vilken roll hon ska anpassa sig till och återigen påverkas hennes 

självkänsla negativt som hon menar att hon verkligen har försökt att jobba på i flera år.  

Siv vet inte hur hon ska anpassa sig till rollen som ”frisk”. Hon anser sig inte vara frisk för att 

kunna återgå till arbetsmarknaden men hon skulle vilja arbeta några få timmar i veckan.  

Våra respondenter ger oss varierande syn på framtiden.  Några har svårt att se sig själva i 

framtiden som ”friska” eller arbetsföra medan andra ser det som en möjlighet att återgå till 

arbetslivet och bli ”friskare”.  

Kajsa hoppas på att hon kan finna några arbetstimmar i veckan. Hon säger att ingen skulle 

kunna bli lyckligare än henne om hon hittade ett arbete. 

Diana hoppas på att bli så pass frisk och arbetsför igen. Trots att hennes läkare säger att hon 

blir bara sämre så vill hon inte riktigt ta till sig det. Hennes största önskan är att bli smärtfri. 

Siv ser positivt på sig själv i framtiden. Hon har en slags längtan att komma till en punkt, hon 

är trött på att bli bollad mellan olika myndigheter och beslut.  

Eva ser inte att hon blir bättre i sin sjukdom, snarare tvärt om. Hon märker att hon blivit 

sämre de tre senaste åren. 

Stina vill hitta ett jobb som hon trivs med där hon kan utveckla sig själv och hon hoppas att 

hon kan förlika sig med sin sjukdom i framtiden. 

Mia ser utförsäkringsprocessen som något positivt. Även om hon i början fick panik av 

beslutet så transformerade hon det till positivt energi och lust av att börja jobba igen. Hon 

håller på att öppna sin egen butik. Mia säger: 

Jag måste bevisa för mig själv, jag måste bevisa för alla, att jag SKA göra det här. Jag 

liksom okej, går åt två håll och om det inte funkar då har jag försökt. Men det kanske 

går 20 år och jag är jättelycklig.  



28 

 

Britt kommer fortsätta som hon gör, hon kommer arbeta sina 50 procent och hon hoppas att 

hon ska få rätt på sitt överklagande av utförsäkringen. Hon måste se positivt på framtiden och 

inte gräva ner sig och ingen ska bestämma över hur hon ska må.  

Elsa blev väldig personlig över hur hon ser på sin framtid. Hon ser väldigt positivt på 

framtiden och hon känner ro i det här och hon vet att Gud kommer ta hand om henne.  

Liv har helt andra känslor inför framtiden, hon är mer flyktbenägen nu och tycker att hon inte 

är en del i samhället längre. Liv säger: 

Samhället är inte uppbyggt på att bli frisk, hela denna här rehabiliteringskedjan syftar 

inte till att man ska bli frisk. Om det krävs att jag ska ställa mig utanför samhället för att 

kunna bli frisk då gör jag det.   

Hon tycker att regeringen har satsat på att klämma åt dem svaga människorna i samhället och 

öka klyftorna och att det är en myt att man hamnar i ett innanförskap när man får ett arbete 

eller kommer ut ifrån en sjukskrivning. 

5.3.3 Sammanfattning av ”friskrollen” 

De flesta kvinnorna känner att de har svårt att leva upp till de förväntningar som kommer med 

den nya sjukskrivningslagen och de anser sig ha svårt att anpassa sig till rollen som ”frisk” 

och arbetsför. De som valde att skriva in sig på Arbetsförmedlingen var tvungna att lämna in 

ett friskintyg eller skriva på att de var arbetsföra vilket de tyckte var underligt för de kämpar 

fortfarande med samma begränsningar och sjukdomar som innan.  Några hyser oro och förstår 

inte hur en arbetsgivare ska vilja anställa dem, för det måste ske på de premisserna att de är 

sjuka och funktionsnedsatta anser dem. För det finns en vilja hos respondenterna att återgå till 

arbetslivet men de är rädda för att misslyckas. Utförsäkringsbeskedet ledde till att några 

tappade tron på sig själva det skapade oro över det ekonomiska och drabbar dem hårt, då de 

inte vet vilken ersättning dem kommer att få. Känslan inför framtiden är väldigt varierande för 

kvinnorna då några hoppas på att bli arbetsföra medan andra inte kunde se någon förbättring i 

deras sjukdomstillstånd. Det finns inget som kvinnorna kan göra åt sin situation de har ingen 

makt att styra över vad som bestäms över deras huvuden. 

5.4 Resultat  

De flesta kvinnorna anser att den nya sjukskrivningslagen har varit påfrestande och upplevt 

misstro från läkare, omgivning och Försäkringskassan. Våra respondenter påverkades olika av 

den nya sjukskrivningslagen. Några såg det som en möjlighet att börja arbeta igen medans 

andra kände sig misstänkliggjorda och jagade av myndigheterna så som Arbetsförmedlingen 
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och Försäkringskassan. Sjukskrivningsprocessen in i rollen som sjuk upplevdes som lång, 

komplicerad och de upplevde att de inte fick den hjälpen de behövde och de kände sig 

maktlösa vid en rehabilitering tillbaka till arbetslivet. Vi fann att utbudet av aktiviteter som 

Försäkringskassan och kommunerna ordnar var varierande. Några av kvinnorna fick tjata sig 

till träning i rehabiliterande syfte, arbetsträning och kurator hjälp. Några av de aktiviteter som 

kvinnorna deltog i har tagits bort när resurserna har tagit slut. De flesta kvinnorna som 

intervjuades hade ingen synligt sjukdom utan de var sjuka i leder, muskler, psykiskt och 

utmattningsdepression. På grund av att de inte hade synliga handikapp så hade de flesta 

kvinnorna känt att de blev misstrodda och ifrågasatta från omgivningen. Kvinnorna upplevde 

att de var tvungna att övertyga sin omgivning att de var sjuka då de ibland upplevde misstro. 

Att få en diagnos kändes trots allt ganska skönt för några kvinnor, för då hade de bevis på att 

de faktiskt var sjuka. De flesta refererade till att om dem hade brutit ben, finger, gått på 

kryckor osv. så hade de inte upplevt samma misstrohet.  

När en person blir sjuk, så påverkas ens normala funktioner, man kan bli begränsad, fysiskt, 

psykiskt och socialt. Alla kvinnor som intervjuades kände någon form av begränsning och det 

var viktigt att hitta en balansgång i vad kvinnorna i sin sjukroll klarade av. Vet man vart 

gränsen går, kanske ens begränsningar inte blir lika påminda och tydliga. Kvinnorna var 

begränsade på det sättet att ingen av dem kunde arbeta heltid, men däremot var det många 

som klarade av att arbeta halvtid.  

Kvinnorna hade kommit olika långt i sina utförsäkringsprocesser och några har valt att gå sin 

egen väg, det vill säga att de valde att inte delta i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram. 

En del av kvinnorna hade redan påbörjat introduktionsprogrammet medan andra skulle börja 

eller hade redan avslutat det. Kvinnorna upplevde utförsäkringsprocessen in i rollen som 

”frisk” som väldigt diffust. De ansåg sig inte vara arbetsföra och ”friska” när de egentligen är 

sjuka. De hade väldigt svårt att förstå hur de skulle kunna leva upp till de förväntningar och 

krav som ställdes på dem nu som utförsäkrade när de fortfarande är begränsade och 

funktionsnedsatta. De kände sig inte som en del i samhället utan var klämda mellan de olika 

rollerna sjuk eller ”frisk”. Att få ett utförsäkringsbesked var inte enbart negativt utan det var 

några av kvinnorna som såg det positivt att få möjligheten att återgå till de sociala positioner 

som de hade innan som frisk.  

Många av kvinnorna ser framtiden som något positivt. De har viljan och önskan att bli bättre i 

sitt tillstånd och återgå till någon sysselsättning som de kan klara av. Det var tre kvinnor som 
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kände sig utanför samhället, de hade ingen tro på att deras tillstånd skulle förbättras och de 

kände sig maktlösa inför framtiden.  
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6. Analys och tolkning 

Under avsnittet analys tolkas våra resultat genom de teorier som vi har valt: social uteslutning 

och sjukroll. Vårt resultat kommer att återkopplas till den tidigare forskning som vi har 

presenterat i bakgrunden. Utsagorna kommer att jämföras med varandra för att kunna hitta ett 

mönster men även urskilja likheter eller olikheter.  

6.1 Att gå från frisk till sjuk 

När en person träder in i sjukrollen så kan ”den sjuke” inte längre leva upp till de sociala 

normer och krav som förväntas av en i samhället. Det kan till exempel vara att arbeta och 

tjäna pengar, ta hand om hemmet, roa sig och att upprätthålla sitt sociala nätverk. Det blir en 

problematik när personen inte längre är arbetsför och det förväntas att personen ska kunna 

arbeta. En av delarna i Parsons (1999) sjukroll är att ”den sjuke” inte är personlig ansvarig för 

sin sjukdom och det står utanför ens egen kontroll när man blir sjuk. Trots att kvinnorna inte 

är personligt ansvarig för sitt tillstånd och det är utanför deras kontroll kände dem att de blev 

misstrodda och ifrågasatta vid sjukdomsuppkomsten. Bauman (1998) menar att ”de sjuka” 

riskerar att bli socialt utesluten på grund av de drag som de själva inte har valt, det vill säga, 

sjukdom.  Kvinnorna upplevde misstro från omgivningen, myndigheterna och från sjukvården 

och det gjorde inte deras situation lättare.  

Det finns en norm i samhället som förväntar sig att individer ska fungera på ett speciellt sätt 

som friska och det finns en norm som säger hur individer ska bete sig när de är sjukskrivna. 

När en individ är sjukskriven så förväntas de inte att kunna lyfta lådor, kratta i rabatten, ta ut 

soporna och hänga upp gardiner osv. Kvinnorna har uttryckt att de ibland kan känna sig 

iakttagna och uttittade. Skulle det av all förmodan vara så att de orkar kratta lite, ta ut 

soporna, så kände dem att de blev misstänkliggjorda och omgivningen ifrågasatte deras 

sjukdom och sjukskrivning. Ockander, Timpka och Nyce (2005) skriver i sin studie om att 

alla som den sjukskrivne möter ska ha en positiv inställning, det är viktigt att ha någon att 

prata med och hjälpa den sjukskrivne till att återfå kontrollen över sin situation detta är viktigt 

för att bryta ett negativt mönster som kan medföra vid en längre sjukskrivning för att undvika 

en social uteslutning. Kvinnorna kände att de ofta blev bemötta av negativa inställningar till 

deras situation och det blir svårt för kvinnorna när de inte känner att de kan leva upp till 

normerna som sätts i samhället för hur en individ ska fungera som frisk. De känner inte heller 

att de kan leva upp till de normer som finns till att vara sjuk. Kvinnorna befinner sig i en 

balansgång mellan vilka roller de ska och kan befinna sig i, sjuk eller ”frisk”. Vi kan 
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sammankoppla till andra karaktärsdrag i Parsons (1999) sjukroll som handlar om att ”den 

sjuke” skonas från vissa normala skyldigheter, roller, beteende och förväntningar som annars 

gäller. Respondenterna upplever svårigheter att enbart se sig själva som sjuka och att inta 

sjukrollen. Deras tillstånd kan variera från dag till dag, och när de exempelvis mår bra kan de 

utföra sysslor som en individ ska kunna utföra som frisk. Kvinnorna anser det besvärligt när 

de mår sämre och inte kan uppfylla de förväntningar som ställs på dem. De har inga fysiska 

ytliga handikapp och inga attribut att referera till. Många av dem hade svårt att se sig själv 

som sjuka och några hade väldigt svårt att hantera beskedet om diagnosen. En del kvinnor 

upplevde att när de blev sjuka, så blev de osäkra och besvikna på sig själva och de kan inte 

längre leva upp till de normer och förväntningar som finns.  

Kvinnorna känner av ett utanförskap både som sjukskriven och utförsäkrad. De känner inte 

längre att de är en del av samhället. Många upplevde också att de inte har blivit aktiverade 

eller rehabiliterade för att kunna återgå till arbetet under deras tid hos Försäkringskassan. När 

en individ som sjuk inte kan leva upp till de förväntningar som finns i samhället, avskrivs dem 

i samband med sjukskrivningen och istället tillskrivs det förväntningar och krav på att göra 

allt de kan för att bli friska. Enligt Parson (1999) är sjukrollen temporär och patienten ska 

göra vad som krävs för att bli frisk. Några av kvinnorna lever med en kronisk sjukdom, vilket 

menas med att de inte kan bli friska och då blir det svårt att inta sjukrollen temporärt. 

Däremot kan de göra vad de kan för att hitta en hållbar gräns för att bli arbetsföra. För att 

koppla detta till vårt empiriska resultat så fann vi att de flesta kvinnorna kände att de inte hade 

blivit tillräckligt aktiverade av Försäkringskassan utan de fick istället på egen hand hitta 

rehabiliterande aktiviteter. Enligt kvinnorna var det svårt att bli ”friskare” efter som de inte 

fick den rehabiliterande hjälpen från Försäkringskassan. Ockander, Timpka och Nyce (2005) 

kom fram till att det är viktigt att aktivera sig under sin sjukskrivning för att undvika isolering 

och ensamhet. Sjukskrivningen kunde medföra en längre sjukfrånvaro om inte en aktivitet 

sattes in. Detta påverkar kvinnorna negativt, de har känt en kontrollförlust över sin situation 

när de inte haft någon möjlighet att påverka den. Men de kände sig även mistänkligjorda när 

de utförde vissa sysslor i och utanför hemmet. Parson (1999) anser att i processen att gå från 

sjuk till ”frisk” ingår återanpassning och rehabilitering och ”den sjuke” ska göra vad som 

krävs för att bli frisk. De sjukskrivna riskerar att bli socialt uteslutna när de inte längre kan 

vara fullt delaktiga i samhället på grund av begränsningar och oförmågan att uppfylla alla 

förväntningar och krav. Deras sociala nätverk påverkades när de inte längre kunde arbeta och 

några kände att de inte kunde berätta för omgivningen att dem var sjuka och sjukskrivna. 
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Giddens (2003) skriver att de negativa aspekterna av en social uteslutning kan vara om en 

individ är borta från samhället för länge kan det vara svårt att komma in i de sociala 

strukturerna igen. Om aktiviteter exempelvis arbetsförprövning, funnits mer tillgängliga under 

sjukskrivningsperioden så hade det kanske underlättat för dem vid en återgång till 

arbetsmarknaden.  

6.2 Att gå från sjuk till ”frisk” 

I ”friskrollen” förväntas inte längre ”den sjuke” vara sjuk. Påtryckningar från omgivningen 

och regeringen genom den nya reformen att man ska arbeta, trots sjukdom är något som 

respondenterna har upplevt som jobbigt. I och med en utförsäkring från Försäkringskassan så 

tillskrivs ”den sjuke” normer att uppfylla de normala sociala förväntningar som Parson (1999) 

menar att individen avskrivs vid en sjukroll. Men problemet ligger inte i att respondenterna 

anser sig friska nog att återgå till arbetsmarknaden. De har svårt att sätta sig in i en friskroll 

vilket några respondenter menar att de inte kan låtsas vara ”friska”. Kvinnorna hamnar då i ett 

mellanting av roller av att vara ”frisk” eller sjuk. I friskrollen finns det förväntningar och krav 

som ska uppfyllas och inte minst på en arbetsplats, detta kände de flesta kvinnorna var svårt. 

De menar om en arbetsgivare skulle anställda dem, så måste det ske på premisserna att de är 

sjuka och begränsade. De kände sig inte ”friska” för att de blev utförsäkrade de har 

fortfarande kvar sin sjukdom eller diagnos. De hade inte svårt att placera sig själva, de flesta 

ansåg sig som sjuka men kände sig tvingade att delta i Arbetsförmedlingens 

introduktionsprogram och följa de direktiv som finns för de utförsäkrade. Enligt regeringens 

nya sjukskrivningsregler kategoriserar dem ”de sjuka” som friska nog att arbeta vilket våra 

respondenter motsätter sig.  Många av respondenterna tyckte det var jobbigt att först vara 

sjukskriven och klassad som sjuk, för att sen anses som ”frisk” dvs. arbetsför. 

Det kan vara svårt att komma tillbaka till samhället om personen har varit frånvarande för 

länge, exempelvis vid en längre sjukskrivning. En social uteslutning enligt Giddens (2003) 

kan ske utanför människors kontroll, om ett beslut kommer från högre instanser vilket det har 

gjort hos kvinnorna vi intervjuande som känner en kontrollförlust över att de inte kan påverka 

sin situation vid en utförsäkringsprocess. Social uteslutning kan vara ett faktum vid en 

utförsäkring, trots att de förväntas att kunna arbeta, så förändras deras ekonomi när de går på 

Arbetsförmedlingen introduktionsprogram. Det skapas ett ekonomiskt utanförskap som 

kvinnorna har upplevt då de inte vet hur deras nya inkomst blir.  
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Oavsett vad kvinnorna gör så kan det bli fel enligt samhället. Kvinnorna kan upplevas för 

friska för att vara sjuka, men själva upplever de sig för sjuka för att vara ”friska”. Här kan vi 

koppla ihop det med Baumans (1998) uteslutningsbegrepp. Att när är en person inte klarar av 

att leva upp till vissa roller och förväntningar så riskerar dem att klandras för sitt 

misslyckande att inte kunna inta en roll. Ett sådant misslyckande kan leda till en social 

uteslutning. En sjukdom kan leda till att en person blir begränsad på sin arbetsplats och 

personen kan inte utföra de sysslor som man är anställd till att göra. Det kan skapa 

ineffektivitet och merarbete för arbetskollegorna. Många kvinnor hyser oroliga känslor för 

vad som kommer hända efter utförsäkringen då de anser sig inte tillräckligt ”friska” för en 

återgång till ett arbete. De menar att vilken arbetsgivare skulle vilja anställa någon som är 

sjuk och begränsad. Det hade kanske underlättat om kvinnorna tilläts inta sjukrollen i 

samhället medan de står till arbetsmarknadens förfogande. Detta hade kanske medfört att 

ångesten och oron över att inte kunna uppfylla de förväntningar och krav hade minskat. De 

har oroliga känslor för att stå till arbetsmarknadens förfogande för de är rädda att inte kunna 

leverera till förväntningarna och rädda för att misslyckas. Genom att återgå till arbetet så 

kommer de gå in i ”friskrollen” och det förväntas att de kommer uppfylla de normala krav och 

normer som ställs på en frisk person.  

Här kan vi koppla samman Sandmarks (2007) studie och respondenternas situation. 

Kvinnorna anser sig inte friska nog att kunna arbeta heltid, vilket ur Sandmarks studie 

kommer resultera i att kvinnorna kommer få låg kontroll över sin situation när de inte kan 

upprätthålla sin kompetens. Det krävs en större närvaro på ett arbete för att få mer kontroll. 

Sandmarks studie visar att de som arbetade deltid ökade risken för att bli långtidssjukskriven.  

För våra respondenter som arbetar deltid, mindre eller inte alls kommer det påverka risken att 

åter hamna på ruta ett igen.  

Det som vi har kommit fram till är att kvinnorna i vår studie vet inte vilken roll de ska ingå i 

på grund av den nya sjukskrivningslagen. Att socialiseras in i rollen som sjuk har varit jobbigt 

för dem och de har inte fått den rehabilitering som behövts. De känner sig inte friska nog för 

att inta rollen som ”frisk” när de blev utförsäkrade. De anser att det är svårt att socialiseras in i 

”friskrollen” för att de är så pass begränsade och kan inte leva upp till alla förväntningar och 

krav.  
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7. Reflektion 

I studien har vi visat vilka känslor och erfarenheter de utförsäkrade har fått gå igenom vid en 

sjukskrivningsprocess och vid en utförsäkringsprocess. Det har krävts mycket mod och 

öppenhet av dem att berätta om deras känslor och tankar. Det har varit svårt att prata om 

utförsäkringsprocessen för det är så pass nytt och kvinnorna själva vet inte så mycket vad som 

kommer att hända för de är i olika stadium i processen. Det blir mycket lättare att prata om 

sjukskrivningsprocessen och deras sjukdom, att gå från frisk till sjuk för i det scenariot har de 

levt i många år. Kvinnorna berättar om sina utförsäkringsprocesser och det överensstämmer 

med den mediala beskrivningen som tas upp om fenomenet, exempelvis kvinnans citat i 

inledningen från Aftonbladet.  

Det som vi tyckte var mest komplicerat i arbetsgången var att hitta intervjupersoner. Vi hade 

inställningen redan från början att det skulle bli svårt och vi har lagt ner mycket tid på att hitta 

intervjupersoner eftersom det är ett så pass nytt och kontroversiellt fenomen. Vi tyckte 

däremot att vi använde många olika kanaler för att hitta intervjupersoner, vilket resulterade i 

en geografisk variation. Vi tror att det var svårt att hitta intervjupersoner för att många mår 

väldigt dåligt i en utförsäkringsprocess. Många av kvinnorna under intervjun berättade om de 

hade fått ett utförsäkringsbesked några år tidigare så hade de inte klarat av det på samma nivå 

som idag. 

Kvinnornas berättelser om deras situation har vi ändå funnit att deras erfarenheter har varit 

ganska liknande särskilt angående den osynliga sjukdomen, kontrollförlusten, maktlösheten 

och att de inte kände sig friska nog att återgå till arbetsmarknaden.  

Vi har upplevt att regeringen pratar om att minska utanförskap, när vi ser på kvinnors syn på 

fenomenet så är det regeringen som skapar utanförskapet.  Cristina Husmark Pehrson anser 

för att bryta det passiva utanförskapet så måste man istället ge människor hjälp och stöd och 

detta ska resultera i att komma tillbaka till arbetslivet. Några respondenter känner inte för 

tillfället den hjälp och stöd, utan de känner snarare en viss orolighet och ovisshet för vad som 

kommer att hända med dem.  

Många av de kvinnor som vi har intervjuat vill gärna känna en viss trygghet. Det vill säga, att 

de känner sig trygga när de vet vilken myndighet de ska tillhöra. Det har skapat en stor 

förvirring hos de utförsäkrade, för de vet inte riktigt vad som kommer att hända med dem och 

de känner inte att de kan få svar från Försäkringskassan. Försäkringskassan vet inte heller 

riktigt hur de ska behandla alla ärenden på grund av att det är en förändring i reformen.  
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Vi tror att om vi hade bearbetat vår empiri bättre och djupare så skulle vi kanske kunnat 

utveckla och tillämpa fler relevanta begrepp så som kontrollförlust, identitet och andra 

rollteorier. I Parsons teori om sjukrollsbegrepp så använder han begreppet frisk, där det menas 

att individen ska göra allt för att bli frisk. Det blir svårt för de kvinnor som lider av en kronisk 

sjukdom och som aldrig kommer bli friska. I vår studie hade det varit bättre att använda 

begreppet arbetsför eftersom några kvinnor aldrig kommer att bli friska.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Teman:  

 Socialisering in i rollen som ”sjuk” vid en sjukskrivning 

 Socialisering in i rollen som ”frisk” vid en utförsäkring (Upplevelser kring 

utförsäkringsprocessen och känslor inför framtiden.) 

 

1. Ålder?   

2. Hur ser ditt liv ut?  

3. Varför är du sjukskriven?  

Tema 1 

4. Hur länge har du haft din sjukdom? 

5. Hur påverkar sjukdomen dig och ditt liv? 

6. Vad har du haft för yrken innan sjukskrivningen? Och om inte, vad gjorde du då?  

7. Har du försökt att återgå till arbetet tidigare och hur har det gått? 

8. Hur länge har du varit sjukskriven? 

9. Har du varit sjukskriven vid flera tillfällen? Och i så fall på grund av samma orsak? 

10. Hur har du upplevt din sjukskrivning? 

11. Hur har sjukskrivningsprocessen gått till? 

12. Har du haft några aktiviteter genom F-kassan under tiden som sjukskriven och i så fall 

vaddå? 

13. Att vara sjukskriven, hur har det påverkat dig? 

14. Att träda in som rollen som sjukskriven, hur har det påverkat dig? 

15. Har du kunnat arbeta trots att du har haft en sjukdom? 

16. Hur ser du på dig själv? (sjuk/frisk?) 

17. Hur har du upplevt att omgivningen (familj, vänner) har reagerat på din 

sjukskrivning/situation?  

18. Hur upplevs man som sjukskriven i samhället? 

Tema 2 

19. Hur fick du reda på beslutet om utförsäkringen? 

20. Hur kommer det att gå till? 

21. Berätta om hur det känns? 

22. Hur påverkas man av att ha en (kronisk) sjukdom och veta om att man inte längre är 

sjukskriven? 

23. Kan man överklaga beslutet om i så fall ska du göra det? Och om inte, varför inte? 

24. Hur kan du anpassa dig till rollen som ”frisk”? 

25. Anser du dig vara frisk att återgå till arbete? 

26. Hur påverkas man av att vara till arbetsmarknadens förfogande och ha en sjukdom 

som inte är ”erkänd” i samhället?(om personen har fibromyalgi).  

27. Hur har du upplevt omgivningens reaktioner på din situation och din utförsäkring?  



 

 

28. Hur upplevs man som utförsäkrad i samhället? 

29. Hur påverkar utförsäkringen din syn på dig själv? 

30. Kan du berätta för mig vilka känslor du har inför utförsäkringsprocessen? 

31. Vad kommer att hända den dagen du blir utförsäkrad? 

32. Hur kommer utförsäkringen påverka ditt liv?  

33. Kan du berätta för mig var du ser dig själv i framtiden? 



 

 

Bilaga 2 Intervjupersoner sökes! 
 

Har du blivit eller kommer du att bli 

Utförsäkrad? 
Eller känner du någon i denna situation? 

 

Vi är två studenter från Halmstad Högskola som 

ska skriva en C-uppsats i Sociologi kring hur 

människor (i en utförsäkringsprocess) upplever sin 

livssituation och framtid.  

Vi söker därför intervjupersoner till vår uppsats.  

Ps. man är anonym i uppsatsen 



 

 

Bilaga 3 Mejl till Arbetsförmedlingen & Fibromyalgi föreningarna 

  
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på programmet för Sociologi och socialt 

utvecklingsarbete på Halmstad Högskola. Just nu under våren, håller vi på att skriva en C-

uppsats om personer som har blivit eller kommer att bli utförsäkrade (i med den nya 

sjukförsäkringslagen) och vi söker därmed intervjupersoner. Uppsatsen kommer handla om 

hur personerna som befinner sig i en utförsäkringsprocess upplever sin situation och synen på 

framtiden. Vi är också intresserade av att skriva om hur man anpassar sig till rollen som 

”sjuk” och hur man nu måste anpassa sig till rollen som ”frisk”.  

Så vi undrar om ni vet några i er förening som har hamnat eller kommer hamna i denna 

situation som skulle vilja vara intresserade av att ställa upp att bli intervjuad (ca 30-45 min). 

Har ni några funderingar så maila gärna tillbaka. 

  

Är väldigt tacksam för svar. 

  

Med vänliga hälsningar 

Madeleine Olsson och Eva-Karin Johansson  

 

 

 

 

 

 


