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Abstrakt 

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och så även sjukskrivningar med anledning av detta. För den 

som drabbats av utmattningssyndrom väntar oftast en lång rehabilitering, där kontakt med olika 

instanser förekommer. Försäkringskassan fungerar som en samordnande aktör som styr över 

personens rehabilitering och bedömer rätten till sjukpenning. Medialt får Försäkringskassan ofta utstå 

kritik och myndighetens agerande är ständigt föremål för diskussion. Denna studie har undersökt hur 

personer med utmattningssyndrom upplevt kontakten med Försäkringskassan. En webbaserad enkät 

lades ut i Facebook-gruppen “Vi som drabbats av utmattningssyndrom”. Resultatet indikerar ett 

övervägande stort missnöje kring kontakten med Försäkringskassan, då den ofta genererar mer stress 

och försämrat mående. Mer studier kring sjukskrivnas möte med socialförsäkringen och dess inverkan 

på rehabiliteringen är att önska.  

Nyckelord: sjukskrivning, utmattningssyndrom, socialförsäkring, Försäkringskassan 

 

 

  



	 3 

Abstract 

Title: The double burden – how people suffering from burnout have experienced the contact 

with the Swedish Social Insurance Agency 

Sick leave due to mental illness, such as burnout, has faced an prominent increase over the past 

decades. The rehabilitation for burnout is often long and includes contact with multiple actors. The 

Swedish Social Insurance Agency, Försäkringskassan, works as an coordinating actor that decides 

both over rehabilitation arrangements and the right to sick leave benefits. Försäkringskassan and its’ 

acting is often criticised, especielly in the media. The following study focuses on how people 

suffering from burnout have experienced the contact with Försäkringskassan. To collect data a web-

based survey was sent to members in the Facebook-group ”Vi som drabbats av utmattningssyndrom”, 

which can be translated into ”We who have suffered from burnout”. The results indicate a 

considerable discontent concering the contact with Försäkringskassan, since it often leads to 

worsening mental health. More studies focusing on the relationship between people on sick leave and 

the social insurance agency is needed.     

Keywords: sick leave, burnout, social insurance, The Swedish Social Insurance Agency 
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1. Inledning 
Det har under senare tid blivit alltmer vanligt att tala om stressrelaterad ohälsa och utbrändhet. Antalet 

personer som drabbas av sjukskrivningar med dessa problem har ökat stadigt och är idag, jämte 

muskuloskeletala problem, den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro från arbete (Försäkringskassan, 

2017). Utmattningssyndrom kan yttra sig olika från person till person, men ofta ingår en problembild 

med både fysiska och psykiska besvär (Theorell, 2012; Socialstyrelsen, 2003). Vanliga symtom är 

kraftig och ihållande trötthet, koncentrationssvårigheter, ångest, sömnbrist och olika former av fysisk 

smärta. Besvären kan vara orsakade av stressande omständigheter på såväl arbete som i privatlivet. 

För personer med utmattningssyndrom tenderar rehabiliteringen att bli långvarig, vilket innebär att det 

kan ta flera månader eller år innan tillfrisknande och arbetsåtergång är möjlig (Theorell, 2012).  

Under denna period kan den sjukskrivna möta en rad skilda aktörer, allt från hälso- och sjukvården 

till Arbetsförmedlingen och den egna arbetsgivaren (Ekholm, Vahlne Westerhäll, Bergroth & Schüldt 

Ekholm, 2015). Den myndighet som de emellertid alltid kommer i kontakt med är Försäkringskassan 

(Nilsson, 2014). Försäkringskassan har två primära funktioner. Till att börja med gör de bedömningar 

kring rätten till sjukpenning – det ekonomiska stöd som är tänkt att erbjuda trygghet för personer som 

drabbas av sjukdom och skada. Dessutom fungerar myndigheten som den samordnande aktören i 

individens rehabilitering, vilket kan innebära att initiera rehabiliteringsprogram, till exempel 

arbetsträning, samt att föra en dialog med framförallt läkare och arbetsgivare (Ekholm et al., 2015; 

Nilsson, 2014).  

Samtidigt som Försäkringskassan spelar en central roll i individens rehabilitering, är det en 

myndighet som ofta får utstå kritik - åtminstone från medialt håll (Försäkringskassan, 2014). Kritiken 

består exempelvis i att bedömningarna är för hårda, att de sjukskrivna blir misstrodda och att 

kontakten kan resultera i ännu sämre mående (ibid.). Enligt SOM-institutets mätningar kring 

befolkningens förtroende för olika myndigheter hamnar Försäkringskassan, tillsammans med 

Arbetsförmedlingen, längst ned på listan (SOM-institutet, 2013).  

Handläggarna på Försäkringskassan beskrivs ofta som “grindvaktare”, i det att de ska avgöra vem 

som egentligen är sjuk och har rätt till såväl sjukpenning och rehabiliteringsinsatser (Hensing, Timpka 

& Alexanderson, 1997). Som grund för sjukskrivningarna ligger till stor del läkarnas bedömningar 

och sjukintyg kring den sjukskrivnas hälsa och arbetsförmåga (Söderberg, 2005). I fallet med 

utmattningssyndrom tillstöter en försvårande omständighet kring själva berättigandet att vara sjuk. 

Svårigheterna med psykiatriska diagnoser, som i det här fallet den stressrelaterade psykiska ohälsan, 

är nämligen att objektivt “bevisa” förekomsten av sjukdom och arbetsoförmåga (Michailakis, 2008; 

Söderberg & Müssener, 2008).  

Diagnoser som inte rymmer några kliniska fynd – som en röntgenbild av ett brutet ben – benämns 

oftast som symtombaserade diagnoser (Michailakis, 2008). Istället för objektiva mått får läkarna 

förlita sig på patienternas utsagor om sina symtom; som till exempel ångest, sömnbesvär och 
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koncentrationssvårigheter. Detta inverkar negativt på läkarintygen som inte får lika hög bäring hos 

Försäkringskassan (Söderberg & Müssener, 2008). Problem med läkarintyg försvårar i sin tur 

handläggarnas bedömning av patienten, vilket kan gå ut över den drabbade (ibid.). Michailakis (2008) 

menar vidare att de symtombaserade diagnoserna ofta får ta skulden för de ökande kostnaderna kring 

socialförsäkringen. Det framställs därför som särskilt viktigt att rent samhällsekonomiskt fokusera på 

dessa diagnoser och deras inverkan på socialförsäkringen (ibid.).  

Förutom att utmattningssyndromet åsamkar individen mycket lidande och besvär drabbar nämligen 

det ökande antalet sjukskrivningarna på ett ekonomiskt plan även samhället hårt (Ekholm et al., 2015; 

Michailakis, 2008). Samtidigt som socialförsäkringen ska erbjuda stöd i perioder av sjukdom är 

hjälpen också villkorad. Från politiskt håll lyfts ofta idéer om att hålla nere kostnaderna genom att 

skära ned på förmånerna och skärpa reglerna (Upmark, Hagberg & Alexanderson, 2011). Det som 

dessutom präglar Försäkringskassans uppdrag är att aktivera istället för att passivisera medborgarna. 

Bakom detta finns en bärande tanke att både samhället - i och med skatteintäkter - och individen mår 

bäst av att arbeta (Ekholm et al., 2015). En ytterligare ambition är ofta att försöka komma åt individer 

som fuskar, det vill säga egentligen inte är sjuka utan som “utnyttjar systemet” (Michailakis, 2008).  

Utifrån dessa premisser är det av två anledningar angeläget att undersöka hur personer som blivit 

sjukskrivna för utmattningssyndrom upplevt kontakten med Försäkringskassan. Först och främst är 

det den diagnosgrupp som stigit mest på senare år och därmed utgör en påfrestning på 

socialförsäkringssystemet (Michailakis, 2008). Det är dessutom intressant utifrån den aspekten att det 

berör personer som redan mår dåligt - ofta både fysiskt och psykiskt – och där hot om uteblivet 

ekonomiskt stöd eller att inte bli trodd på troligtvis kan utgöra ännu en stressfaktor. Att få god hjälp 

och ett respektfullt bemötande i sin rehabiliteringsprocess kan anses viktigt för att återfå hälsa och 

arbetsförmåga. Om det motsatta råder - att personen blir misstrodd och nekad hjälp - finns anledning 

att misstänka det omvända; det vill säga att återgången till arbete dröjer och kostnaderna för samhället 

ändå ökar. 

 

1.1. Relevans för socialt arbete 
Frågan om sjukfrånvaron är ett ämne som behandlas inom många olika discipliner, exempelvis 

nationalekonomi, medicin och sociologi (Ekholm et al., 2015). Den höga sjukfrånvaron och ökningen 

av psykisk ohälsa kan ses som ett samhällsproblem (Socialstyrelsen, 2003). Socionomens kompetens 

är bland annat att vägleda i välfärdsystemen och möta klienter utifrån ett helhetsperspektiv (Lundin, 

Benkel, de Neergaard, Johansson & Öhrling, 2019). Socialarbetare kan komma i kontakt med 

sjukskrivningsproblematiken både i mötet med klienter och i samarbetet med andra myndigheter. 

Detta gäller kanske främst för kuratorer inom hälso- och sjukvården samt i en del fall hos enheterna 

för ekonomiskt bistånd vid kommunernas individ- och familjeomsorg (Lalos, Blom, Morén & Olsson, 

2014; Lundin et al., 2019). Kunskaper om olika aspekter av individens rehabilitering är därför av stor 

vikt för att främja god hälsa och ett respektfullt bemötande gentemot den drabbade.  
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1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen kring hur kontakten med Försäkringskassan kan inverka på 

sjukskrivna personers hälsa. Studien kommer därför undersöka hur personer som varit sjukskrivna för 

utmattningssyndrom upplevt kontakten med Försäkringskassan.  

 

1.3. Frågeställningar 
• Vilka positiva eller negativa erfarenheter har personer som varit sjukskrivna för 

utmattningssyndrom av kontakten med Försäkringskassan?  

• På vilket sätt har ett beviljande eller avslag av sjukpenning inverkat på individens upplevelse 

av kontakten med Försäkringskassan?  

• Skiljer sig de sjukskrivnas upplevelser av kontakten med Försäkringskassan åt genom 

bakgrundsvariablerna kön, ålder och utbildningsnivå? 

 
1.4. Bakgrund 
I det följande ges en kort bakgrund till och förklaring av olika begrepp som är centrala för uppsatsen. 

Syftet är att förse läsaren med information för att bättre förstå de omgivande faktorer som kan påverka 

mötet mellan den sjukskrivna och Försäkringskassan.  

 

1.4.1. Sjukfrånvaro och socialförsäkringen 

Problemet med sjukfrånvaro är ofta i ropet och varierar över tid (Ekholm et al., 2015). Det har 

klarlagts att människors tendens att vara sjukskrivna inte alltid har att göra med befolkningens 

hälsotillstånd, utan att andra faktorer kan spela in. Det finns exempelvis kopplingar till om det är hög 

eller låg arbetslöshet samt om landet befinner sig i hög- eller lågkonjunktur. I perioder av hög 

arbetslöshet tenderar människor till exempel att hålla fast vid sina jobb och vara mindre sjukskrivna – 

och vice versa. En ytterligare aspekt är hur generösa välfärdssystemen är och om individen tjänar eller 

förlorar på att vara borta från arbetet (ibid.). I forskning och debatt förs istället ofta meningen fram att 

generösa välfärdssystem ökar incitamenten för människors sjukfrånvaro - även när de inte är sjuka 

(Michailakis, 2008). Följden blir ett utbrett fusk, där människor av lathet hellre väljer att stanna 

hemma än att gå till arbetet (Michailakis, 2008; Theorell, 2012). 

Social- och sjukförsäkringen är tänkt att fungera som ett stöd för människor som drabbas av 

sjukdom och skada (Arvidsson 2017; Ståhlberg, 2014). I Sverige är sjukförsäkringen generell, vilket 

innebär att alla som arbetar betalar in en avgift kopplad till sin lön, samt att alla har rätt till stöd vid 

sjukfrånvaro. För att socialförsäkringen ska kunna gå runt krävs därmed att en stor del av 

befolkningen arbetar och betalar in skatt. Ståhlberg (2014) skriver att systemet kan vara särskilt 

sårbart vid svängningar i konjunkturen eller ökat tryck från en sjuk befolkning. Ökningar i 
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sjukfrånvaron innebär således stora kostnader för socialförsäkringssystemet (Ekholm et al., 2015). 

Under 2017 uppgick kostnaderna för sjukpenning till drygt 36 miljarder, och då tillkommer även 

sådant som kostnader för utebliven produktion samt uteblivna skatteintäkter (Försäkringskassan, 

2018; Ekholm et al., 2015).  

För att vara berättigad till sjukpenning behöver två kriterier vara uppfyllda (Ekholm et al., 2015). 

Det ena är att sjukdom eller skada kan uppvisas. Därutöver krävs att denna sjukdom eller skada 

innebär en nedsättning i arbetsförmåga. Som grund för rätten till sjukpenning och arbetsrelaterad 

rehabilitering ligger primärt läkarnas sjukintyg. I slutändan fattas emellertid beslutet av handläggarna 

på Försäkringskassan. 

Det sker hela tiden förändringar i Försäkringskassans organisation, som kan påverka de 

sjukskrivnas möjligheter att få hjälp (Statskontoret, 2010). Försäkringskassan genomgick exempelvis i 

början av 2000-talet en centralisering. I samband med att många lokala kontor lades ned, har detta 

bland annat inneburit att de personliga mötena - mellan handläggare och de sjukskrivna - minskat eller 

helt uteblivit. Istället sker kommunikationen främst genom mail, post och telefonsamtal (ibid.). Det är 

primärt i längre och svårare fall som handläggarna träffar de sjukskrivna, antingen enskilt eller med 

representanter från arbetsgivaren och hälso- och sjukvården.  

En annan relativt aktuell förändring är införandet av rehabiliteringskedjan år 2008. 

Rehabiliteringskedjan innebar att Försäkringskassan prövar den försäkrades möjligheter att återvända 

till arbetslivet på givna tidpunkter (Ekholm et al., 2015). Efter 90 dagar prövas om den sjukskrivna 

kan återgå till något annat arbete hos samma arbetsgivare. När 180 dagar har passerat prövas 

möjligheten att arbeta (inom samma eller liknande arbete) mot hela arbetsmarknaden. Efter ett år (365 

dagar) prövas den försäkrade mot alla förekommande jobb på arbetsmarknaden. Vid dessa tidpunkter 

prövas också rätten till fortsatt sjukpenning. Syftet med rehabiliteringskedjan var att mer aktivera än 

passivisera de sjukskrivna (ibid.).  

Mötet mellan Försäkringskassans handläggare och medborgarna är inte bara ett möte mellan två 

individer. Lipsky (1980) skriver att det är genom frontlinjebyråkraternas möte med medborgarna som 

politiska direktiv antar en konkret form. Uppgiften att implementera dessa politiska beslut – 

exempelvis att sänka sjuktalen - ligger på frontlinjebyråkraterna, i det här fallet handläggarna på 

Försäkringskassan (Upmark, Hagberg & Alexanderson, 2011). Handläggarna på Försäkringskassan 

har alltid att göra en avvägning mellan individuellt riktad hjälp och att göra rättvisa bedömningar i 

enlighet med regelverket (Inspektionen för socialförsäkringen, 2017). Myndigheter utmärks enligt 

sociologen Max Weber av ett målrationellt beteende som syftar till att fatta objektiva och för alla 

rättvisa beslut (Giddens & Sutton, 2014). Att säkerställa rättssäkerheten blir då en viktig uppgift i 

syfte att motverka diskriminering.  

Den offentliga sektorn har dessutom alltid att brottas med resursbrist och behöver således fördela 

sina medel på mest effektiva sätt (Lipsky, 1980). De har många ärenden samtidigt och behöver fatta 

tämligen snabba beslut, där inte alltid all information kan samlas in. Från medborgarnas håll kan det 
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konstateras att det byråkratiska systemet ofta upplevs som trögt och opersonligt (Premfors, 2009). 

Lipsky (1980) poängterar vidare att medborgarna i mötet med myndigheterna går från att vara 

individer till klienter. I denna process lämnas ofta personliga attribut, erfarenheter och omständigheter 

åt sidan, för att istället göra plats åt kategoriseringar av olika slag. Medan medborgarna förväntar sig 

att bli behandlade som individer, tenderar frontlinjebyråkrater istället att depersonifiera sina klienter. 

Hydén (2001) menar att detta kan vara en strategi för att klara av både svårighetsgraden i arbetet och 

den stora mängden fall.  

 
1.4.2. Lång rehabilitering vid utmattningssyndrom 

Ovan har det i korta ordalag beskrivits om den problembild som drabbar personer med 

utmattningssyndrom. Här kan även tillföras de faktorer som bidrar till att rehabiliteringen ofta blir 

långvarig. Perski (2012) lyfter särskilt fram två anledningar till att så är fallet. Den ena är att det vid 

utmattningssyndrom särskilt är nervsystemet som drabbas, och troligen krävs det längre tid för 

nervsystemet att återhämta sig än vad som är fallet med andra vävnader och organ. Förklaringen till 

detta är att nervsystemet hela tiden behöver vara aktivt och endast återhämtar sig under kortare 

stunder, exempelvis vid djup sömn (ibid.).  

Den andra aspekten handlar om att ett utmattningssyndrom ofta innebär att hela eller stora delar av 

ens livssituation behöver förändras (Perski, 2012). Den stress som föregått sjukskrivningen kan ha 

pågått i flera år och således tar det lång tid att förändra beteenden och omständigheter i ens liv, vare 

sig det rört sig om arbete eller personliga angelägenheter. Under denna period kan det också uppstå 

problem med att ta in ny information och anpassa sig till svåra omständigheter i livet (ibid.). Perski 

(ibid.) menar också att omgivningen ofta ställer sig oförstående till att rehabiliteringen kan bli så 

långvarig. Socialstyrelsen konstaterar i sina senaste riktlinjer kring utmattningssyndrom (2003) att det 

i nuläget saknas kunskap om diagnosens förlopp. Det är med anledning av detta inte helt lätt att 

utforma en allt igenom giltig rehabiliteringsplan. 
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2. Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som presenteras här är främst avsedd att behandla frågan om bemötandet 

mellan de sjukskrivna och socialförsäkringen. De relativt få studier som gjorts på området är primärt 

utförda i en svensk kontext – vilket till stor del kan förklaras genom att olika länder har olika sätt att 

administrera sjukförsäkringen (Ståhlberg, 2014). Även om den svenska modellen inte är helt unik är 

det inte helt lätt att överföra andra länders system på svenska förhållanden - där exempelvis privata 

försäkringar spelar in (ibid.). Medan några studier direkt undersöker bemötandet riktar sig andra in på 

sjukskrivnas upplevelse av sin sjukperiod. I dessa undersökningar återkommer kontakten med 

Försäkringskassan som ett viktigt inslag i deras rehabilitering.  

Med anledning av det något begränsade utbud av forskning direkt relaterat till uppsatsens 

problemområde har även andra studier fått ingå. Denna del av forskningen utgår istället från 

handläggarna på Försäkringskassan och hur de upplever sin arbetsmiljö. Här blir det tydligt att vissa 

dilemman i det dagliga arbetet går ut över de försäkrade. Genom att även presentera dessa studier ges 

en mer nyanserad bild av uppsatsens problemområde.  

 

2.1. Bemötandet mellan de sjukskrivna och rehabiliteringsaktörerna 
En del studier på området har fokuserat på sjukskrivnas erfarenheter av möten med olika 

rehabiliteringsaktörer. Värt att notera är att de presenterade studierna fokuserar lika mycket – eller 

mer - på mötet med professionella inom hälso- och sjukvården som handläggare på 

Försäkringskassan. Anledningen till denna “snedfördelning” är primärt att det saknas studier som går 

mer i linje med den här uppsatsens frågeställningar. Resultaten ger därför ofta en generell bild av 

mötet med olika aktörer under den sjukskrivnas rehabilitering.  

Generellt sett visar studierna på att de sjukskrivna upplevt bemötandet från olika professionella 

som gott (Söderberg, 2005; Müssener, 2007; Upmark, Hagberg & Alexanderson, 2011). Några teman, 

som ringar in vad som bidragit till denna positiva upplevelse, har återkommit i de olika studierna. De 

sjukskrivna har angett det som värdefullt att bli behandlade med respekt, uppleva sig som stöttade och 

att utveckla en bra och personlig relation till den professionella. Respondenterna betonade även vikten 

av att bli betrodda och tagna på allvar när det kom till deras problembild och sjukdomsbesvär. Det har 

dessutom varit uppskattat om kravbilden som ställts på de sjukskrivna upplevts som välbalanserad och 

att de kunnat vara delaktiga i frågor som rörde rehabiliteringen (Söderberg, 2005; Müssener, 2007).  

Även om resultaten generellt pekar på positiva erfarenheter finns det också stöd i forskningen för 

det motsatta. I en studie av Upmark, Hagberg och Alexanderson (2011), som samlade in svar från 

drygt 5000 sjukskrivna, konstaterades det att 20 procent hade upplevt negativa möten med 

professionella på Försäkringskassan. Ett något större missnöje stod att finna i mötet med hälso- och 

sjukvården, där motsvarande siffra istället låg på 27 procent (ibid.). De som hade upplevt negativa 

möten med Försäkringskassans handläggare menade att de kände sig misstrodda eller bemöttes utan 
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respekt. Vidare antyddes att de professionella verkat stressade, nonchalanta och uppträtt likgiltigt 

inför de sjukskrivnas ärenden (ibid.). Istället för att uppvisa engagemang för den drabbade föreföll 

handläggarna distanserade och att de endast utförde sitt arbete på rutin.  

Några av deltagarna i Müsseners avhandling från 2007 vittnar om att det inte är någon självklarhet 

med en god relation till de professionella. Istället tillskriver de möjligheten att få kontakt med en bra 

professionell som “ren tur” (ibid., s. 30). Under sin rehabiliteringsperiod har det förekommit att de 

haft kontakt med personer där de upplevt mötena som mindre bra. När de sedan av olika anledningar 

fått lov att byta kontakt, till exempel deras handläggare eller läkare, har allting tagit en positiv 

vändning. Respondenterna menar således att den personliga relationen är av betydelsefull vikt. 

Ytterligare en aspekt i mötet mellan professionella och sjukskrivna är hur denna kontakt kan utlösa 

antingen positiva eller negativa emotioner hos den hjälpsökande (Söderberg, 2005; Müssener, 2007). 

Detta kan i sig påverka klientens självkänsla och hälsa, vilket sedermera får följder på 

rehabiliteringsprocessen i stort. På den positiva sidan betonas särskilt vikten av att framkalla känslor 

av stolthet. Denna stolthet kan följaktligen leda till ökad tilltro till egna förmågor och framkalla bättre 

hälsa. Särskilt aktuellt blir detta när den sjukskrivna får vara delaktig i processen och dessutom tillåts 

komma med egna förslag. På sikt främjar sådana möten en snabbare återgång till arbete (Müssener, 

2007; Larsson, 2007; Söderberg, 2005).  

Den negativa delen kännetecknas å andra sidan av skamkänslor, där individens sätt att vara eller 

förslag till rehabilitering bemöts med skepsis (Svensson, Karlsson, Nordqvist & Alexanderson, 2003). 

Individens tilltro till det egna självet bryts ned och istället för empowerment kan det motvänt talas om 

disempowerment. Svensson et al. (2003) antyder att sjukskrivna personer, som redan kan ha sviktande 

självkänsla med anledning av sin sjukdom och arbetsoförmåga, kan påverkas särskilt negativt av 

bristande bemötande. Trots att denna emotionella aspekt kan ha en betydande del i rehabiliteringen är 

det, menar författarna i flera studier (Svensson et al., 2003; Svensson, Müssener & Alexandersson, 

2006; Söderberg & Müssener, 2008), ett ämne som inte blivit tillräckligt uppmärksammat i 

forskningen och debatten.  

 

2.1.2. Delaktighet kring rehabilitering och arbetsåtergång 

Något som inverkat på såväl de sjukskrivnas upplevelse av kontakten med Försäkringskassan som 

deras förmåga att återgå i arbete är huruvida de känt sig delaktiga i rehabiliteringen (Larsson, 2007; 

Vidman, 2007). Medan de sjukskrivna ofta föredrar en uppmuntrande hållning från de professionella, 

kan det konstateras att så inte alltid är fallet (Vidman, 2007; Larsson, 2007; Müssener, 2007). Särskilt 

framgår det i de fall då handläggarna inte låtit de sjukskrivna komma till tals och ha inflytande över 

processen. En ofta återkommande kritik är att det istället snarare är de professionella än individen 

själv som är med och bestämmer i besluten. Det kan exempelvis handla om handläggare eller personal 

inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten (Larsson, 2007). Detta kan i längden, 
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menar Larsson (ibid.), få konsekvenser för individens rehabilitering i stort, som deras mående och 

möjligheten att återvända till arbete. 

I Vidmans (2007) intervjustudie med långtidssjukskrivna har respondenterna framfört kritik mot 

just Försäkringskassans benägenhet att slå ned på individens egna initiativ till eller önskemål om 

rehabiliteringsåtgärder. Besluten tas, enligt deltagarna, över deras huvuden och är inte anpassade till 

vad de sjukskrivna själva anser sig vara i behov av. Myndigheten kan exempelvis anse att individen 

inte är tillräckligt frisk för en aktivitet eller åtgärd som den själv haft önskemål om, medan de omvänt 

kan föreslå insatser som inte ligger i linje med vad den enskilde anser sig klara av.  

Vidare kan frågan om arbetsförmåga vara ett känsligt område (Vidman, 2007). Upplevelsen från 

de sjukskrivna är oftast att Försäkringskassan är den som har det avgörande ordet i bedömningen av 

deras arbetsförmåga. Det kan röra sig om hur mycket de sjukskrivna är förmögna att klara av eller 

tidsplanen kring när en arbetsåtergång bör bli aktuell. Kritiken drar samtidigt åt två skilda håll (ibid.). 

Somliga menar att Försäkringskassan driver på de sjukskrivna alltför hårt, medan andra anser att 

rehabiliteringsåtgärderna går för långsamt. Överlag menas att Försäkringskassan är alltför regelstyrd 

och inte tar tillräcklig hänsyn till de enskilda individernas förutsättningar (ibid.).  

Omständigheterna kring återgång till arbete är samtidigt en fråga med många bottnar. Det är 

vanligt att en rad skilda faktorer bidragit till utmattningssyndromet, och således krävs ofta flertalet 

förändringar för att en arbetsåtergång ska vara möjlig (Noordik, Nieuwenhuijsen, Varekamp, van der 

Klink & van Dijk, 2011). På ett personligt plan kan det röra sig om att lära sig sätta gränser och att bli 

medveten om vilka uppgifter eller situationer som bidrar till utmattningen. Vidare kan arbetsåtergång 

försvåras genom de symtom som personerna upplever (ibid.), som koncentrationssvårigheter, trötthet 

eller fysisk smärta. I en dansk studie konstateras det att även sjukdomshistorik – huruvida personen 

tidigare varit sjukskriven för psykisk ohälsa – påverkar arbetsåtergången (Nielsen et al., 2011). De 

som inte tidigare drabbats av utmattningssyndrom eller liknande diagnoser har större möjlighet att 

återvända till arbete.  

I en kvalitativ studie från Holland klargörs att förståelse och stöd från omgivningen är en central 

del i rehabiliteringen (Noordik et al., 2011). Detta gäller från såväl hemmet som arbetsplatsen och de 

olika hälso- och sjukvårdskontakterna. Några av deltagarna i den nämnda studien menade att stödet 

funnits från början, andra att den kommit med tiden. Särskilt i förhållande till arbetsåtergång framstår 

stödet och förståelsen som viktiga faktorer. Processen att återvända till arbete beskrivs som kantad av 

en mängd hinder. Dessa hinder varierar ofta mellan person till person, och kräver dialog mellan de 

olika aktörerna. Att hitta lösningar och implementera dessa på arbetsplatsen framstår som nödvändiga 

inslag för att kunna återvända till arbete (ibid.).      

Gerner (2005) kunde i sin avhandling konstatera att de som själva haft inflytande i sin 

rehabilitering i större utsträckning kommit tillbaka i arbete. Deltagarna i Müsseners studie (2007) 

upplevde att positiva möten bidrog till snabbare arbetsåtergång, medan negativa sådana istället kunde 

stå som hinder i vägen. Författaren lyfter frågan om att denna kunskap kan vara till nytta för 
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professionella som möter sjukskrivna, både för de som redan arbetar och de som är under utbildning 

(ibid.). Syftet vore att tydligare fokusera på och medvetandegöra aspekten med positiva möten och 

inflytande i sin rehabilitering.  

 
2.2. Arbetsvillkoren för Försäkringskassans handläggare 
Ett annat tema som visat sig vara centralt inom forskningen är arbetsvillkoren för handläggarna på 

Försäkringskassan, samt deras kontakter med såväl medborgare som hälso- och sjukvården. Studierna 

indikerar att handläggarnas arbetsvillkor också går ut över kontakten med de försäkrade (Hensing et 

al., 1997). Nedan tecknas en bild av sådana problem och på vilket sätt de sjukskrivna drabbas.  

Även om handläggarna i Söderberg och Müsseners studie (2008) menar att läkarkontakterna oftast 

fungerar bra, återkommer i forskningen några betydande problem. Den omständighet som beskrivs 

vara mest besvärlig är svårigheter med läkarintygen (Hensing et al., 1997; Söderberg & Müssener, 

2008; Nilsing Strid, 2013). När läkarna som sjukskrivit patienterna inte lämnar tillräckligt med 

information i intygen leder det vanligtvis till två följder. Det ena handlar om att handläggarna behöver 

ta kontakt med läkarna och i en del fall även klienterna, i syfte att hämta in kompletterande uppgifter 

kring exempelvis sjukdomsbilden eller arbetsförmågan. Detta är en vanligt förekommande procedur, 

som leder till att handläggningstiden - och väntan på beslut för de sjukskrivna - låter dröja. Om 

handläggarna trots förnyade kontakter inte får in mer uppgifter riskerar besluten, som kan röra 

exempelvis sjukpenning eller rehabiliteringsåtgärder, att fattas på otillräckliga grunder.  

Trots att problemen med läkarintygen varit i ropet länge indikerar mer aktuell forskning att 

situationen är tämligen oförändrad. Nilsing Strid (2013) fokuserade i sin avhandling på just kvalitén 

på läkarintygen före och efter införandet av rehabiliteringskedjan år 2008. Trots att kraven på 

läkarintygen ökat efter införandet kunde bara en viss bättring märkas. Det har också konstaterats att 

vårdcentralens alla resurser inte tas i bruk för att undersöka patienternas arbetsförmåga (ibid.). 

Författaren konstaterar att den bristande kommunikationen mellan de olika rehabiliteringsaktörerna 

försvårar processen att bedöma rätten till sjukpenning. 

I Hensing et al. (1997) beskrivs vidare svårigheterna med att göra adekvata bedömningar kring en 

persons arbetsförmåga. Sjukskrivningarna kan, enligt handläggarna i studien, dölja andra sociala eller 

arbetsmiljörelaterade problem. De kan exempelvis handla om att det råder hög arbetslöshet eller 

problem förenade med migration och språksvårigheter. Även andra sociala problem eller 

ogynnsamma förhållanden i ens privatliv kan påverka arbetsmöjligheterna. Andra gånger kan det 

handla om att de sjukskrivna behöver öppna upp för ett annat arbete än det hen tidigare jobbat med, 

och att detta kan vara svårt för klienterna att förstå (Söderberg & Müssener, 2008). Det kan i dessa 

fall vara svårt att avgöra vad som berättigar till sjukpenning och vad som egentligen bör lösas på 

annat sätt.  
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Vidare kan det konstateras att handläggarna upplever det som särskilt svårt att göra bedömningar i 

samband med psykiatriska diagnoser (Söderberg & Müssener, 2008). Symtom som ångest och 

utmattning kan betraktas som generella - något som alla kan drabbas av och som inte per automatik 

behöver innebära nedsatt arbetsförmåga. Handläggarna upplever ofta att det sällan framgår av 

läkarintygen hur pass allvarligt drabbade patienterna är. Därtill saknas ofta beskrivningar från hälso- 

och sjukvården kring hur dessa symtom påverkar personens arbetsförmåga. En person kan 

exempelvis, menas det från deltagarna i Söderberg och Müsseners studie (ibid.), ha 

koncentrationssvårigheter eller lida av sömnbrist, men ändå utföra sina arbetsuppgifter.  

Med anledning av att de psykiatriska diagnoserna baseras på så pass generella symtom, intar 

handläggarna ibland en skeptisk hållning till sjukskrivna inom denna diagnosgrupp. En del menar 

exempelvis att de själva kan uppleva utmattningsliknande symtom – men att de trots allt går till jobbet 

(Söderberg & Müssener, 2008). Läkarna hävdar i sin tur att det är särskilt svårt att skriva adekvata 

läkarintyg när det gäller symtombaserade diagnoser (Nilsing Strid, 2013).    

Studierna klargör också att det finns en ömsesidigt ansträngd relation mellan Försäkringskassan 

och hälso- och sjukvården (Hensing et al., 1997; Söderberg & Müssener, 2008; Nilsing Strid, 2013). 

Handläggarna på Försäkringskassan upplever ibland att läkarna verkar betrakta representanterna för 

socialförsäkringen som motståndare i rehabiliteringsprocessen. Omvänt beskrivs hur hälso- och 

sjukvården upplever kontakten med Försäkringskassans handläggare som ansträngande. Situationen 

förefaller svår att åtgärda, men Hensing et al. (1997) föreslår att utbildning på båda fronterna vore att 

föredra; handläggarna borde få mer medicinsk och beteendevetenskaplig utbildning, medan läkarna 

skulle ges bättre inblick i hur socialförsäkringen fungerar. Detta för att komma tillrätta med den 

schism som uppenbarat sig mellan de både lägren, och som i sin tur går ut över de försäkrade.  

Forskningen tyder också på att det inte enbart är kontakten med hälso- och sjukvården som brister. 

Handläggarna anger även att det existerar en svår relation med exempelvis Arbetsförmedlingen 

(Hensing et al., 1997). Problemet handlar ofta om att de båda myndigheterna har motstridiga mål. 

Försäkringskassan har krav på sig att få ut människor i arbete och därigenom uppmuntra det friska hos 

sina klienter. Medan Försäkringskassan således försöker se möjligheterna tenderar 

Arbetsförmedlingen istället att se hinder. Det kan handla om att Arbetsförmedlingen inte anser att 

personerna ifråga, med anledning av deras sjukskrivningar, är tillräckligt arbetsföra. Handläggarna på 

Försäkringskassan kan därför uppleva Arbetsförmedlingen som en bromskloss och att samarbetet inte 

fungerar (ibid.). 

 

2.2.1. Mötet med de försäkrade 

Det är även i mötet med de försäkrade som handläggarna på Försäkringskassan stöter på problem. 

Handläggarna uppger det exempelvis som särskilt svårt att arbeta med omotiverade klienter, som 

varken kan tänka sig något annat arbete eller att börja studera (Hensing et al., 1997). Hur gott arbete 

handläggarna än lägger ned på att hjälpa den drabbade, är det mesta verkningslöst om inte den 
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sjukskrivna är motiverad att återvända till (någon form av) arbete. Denna tes får även stöd från 

Nielsen et al., (2011), som konstaterar att personer med en mer positiv förväntan inför 

arbetsåtergången också kommer ut i arbete snabbare. Just bristande motivationen har samtidigt visat 

sig vara en central aspekt för personer som drabbats av utmattningssyndrom (Kaschka, Korczak & 

Broich, 2011). Till stor del kan detta förklaras genom själva upplevelsen av utmattning och den 

nedsatta ork som då följer. Det är även vanligt med så kallad depersonalisation – att personerna tappar 

kontakt med sig själva och därmed fjärmas från sina egna viljor och behov (ibid.).  

Ett annat återkommande tema i forskningen är att klienterna, enligt handläggarna på 

Försäkringskassan, är mindre bra införstådda i hur socialförsäkringen fungerar (Hensing et al., 1997). 

Det kan exempelvis handla om vilken roll läkaren och dennes intyg spelar i sjukskrivningsprocessen. 

En vanlig och missledande föreställning bland de sjukskrivna är att det enbart räcker med ett 

läkarintyg för att beviljas sjukpenning (Söderberg & Müssener, 2008). Handläggarna möts även ofta 

av en skepsis från de sjukskrivna kring att Försäkringskassans läkare kan göra andra bedömningar än 

deras egna läkare (Söderberg & Müssener, 2008). Med anledning av detta får handläggarna spendera 

mycket tid åt att förklara själva sjukskrivningsprocessen och möts inte sällan av ifrågasättande 

klienter. I Söderberg och Müsseners studie (ibid.) menar en del handläggare att läkarna bättre borde 

informera patienterna om rehabiliteringsaktörernas olika roller.  

Slutligen lyfter handläggarna dilemmat kring att möta upprörda klienter och att detta kan uppta en 

stor del av arbetstiden. Denna aspekt av arbetet upplever handläggarna kan bidra till emotionella 

påfrestningar och etiska konflikter (Hensing et al., 1997; Söderberg & Müssener, 2008). Ibland finns 

även rädslor för att träffa klienter som kommer på oannonserade besök eller uppsöker handläggarna 

utanför kontoret. Kontakten kan i dessa fall innehålla såväl hot mot handläggarna som att klienterna 

hotar att skada sig själva. Särskilt situationer i den senare kategorin upplever handläggarna som 

besvärliga att hantera. I Söderberg & Müssener (2008) framkommer att handläggarna upplever 

situationen med självhot som värre idag än tidigare. Detta kan, enligt deltagarna, ha att göra med en 

hårdare och mer krävande socialförsäkring.  

 

2.3. Sammanfattning  
Forskningen konstaterar i stort att ett större flertal sjukskrivna är nöjda med kontakten med såväl 

hälso- och sjukvården som Försäkringskassan. Däremot förekommer i relativt hög grad också ett 

missnöje. Att bli trevligt bemött och tagen på allvar kring sin sjukdomsbild upplevs som särskilt 

betydelsefullt. Det är även viktigt att få vara delaktig i sin rehabilitering. I några av studierna 

konstateras ett samband mellan gott bemötande och en snabbare återgång till arbete.  

Vidare framgår många problem relaterade till sjukförsäkringen och att handläggarnas arbetsvillkor 

går ut över klienterna. Flera faktorer – som ligger på såväl organisatorisk som politisk och 

mellanmänsklig nivå - ligger bakom det faktiska mötet mellan de sjukskrivna och handläggarna på 

Försäkringskassan. En återkommande slutsats i många av de presenterade studierna (Söderberg, 2005; 
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Svensson et al., 2003; Müssener, 2007) är att kunskapsläget gällande sjukskrivningsprocessen är 

otillräcklig. Det behövs fler studier, sägs det, för att bättre klargöra såväl hur de sjukskrivna upplevt 

kontakten med professionella som att kartlägga hur denna kontakt inverkat på individens 

rehabilitering.  
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3. Teori 
Uppsatsen utgår från ett par teoretiska ramverk som kan sägas vara indelade i två läger. Det ena rör 

individens roll som sjuk och behandlades först av Talcott Parsons under tidigt 1950-tal. Därefter har 

teorin utvecklats av bland andra Merton, Pilowsky samt Turner. Vidare kommer det också fokuseras 

på Antonovskys begrepp KASAM. Här betonas de mer generella aspekter som syftar till att 

upprätthålla människors fysiska och psykiska hälsa, särskilt i svåra eller stressfyllda perioder i livet.  

 
3.1. Sjukrollen 
Parsons (1991) avvek från den strikt medicinska modellen och menade att det fanns en sociologisk 

komponent i det att vara sjuk. Han utgick från att individen träder in i en specifik roll som sjuk, där 

hen tillskrivs såväl rättigheter som skyldigheter. Personen hamnar alltså inte enbart i ett 

sjukdomstillstånd, utan även i en särskild roll gentemot omvärlden och samhället. Genom att vara sjuk 

kan hen i olika grad befrias från sådant som att arbeta eller hjälpa till i hemmet. Graden av 

tillbakadragande handlar i grunden om hur pass omfattande sjukdomen eller skadan är.  

Parsons menade att det i samband med sjukdom och skada behövdes någon form av social 

kontroll. För att kunna erhålla denna befrielse från vardagliga plikter krävdes således bekräftelse på 

skadan, något som oftast lämnas genom en läkare (Parsons, 1991). Syftet med att behöva legitimera 

sin sjukdom är till stor del, skriver Parsons (ibid.), för att undvika den moraliskt nedbrutna 

“simuleringen”. Med detta menas att en person simulerar sin sjukdom eller skada för att slippa 

åtaganden.  

Vidare antas det i Parsons teori att personen befinner sig i ett tillstånd som behöver förbättras 

(Parsons, 1991). Det räcker inte bara med att personen vill bli frisk eller har rätt inställning. Det kan 

inte förväntas att den sjuka bara “rycker upp sig”. Parsons (1991) menar istället att den sjuka drabbats 

av ett tillstånd som kräver rätt omvårdnad och behandling. Å andra sidan är det också viktigt - för att 

rättmätigt kunna inträda i sjukrollen – att individen gör allt som den kan för att bli frisk. Det är således 

inte fullt acceptabelt att stanna kvar i sitt sjukdomstillstånd längre än vad som behövs. Även om 

motivationen att bli frisk inte i sig räckte, betonades detta som en viktig faktor i tillfrisknandet. Här 

handlar det alltså både om den egna inställningen och att söka adekvat hjälp.  

Parsons (1991) beskrev sjukrollen som en negativ och i de flesta fall övergående roll. Merton 

(1957) utvecklade emellertid Parsons resonemang och menade att sjukrollen kan bli en mer permanent 

lösning. I moderna industrialiserade samhällen, som det USA från vilket Parsons teori är sprungen, 

fästs ofta stor vikt vid aktivitet och prestation. Merton menar att sjukrollen i en sådan kulturell kontext 

kan bli som ett slags undvikande av den sociala struktur som råder. För somliga människor eller 

grupper, författaren exemplifierar med drogmissbrukare, blir sjukrollen ett sätt att hantera de krav som 

samhället och de sociala strukturerna ställer (ibid.). I sådana fall kan det uppstå konflikter mellan 

läkare och patient, eftersom läkaren å sin sida vill att patienten blir frisk medan patienten i sig hellre 
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förblir sjuk. Pilowsky (1978) benämnde detta som utvecklandet av en avvikande sjukroll, eftersom det 

hos den sjuke inte finns en direkt önskan om att bli bättre och därmed kunna återgå till de vardagliga 

plikterna.  

Turner (1995) beskriver att Parsons teori tillkom i en tid då psykosomatisk ohälsa blev allt 

vanligare. Samtidigt kan det inte förnekas, menar författaren, att det sedan 1950-talet skett en 

betydande förändring av såväl diagnoser som sjukvårdssystem (Giddens & Sutton, 2014; Turner, 

1995). Turner (1995) menar att Parsons teori primärt utgick från en problembild av akuta åkommor 

som snart skulle visa sig bli bättre. Detta betyder att mindre fokus, eller inget alls, lagts på långvariga 

eller kroniska sjukdomstillstånd. Vid bestående problem kan det vara mer otydligt i vilken grad den 

sjuka eller skadade kan befrias från sociala plikter, eller om det till exempel är möjligt att trots 

besvären arbeta (ibid.).   

Behållningen med Parsons teori om sjukrollen, menar Turner (1995), är betydelsen av att anlägga 

ett sociologiskt perspektiv på sjukdom, samt att sätta rollen i relation till det omgivande samhället. I 

en västerländsk kontext, där stort fokus ligger på aktiva och yrkesarbetande medborgare, innebär 

sjukdom en avvikelse från normen. Turner (ibid.) ställer detta i kontrast med Japan under 1990-talet, 

där inte samma individualistiska kultur rådde. Istället för att så fort som möjligt återfå individen i 

aktivitet lades mer fokus på att den sjuke skulle få tid till återhämtning. 

Vidare poängteras att Parsons utgick från ett slags optimal relation mellan läkare och patient, där 

patienten alltid fogade sig i den medicinska expertisens råd (Turner, 1995). I dagens sjukvård är så 

inte alltid fallet, menar Turner (ibid.). Även Pilowsky (1978) poängterar att det i diagnosticeringen av 

en patients åkomma alltid finns ett element av osäkerhet; det är inte alltid läkaren har rätt.   

 
3.2. KASAM 
Den andra teoretiska aspekt som kommer att behandlas är Antonovskys begrepp “Känsla av 

Sammanhang” (KASAM). Syftet med Antonovskys teori var att klargöra hur människor hanterar 

olika former av kriser och svåra situationer i livet (2005). Han kom fram till tre aspekter som visat sig 

betydelsefulla för att upprätthålla fysisk och psykisk hälsa; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  

Enligt Antonovsky (2005) är en viktig aspekt för individens hälsa att tillvaron framstår som 

begriplig. Personen förstår varför någonting händer och kan uppleva ett mått av förutsägbarhet i livet. 

Vad gäller hanterbarhet inbegrips individens egen förmåga att hantera den situation som dykt upp. Det 

rör sig även om de resurser som individen har att tillgå i form av hjälp från andra. Antagandet är att 

den som befinner sig i en stressande situation behöver kunna hantera de krav som uppstår, både med 

hjälp från andra och utifrån sina egna resurser. Den avslutande punkten som kännetecknar KASAM är 

meningsfullhet. Här betonas en delaktighet i det som sker och att kunna se en mening med det 

inträffade.  



	 19 

KASAM utgår från ett salutogent perspektiv, vilket innebär att se det friska i människor 

(Antonovsky, 2005). Särskilt i svåra situationer bedöms det som viktigt att lyfta fram positiva och 

stärkande faktorer. Antonovsky (ibid.) menar att de tre komponenterna i KASAM bidrar till ökad 

fysisk och psykisk hälsa. Om dessa aspekter fungerar blir tillvaron mer förutsägbar och skapar ett 

slags trygghet. Detta leder i sin tur till att individen bättre kan hantera de påfrestningar som dyker upp. 

Antonovsky (2005) lyfter också fram olika motståndsresurser (GMR) samt hur de kan motverka 

stress. Dessa motståndsresurser, som bland annat kan handla om pengar, socialt stöd eller jagstyrka, 

ser till att göra tillvaron begriplig och hanterbar. Genom att ”bunkra upp” med olika 

motståndsresurser skapas sammanhang som syftar till att lättare kunna hantera svåra omständigheter i 

livet.  

Teorin kring KASAM kommer i detta arbete kopplas samman med den situation som uppstår vid 

sjukskrivning. I en sådan process kan många områden i individens liv förändras, exempelvis fysisk 

och psykisk hälsa, socialt liv och ekonomi. Dessutom tillkommer nya sammanhang som är direkt 

kopplade till den sjukskrivnas rehabilitering, vilket bland annat involverar kontakt med 

Försäkringskassan och aktörer inom hälso- och sjukvården. Alla dessa aspekter kan ha en inverkan på 

individens känsla av sammanhang och begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.    
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4. Metod 
Denna studie har använt sig av en tvärsnittsdesign och mer specifikt en webbaserad enkät. Syftet med 

att använda en kvantitativ metod var att kunna samla in information från ett större flertal (Bryman, 

2018). Det är genom kvantitativ metod enklare att se små och subtila skillnader och tvärsnittsdesignen 

är ett bra sätt att se variationer mellan många olika fall (ibid.). Genom att sända ut en enkät med 

graderingsfrågor kunde studien ringa in dessa små skillnader. Trost och Hultåker (2016) skriver att 

kvantitativa studier är att föredra i syfte att svara på frågor som “hur många” eller “hur vanligt”. 

Avsikten med denna studie var att undersöka just sådant som hur många som upplevt kontakten med 

Försäkringskassan som antingen positiv eller negativ. 

Tidigare forskning och den mediala bilden på området har ofta kretsat kring enskilda utsagor om 

både upplevelser av stressrelaterad ohälsa och sjukskrivnas kontakt med Försäkringskassan (se t.ex. 

Försäkringskassan, 2014). Av den anledningen gjordes bedömningen att det vore fruktbart att 

undersöka ett större flertals upplevelse av denna kontakt. Det kan också konstateras att den 

stressrelaterade ohälsan ökar och utgör ett problem för en stor del av befolkningen 

(Försäkringskassan, 2017). Således torde många ha någonting att säga till om.  

En kvalitativ studie med utgångspunkt i intervjuer hade kunnat fånga fler aspekter av upplevelsen 

av kontakten med Försäkringskassan. De intervjuade hade även kunnat förklara sig mer ingående 

(Bryman, 2018). Bedömningen gjordes ändå att en kvantitativ studie kunde tillföra mer för 

forskningsområdet och ge en bättre bild av problemets omfattning. I enkätens slut fanns 

kommentatorsfält där respondenterna med egna ord kunde ange positiva såväl som negativa 

erfarenheter i mötet med Försäkringskassan. Således rymde studien även inslag av kvalitativa data 

(ibid.).  

Vanligtvis används i kvantitativ forskning en deduktiv ingång (Bryman, 2018). I det här fallet har 

studien snarare haft en induktiv ansats. Syftet har varit att samla in så mycket information som 

möjligt, för att sedan härleda slutsatser utifrån denna data.  

 

4.1. Urval 
Studiens urval bestod av medlemmar i Facebook-gruppen “Vi som drabbats av utmattningssyndrom”, 

som vid tiden för undersökningen (april 2019) hade drygt 11,000 medlemmar. Efter att först ha stämt 

av med gruppen om det fanns intresse att besvara en enkät om deras upplevelse av kontakten med 

Försäkringskassan, lades en länk till den webbaserade enkäten ut i forumet. Sammanlagt besvarades 

enkäten av 194 personer inom loppet av två veckor. Eftersom det med tanke på studiens omfattning 

var lämpligt med drygt 100 svar, skickades aldrig någon påminnelse ut.  

Den initiala ambitionen var att få respondenter via Försäkringskassans register. Detta visade sig 

emellertid av etiska skäl vara svårt och tidskrävande. Med tanke på studiens ringa omfattning 

(examensarbete) och att en ansökan till etikprövningsnämnden inte skulle hinnas med, var det 
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lämpligt att hitta ett annat urval. I detta skede föreföll Facebook som ett enkelt sätt att komma i 

kontakt med målgruppen. Studiens respondenter var därmed inte slumpmässigt utvalda (Bryman, 

2018). Med anledning av att endast personer som själva ville svara på enkäten ingick i studien, får 

urvalet betraktas som ett bekvämlighetsurval (Trost & Hultåker, 2016; Bryman, 2018).  

Att använda sig av bekvämlighetsurval är sällan helt önskvärt, men det kan i enstaka fall också 

vara befogat (Bryman, 2018). Att urvalet inte kan sägas vara representativt för gruppen i stort kan 

vägas upp av två faktorer. Det ena rör möjligheten att få kontakt med ett större antal respondenter som 

alla drabbats av utmattningssyndrom – vilket får anses vara det mest grundläggande kriteriet för att 

ingå i denna undersökning (ibid.). Vidare kan materialet ge insikt i ett relativt stort antal personers 

upplevelser av kontakten med Försäkringskassan. Detta kan både fördjupa kunskapsområdet kring 

relationen mellan sjukskrivna personer och Försäkringskassan, samt fungera som en grund inför 

fortsatta studier (Trost & Hultåker, 2016; Bryman, 2018).  

Risken med ett bekvämlighetsurval är att vissa enheter i populationen (exempelvis de som enbart 

har en negativ erfarenhet av kontakten med Försäkringskassan) kan bli överrepresenterade (Bryman, 

2018). För att få en mer utförlig bild av urvalet ställdes i början av enkäten frågan om anledningen till 

personernas medlemskap i gruppen. Syftet var bland annat att undersöka hur pass mycket ett 

eventuellt missnöje gentemot Försäkringskassan hade bidragit till deras medlemskap. Som senare 

framgår i resultatet var missnöje gentemot Försäkringskassan visserligen en bidragande, men långt 

ifrån helt avgörande, anledning till att sådant medlemskap söktes. Detta innebär att urvalet inte enbart 

bestått av kritiska röster. Med detta sagt finns ändå en risk att enkäten mestadels tilltalat personer med 

missnöje gentemot Försäkringskassan. Omständigheterna med urvalet diskuteras mer utförligt i punkt 

4.7. 

 
4.2. Mätinstrumentet 
Som mätinstrument användes i studien en webbaserad enkät. Trost och Hultåker (2016) definierar 

enkäten som ett användbart mätinstrument i syfte att samla information om människors åsikter, tankar 

och känslor. Enkäten utformades i syfte att täcka in flera aspekter av de sjukskrivnas möte med 

Försäkringskassan. Enkäten inleddes med ett antal bakgrundsvariabler, med ändamålet att kunna se 

olika samband i analysen (ibid.). Hit kan bland annat ålder, kön, utbildningsnivå och boendeort 

räknas.  

Frågorna som syftade till att ringa in upplevelsen av kontakten med Försäkringskassan hämtade 

inspiration från två håll. Det ena rörde de tidigare studier som presenterats i denna uppsats samt en 

undersökning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF, 2014), som gav uppslag på teman och 

områden som använts tidigare. Vidare tillkom frågor som författaren för denna studie bedömde som 

relevanta. Här ingick sådant som att jämföra kontakten med Försäkringskassan med andra aktörer som 

den sjukskrivna kunde varit i kontakt med.  
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Det rent metodologiska utformandet av enkäten utgick från litteratur på området (Trost & 

Hultåker, 2016). Den rymde såväl rangordnings- som flervalsfrågor (Trost & Hultåker, 2016; 

Bryman, 2018). Enkäten tillkom och administrerades genom den internetbaserade tjänsten 

SurveyMonkey. Innan enkäten lades ut genomgick den ett par provomgångar med handledare och 

studenter på socionomutbildningen. Med anledning av att enkäter generellt har ett stort bortfall 

gjordes bedömningen att inte göra undersökningen alltför lång (Bryman, 2018). Särskilt i fallet med 

studiens målgrupp ansågs det av etiska skäl lämpligt med en kort undersökning, då 

utmattningssyndrom bland annat kännetecknas av koncentrationssvårigheter och besvär att hantera ny 

information. Enkäten beräknades således ta mellan fem och tio minuter att besvara.  

Ett vanligt förekommande problem med enkäter är externt och internt bortfall (Bryman, 2018). 

Externt bortfall förutsätter att enkäten skickats ut till personer som inte alls har svarat (ibid.). Med 

anledning av att studien endast riktat in sig mot personer som velat svara går det inte att bedöma det 

externa bortfallet. Studien hade dock ett visst mått av internt bortfall, det vill säga att några 

respondenter hoppade över vissa frågor i enkäten.  

 

4.3. Etiska överväganden 
Ett av uppsatsens mest centrala etiska överväganden var huruvida personer som fortfarande var kvar i 

sin sjukskrivning kunde vara med i studien. Lagstiftningen på området fastslår att forskning inte får 

orsaka skada eller men för de deltagande (Lag (2003:460); Bryman, 2018). I denna enkät skulle 

deltagarna behöva lämna uppgifter av tämligen känslig natur, eftersom det rör personens egen fysiska 

och psykiska hälsa. Med anledning av detta skickade jag först ut en förfrågan kring om det fanns 

intresse av att besvara en enkät om deras upplevelse av kontakten med Försäkringskassan. Jag fick 

inom loppet av ett dygn in över 250 intresseanmälningar och bedömde således att ämnet, trots att 

uppgifter av privat natur skulle behöva lämnas ut, var angeläget för medlemmarna.  

Med anledning av detta gjordes bedömningen att var och en själv kunde avgöra om hen ville delta 

i undersökningen – oavsett om hen var fortsatt sjukskriven eller inte. Som en del av 

bakgrundsfrågorna kunde de svarande ange sin nuvarande sysselsättning eller om hen fortfarande var 

sjukskriven. Detta var för att få en bättre bild över den insamlade datan och studiens informanter 

(Trost & Hultåker, 2016).  

Bedömningen att även ha med personer som ännu befann sig i sjukskrivning grundades även på ett 

par andra faktorer. Det ena var att dessa personer troligen hade färskt minne av sin erfarenhet kring 

kontakten med Försäkringskassan och därmed kunde lämna mer utförliga uppgifter. Dessutom är det 

som tidigare nämnt vanligt att sjukskrivningar för utmattningssyndrom tenderar att bli långvariga. 

Informanterna kunde därför ha varit sjukskrivna under en längre period. I detta läge väcks frågan när 

tillståndet upphör att vara känsligt att beröra.   

I övrigt följde studien gängse krav på god forskningssed (Lag (2003:460); Bryman, 2018; 

Vetenskapsrådet, 2017). Respondenterna gavs information om studiens syfte i det missivbrev som 
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följde med enkäten. I missivbrevet framgick också att deltagarna genom att svara på enkäten medgav 

sitt samtycke. Deltagarna informerades vidare om att studien var frivillig och att det när som helst var 

möjligt att avbryta sitt deltagande. Det framgick dessutom att svaren skulle behandlas anonymt och 

inte kunde kopplas till någon specifik individ. Frågan om konfidentialitet har inte blivit aktuell 

eftersom inga personuppgifter har samlats in (Bryman, 2018). Vidare har avsikten varit att endast 

använda materialet i denna studie.  

 

4.4. Förförståelse 
Jag har under årens lopp tagit del av det missnöje gentemot Försäkringskassan som framkommit 

genom media. Denna bild har förstärkts av erfarenheter från människor i min omgivning. Jag antog 

således på förhand att resultatet kunde ge uttryck för ett stort missnöje bland de som var eller hade 

varit sjukskrivna. Med allt detta i beaktande har jag ändå ämnat vara så objektiv som möjligt i såväl 

utformning av enkät som analys av data. 

 

4.5. Litteratursökning 
Med anledning av att det inte bedrivits så mycket forskning på området var det till en början svårt att 

hitta relevanta studier. Litteratursökningen utgick från sökning i SocIndex samtliga databaser samt 

genom referenslistor i tidigare studentuppsatser såväl som i den forskning som hittats.  

Sökning i SocIndex utgick från olika kombinationer av sökorden: social insurance officer, sick 

leave, sick leave benefits, encounter, stress, burnout, return to work.		

 

4.6. Databearbetning och analys 
Resultaten från enkäten sammanställdes i såväl internettjänsten SurveyMonkey som i 

databehandlingsprogrammet SPSS. Materialet kodades efter lämpliga kategorier och därefter gjordes 

diagram och korstabeller (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Korstabellerna syftade främst till 

att undersöka sambandet mellan olika variabler. I detta inbegreps huruvida faktorer som ålder, kön 

och utbildningsnivå inverkade på den upplevda psykiska hälsan i förhållande till kontakten med 

Försäkringskassan. Bakgrundsvariablerna jämfördes med femte punkten i fråga 22 i enkäten, som 

handlade om i vilken mån kontakten med Försäkringskassan försämrat det psykiska välmåendet hos 

de sjukskrivna. Korstabell användes på samma sätt för att undersöka sambandet mellan avslag eller 

beviljande av sjukpenning och försämrat psykiskt välmående. Här jämfördes svaren i fråga 15 med 

femte punkten i fråga 22.  

Förutom den kvantitativa ansatsen har studien även haft en mindre kvalitativ inriktning. 

Bearbetningen av det kvalitativa materialet gjordes inledningsvis genom utskrifter och 

understrykningar i den insamlade datan. Därefter har det letats efter återkommande teman som har 

koppling till studiens forskningsfrågor (Bryman, 2018). Bryman (ibid.) beskriver att denna form av 
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tematisk analys är vanlig inom kvalitativ forskning. Analysen av detta material har främst riktats mot 

att besvara den första frågeställningen, som ämnade undersöka positiva och negativa erfarenheter av 

kontakten med Försäkringskassan.  

 

4.7. Validitet och reliabilitet 
Eftersom studien utgick från ett bekvämlighetsurval, baserat enbart på personer som var angelägna 

om att svara på undersökningen, går det inte att generalisera resultaten varken till Facebook-gruppen i 

sin helhet eller till en större population (Bryman, 2018). Bryman (ibid.) beskriver att endast 

sannolikhetsurval av olika slag kan skapa förutsättningar att generalisera till en hel population. 

Eftersom denna studie använt sig av ett icke-sannolikhetsurval försvinner de möjligheterna. Av den 

anledningen sjunker den externa validiteten (ibid.).  

För att stärka validiteten hade det varit önskvärt med ett slumpmässigt urval, där resultaten kunde 

generaliseras till en större population (Bryman, 2018). Anledningen till att så inte blev fallet berodde 

främst på svårigheter att hitta ett annat urval. Gällande denna uppsats kan det tänkas att endast de som 

haft en övervägande positiv eller negativ erfarenhet velat komma till tals. Särskilt är detta kanske 

aktuellt för personer i den senare kategorin. Detta motsägs dock i viss mån av att även personer med 

positiva erfarenheter svarat på enkäten. Det kan också vara så att ett stort flertal hamnar mellan dessa 

poler och därmed inte finner det motiverat att svara på en enkät. 

Reliabilitet avser mätinstrumentets tillförlitlighet (Trost & Hultåker, 2016). I det här fallet bestod 

undersökningen av en av författaren utformad enkät. Det kan alltid vara svårt att konstruera begrepp 

som stämmer överens med verkligheten (Bryman, 2018). Bryman (ibid.) skriver om mätningsvaliditet 

och vikten av att de begrepp som använts speglar undersökningens syfte. Det är möjligt att den enkät 

som använts inte kunnat ta med alla aspekter av kontakten mellan de sjukskrivna och 

Försäkringskassan. Å andra sidan har flera aspekter tagits i beaktande och enkäten kan ändå sägas 

ringa in centrala områden.  

Ett centralt mått för reliabiliteten är huruvida ett mått är stabilt eller inte (Bryman, 2018; Trost & 

Hultåker, 2016). Det går inte alltid att gardera sig mot att människor kan vara på olika humör när 

enkäten besvarats (Bryman, 2018; Trost & Hultåker, 2016). Vidare kan det även vara så att 

uppfattningar förändras. Samtidigt är det svårt att bedöma vilken roll tidsaspekten har. Det kan 

exempelvis antas att attityder kan förändras beroende på om personen nyligen upplevt kontakten med 

Försäkringskassan, eller om det ligger tio år bakåt i tiden. Det kan dessutom ske förändringar i 

socialförsäkringen som gör att resultaten i denna undersökning kanske inte står sig över tid.  

Vidare har en hög grad av standardisering uppnåtts i och med att enkäten sett likadan ut för alla 

(Trost & Hultåker, 2016). Studien skulle kunna replikeras i sådan mån att enkäten går att använda 

igen. Att få tag i samma deltagare skulle kanhända visa sig svårare, då inget register finns på vilka 

som svarat.  
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5. Resultat  
Här ges inledningsvis en bild över respondenterna utifrån de bakgrundsvariabler som inledde enkäten. 

I detta inbegrips faktor som ålder, kön, boendeort och anledning till att gå med i Facebook-gruppen. 

En annan viktig aspekt att beröra var hur stor del av urvalspersonerna som återgått i någon form av 

sysselsättning, och hur många som ännu var sjukskrivna. Därnäst presenteras resultaten kring hur 

personerna upplevt kontakten med Försäkringskassan.  

Även om studiens deltagare hade varierande åldrar, var drygt 70% i åldern 36–55 år. 

Könsfördelningen får anses ojämn, då den utgjordes av 176 kvinnor och 14 män. Den största delen av 

de svarande levde tillsammans med någon, antingen som sambo (24%) eller gifta (38%). Nästan 33% 

var ensamstående. Vad gäller utbildningsnivå var det mest vanliga eftergymnasial utbildning på 

högskolenivå (44%) följt av gymnasieutbildning (32%). Studien samlade deltagare från landets alla 

län. Storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö var dock överrepresenterade.  

Den vanligaste anledningen att gå med i Facebook-gruppen var att få ta del av andras erfarenheter 

kring att vara sjukskriven för utmattningssyndrom. Näst vanligast var att få stöd i sin sjukdom eller 

rehabilitering. Nästan 38% hade sökt sig till gruppen med anledning av missnöje i kontakten med 

olika myndigheter, däribland Försäkringskassan. 

Av samtliga svarande var drygt 36% ännu sjukskrivna. Nästan hälften hade återgått i någon form 

av sysselsättning (arbete på hel- eller deltid, arbetsträning eller studier). De flesta (63%) hade varit 

sjukskrivna mer än ett år och de flesta sjukskrivningar hade ägt rum under 2010-talet (78%). Hälften 

av de svarande hade varit sjukskrivna för utmattningssyndrom vid fler än ett tillfälle.  

 

 
Figur 1. Anledning(ar) till varför respondenterna valde att gå med i Facebook-gruppen “Vi som drabbats av 

utmattningssyndrom”. Flera svarsalternativ var möjliga.  
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5.1. Kontakten med Försäkringskassan 
Det klart vanligaste sättet att kommunicera mellan den sjukskrivna och Försäkringskassan var genom 

telefon och brev. 94% av de svarande uppgav att kontakt skett genom telefon, medan 70% angav brev. 

I mindre än hälften av fallen, drygt 38%, hade personliga möten förekommit. På en följdfråga, som 

fokuserade på vilken typ av kontakt som respondenterna önskat mer av under sin sjukskrivning, 

framstod personliga möten som det klart mest önskvärda. Hälften av de svarande (50%) hade velat ha 

mer personliga möten. Därpå önskade deltagarna ingen mer kontakt (30%) eller mer telefonkontakt 

(22%).  

 

5.2. Byte av handläggare 
Det visade sig också vara vanligt att de sjukskrivna fått byta handläggare. Nästan 70% uppgav att de 

av någon anledning fått lov att byta. Endast i 15% av fallen hade det att göra med missnöje i 

bemötande eller beslut. Desto vanligare var att handläggaren slutade (i 27% av fallen) eller att orsaken 

till handläggarbytet var okänt för den sjukskrivna (57%).  

 

5.3. Sjukpenningens inverkan på upplevelsen av kontakten med 
Försäkringskassan 
Undersökningen ämnade också undersöka hur många som blivit beviljade eller fått avslag på 

sjukpenning, samt i vilken grad ett sådant beslut påverkade deras upplevelse av kontakten. Det stora 

flertalet hade under hela eller delar av sin sjukskrivning blivit beviljade sjukpenning. Drygt hälften 

(51%) av de svarande hade blivit beviljade denna ekonomiska förmån under hela sin 

sjukskrivningsperiod. I 42% av fallen blev personerna beviljade sjukpenning under delar av sin 

sjukskrivning, medan nästan 7% inte hade fått någon ekonomisk kompensation alls.  

Bland de drygt 49% som endast delvis beviljats sjukpenning, eller helt blivit utan, ställdes frågan 

hur detta besked påverkat personens ekonomi samt psykiska och fysiska välmående. På påståendet om 

beskedet varit begripligt svarade 78% “Instämmer inte alls”. I 88% av fallen ledde beslutet till 

ekonomiska problem. Beslutet tenderade också att inverka negativt på fysiskt och psykisk mående, 

87% respektive 96% uppgav att så var fallet.  

När alla respondenterna - både de som beviljats och fått avslag på sjukpenning - tillfrågades om 

huruvida de var nöjda med hanteringen av sin sjukpenning blev svaret övervägande negativt. Drygt 

64% uppgav att de inte var nöjda, medan 26% var nöjda. På frågan om respondenterna varit nöjda 

med bemötandet från Försäkringskassans handläggare, var siffrorna nästan identiska.  

Vidare bearbetades datan för att undersöka eventuellt samband mellan beviljande av sjukpenning 

och huruvida kontakten med Försäkringskassan överlag försämrat de sjukskrivnas psykiska mående. I 

tabell 1 kan det utläsas att ett sådant samband står att finna. Försämrad psykisk hälsa efter denna 
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kontakt kan främst noteras hos personer som inte alls, eller bara delvis, beviljats sjukpenning. 

Personer som beviljats sjukpenning under hela sin sjukskrivning har emellertid också i tämligen hög 

grad gett instämmande svar på nedanstående påstående.  

 

 
Tabell 1. Sambandet mellan beviljande av sjukpenning och psykiskt mående i kontakten med Försäkringskassan.  

	

5.4. Jämförelse med andra rehabiliteringsaktörer 
En av frågorna fokuserade på de olika aktörer som vanligtvis är inblandade i de sjukskrivnas 

rehabilitering. Syftet var att undersöka hur respondenterna upplevt kontakten med Försäkringskassan i 

jämförelse med de andra aktörerna. Det var också möjligt att ange att ingen kontakt förekommit med 

nämnda aktörer eller myndigheter. Förutom Försäkringskassan fick deltagarna värdera kontakten med 

Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, företagshälsovården samt socialtjänsten (exempelvis 

kring ärenden om ekonomiskt bistånd).  

Mest positivt upplevde de sjukskrivna att kontakten varit med hälso- och sjukvården. Drygt 55% 

uppgav att denna kontakt varit bra eller mycket bra. Klart sämst värderades kontakten med 

Försäkringskassan, där 46% ansåg att kontakten inte alls varit bra och 18% ansåg den varit mindre 

bra. Tre av de olika aktörer som nämndes hade respondenterna inte haft kontakt med i särskilt hög 

grad.  

Tabell 2. Värdering kring kontakten med olika rehabiliteringsaktörer.  
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5.5. Försäkringskassan som stöd i rehabiliteringen 
På frågan om Försäkringskassan tagit hänsyn till de sjukskrivnas sjukdomstillstånd svarade drygt 68% 

nekande. Respondenterna upplevde till största delen att Försäkringskassan varken tagit särskilt stor 

hänsyn till deras person eller sjukdomstillstånd. Ungefär 68% uppgav sig haft en negativ upplevelse 

av detta.  

En annan faktor som ämnade undersökas var i vilken mån Försäkringskassan ställt rimliga krav på 

de sjukskrivnas arbetsförmåga. 21% av de svarande uppgav att Försäkringskassan ställt rimliga krav 

på deras arbetsförmåga, medan drygt 60% ansåg att så inte varit fallet.  

81% svarade att kontakten med Försäkringskassan inverkat negativt på deras psykiska hälsa. Bara 

13% ansåg att Försäkringskassan varit ett stöd under deras sjukperiod. På frågan om 

Försäkringskassan hjälp de sjukskrivna framåt i rehabiliteringen ansåg 80% att så inte varit fallet, och 

endast 5% menade att kontakten ökat den sjukskrivnas motivation att återgå i arbete.  

 
   Tabell 3. Påståenden som rörde huruvida Försäkringskassan fungerat som ett stöd i rehabiliteringen.  

 

Avslutningsvis uppmanades deltagarna att på en tiogradig skala bedöma hur nöjda de varit med 

kontakten med Försäkringskassan. 0 innebar “Inte alls nöjd” och 10 “Mycket nöjd”. Av 177 svarande 

landade den genomsnittliga siffran på 3.  

 

5.6. Samband mellan bakgrundsvariabler och försämrat psykiskt mående  
Studien undersökte om försämrat psykiskt välmående i kontakten med Försäkringskassan påverkades 

av faktorer som kön, ålder och utbildningsnivå. Vad gäller variabeln kön besvarades enkäten av drygt 

92% kvinnor. Med anledning av denna snedfördelning har ingen statistisk signifikant jämförelse 

mellan könen kunnat göras.  

Ifråga om ålder kan det konstateras att det försämrade psykiska måendet var snarlikt mellan 

åldersgrupperna. I varje åldersgrupp antydde ungefär 80% att kontakten med Försäkringskassan 

inverkat negativt på deras psykiska mående. Vad gäller åldersgruppen 56-65 instämde emellertid 

några fler (87%) med påståendet.  
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Tabell 4. Samband mellan ålder och huruvida kontakten med Försäkringskassan överlag inverkat negativt på de svarandes 

psykiska mående.  

 

Avslutningsvis undersöktes sambandet mellan utbildningsnivå och försämrat psykiska mående i 

kontakten med Försäkringskassan. Resultaten antydde att personer med eftergymnasial utbildning, ej 

högskola, i högre grad upplevt kontakten som negativ i detta hänseende. För de med 

gymnasieutbildning samt eftergymnasialutbildning på högskolenivå var resultaten tämligen snarlika. 

Personer med grundskoleutbildning var visserligen få till antalet, men uppvisade en större spridning 

mellan nekande och jakande svar.  

 

 
Tabell 5. Samband mellan utbildningsnivå och huruvida kontakten med Försäkringskassan överlag inverkat negativt på de 

svarandes psykiska mående. 
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5.7. Kvalitativa aspekter - positiva och negativa erfarenheter 
Studien rymde även en kvalitativ komponent, i det att respondenterna i kommentatorsfält kunde 

framföra såväl positiva som negativa synpunkter på kontakten med Försäkringskassan. Det samlades 

in 150 svar kring negativa kommentarer och 141 rörande positiva. Nästan hälften av de positiva 

kommentarerna lät dock antyda att det inte fanns något positivt att säga.  

När det kommer till positiva kommentarer är det annars särskilt en faktor som sticker ut. Det 

handlar om de fall då den sjukskrivna upplevt sig ha fått god kontakt med handläggarna på 

Försäkringskassan. De sjukskrivna beskriver bland annat att de känt sig betrodda och fått adekvat 

hjälp i sin rehabilitering, samtidigt som handläggarna överlag haft ett trevligt bemötande. En del 

upplever sig ha fått berätta sin historia och mötts av förstående handläggare. Någon uppger att 

handläggarna manat till lugn och menat att rehabiliteringen får ta den tid den tar.  

Kring de negativa kommenterarna återkommer olika aspekter vad gäller läkarintygen. En vanlig 

oro rör sig kring att intygen inte ska bli godkända. Överlag uttrycks stress kring att inte få igenom sina 

sjukskrivningar och att de inte ska kunna “övertyga” läkare och Försäkringskassan om sitt mående. 

När väl intygen skickats in handlar det ofta om att de behöver kompletteras. Många får anmärkningar 

på att det fattas ”objektiva fynd” och blir därmed bemötta med skepsis. Ett annat inslag är att de 

sjukskrivnas egna läkare och deras utlåtanden ifrågasätts av Försäkringskassans läkare. En av de 

svarande ställer sig frågan hur Försäkringskassans läkare, som varken har träffat eller pratat med hen, 

kan göra en mer adekvat bedömning än den specialistläkare inom psykiatrin som träffat hen under ett 

års tid.  

Respondenterna uttrycker även att de haft en dialog med sina läkare om situationen med 

Försäkringskassan. Någons läkare “hade gett upp” med att försöka få till bra läkarintyg, med 

anledning av att Försäkringskassan alltid hittade nya ord att anmärka på och ifrågasätta. Överlag ges i 

denna del av enkäten en bild av att läkarna är mer på de sjukskrivnas sida än Försäkringskassans.  

Ett annat återkommande tema är den stress som kontakten med Försäkringskassan kan innebära. 

Många upplever sig ha blivit ifrågasatta, dömda eller rentav kränkta i mötet med handläggarna. Någon 

beskriver oro inför varje telefonsamtal. En annan har gråtit under eller efter “ca 80% av samtalen”. 

Andra upplever sig pressade av att snabbt komma ut i arbete, rädsla för att inte få pengar eller att bli 

utförsäkrade (det vill säga inte längre få något stöd från Försäkringskassan). I en del fall kommer 

pengarna efter tre-fyra månader, i en del fall inte alls. Det ständiga hotet om att inte få ekonomin att 

gå runt bidrar till försämrat psykiskt och fysiskt mående.  

Några beskriver vidare hur de blivit “överkörda” av Försäkringskassan och inte fått bestämma i sin 

rehabilitering. Det har exempelvis rört sig om att alltför tidigt tvingas ut i arbete eller arbetsträning, 

vilket oftast bara bidragit till försämrat mående. Många invänder också mot det byråkratiska systemet 

och det språk som ofta används där. Särskilt när de mått dåligt och deras “hjärnor inte fungerar” 

bedöms det som svårt att hantera Försäkringskassans system. 
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Även alla byten av handläggare framstår som en källa till oro. Någon upplever exempelvis att det 

skiftar mellan handläggarna hur lagar och direktiv ska tolkas. Trots att regelverket ska vara detsamma 

för alla kommer handläggarna hela tiden med olika tolkningar. En annan beskriver det som att 

handläggarna kan vara antingen väldigt hårda eller ha en mer försonligt stämd inställning till den 

sjukskrivna. Att hela tiden behöva byta handläggare bidrar till osäkerhet om hur just denna person 

agerar.  

Avslutningsvis uttrycker somliga en ambivalent hållning till själva förekomsten av 

Försäkringskassan. Å ena sidan är det bra att myndigheten finns och kan - åtminstone ”i teorin” – 

erbjuda stöd vid sjukdom. I verkligheten innebär det dock ofta mycket stress och kamp. En svarande 

skriver att hen initialt fått känslan av att de genuint verkat vilja hjälpa i rehabiliteringen, för att sedan 

upptäcka att så inte var fallet. Några beskriver rentav kontakten med Försäkringskassan som ett 

långvarigt “krig”. Någon skriver: “De har valt en utsatt grupp att slå mot, en som redan är utslagen 

pga sjukdom”.   

 

5.8. Analys 
På det stora hela pekar resultatet i undersökningen på att kontakten med Försäkringskassan varit en 

övervägande negativ upplevelse. I avsnitt i 4.7. diskuterades omständigheterna med studiens urval. 

Givet att studien hade ett bekvämlighetsurval går inte resultaten att generalisera till en större 

population. Det är därför omöjligt att svara på hur pass utbrett missnöjet verkligen är. Värt att notera 

är dock att en stor andel av medlemmarna i gruppen gått med av andra anledningar än missnöje 

gentemot Försäkringskassan. Studiens urval kan därmed anses innehålla personer som varit både 

missnöjda och nöjda med kontakten med Försäkringskassan och andra aktörer.  

Att respondenterna i denna studie haft negativa erfarenheter av kontakten med Försäkringskassan 

går i linje med den mediala kritik som ofta förs fram mot myndigheten. När det gäller den tidigare 

forskningen på området har resultaten dock gått åt det motsatta hållet. Där har det ofta framgått att 

kontakten mellan de sjukskrivna och socialförsäkringen varit övervägande positiv (Söderberg, 2005; 

Müssener, 2007; Upmark, Hagberg & Alexanderson, 2011). I Upmark, Hagberg och Alexandersons 

studie (2011) framgick det att respondenterna var mer missnöjda med hälso- och sjukvården än med 

Försäkringskassan. Denna studie uppvisar med stora marginaler det rakt omvända. Förutom problemet 

med urval i denna studie, kan detta indikera att forskningen drar åt olika håll och att det därför behövs 

fler studier för att fastställa säkra resultat.  

Att helt jämföra denna studies resultat med forskningens erbjuder emellertid ett par andra 

utmaningar. Även om den tidigare forskning som presenterats i denna uppsats ger en viss inblick i 

kunskapsläget, finns det nämligen vissa kritiska invändningar att göra. Det kan först konstateras att få 

studier är helt centrerade kring bemötandet mellan de sjukskrivna och Försäkringskassan. Möjligtvis 

kan upplevelsen av bemötande från exempelvis en läkare eller kurator vara annorlunda än om det 

gäller en handläggare inom socialförsäkringen. Det har heller inte förekommit några studier som helt 
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riktar sig mot personer med utmattningssyndrom och deras upplevelse av kontakten med 

Försäkringskassan. Även om personer med psykiatriska diagnoser har förekommit i studierna, har inte 

resultaten från denna kategori kunnat presenteras specifikt. De angivna resultaten är istället summan 

av flera olika diagnoser (Söderberg, 2005; Müssener, 2007; Upmark, Hagberg & Alexanderson, 

2011). 

Studien av Hensing et al. (1997) genomfördes under andra halvan av 1990-talet. Således skedde 

den innan Försäkringskassans centralisering (2005) samt införandet av rehabiliteringskedjan (2008). 

Respondenterna arbetade på ett av de 21 lokala Försäkringskassekontor som då fanns, istället för 

dagens mer centraliserade organisation. Politiken rörande sjukförsäkringen förändras ständigt och det 

kan därför vara svårt att bedöma hur pass väl resultaten står sig. Å andra sidan verifieras många av 

resultaten i senare studier (se t.ex. Söderberg & Müssener, 2008; Nilsing Strid, 2013).  

Problemen med läkarintyg har framstått som ett återkommande inslag i den tidigare forskningen på 

området (Söderberg & Müssener, 2008; Nilsing Strid, 2013). Även i denna studies kvalitativa del 

framkommer samma kritik från respondenterna. Vad denna studie tillför är den oro som detta kan 

medföra för den sjukskrivna, då de riskerar att bli utan sjukpenning eller upplever sig som misstrodda. 

I enlighet med vad som framgår i Söderberg och Müssener (2008), menar deltagarna i denna studie att 

det uppstått problem kring bristen av objektiva fynd, och att det därmed blir svårt att bevisa sin 

sjukdom.  

Det har vidare i denna studie framgått ett visst samband mellan att beviljas sjukpenning och i 

vilken mån kontakten med Försäkringskassan generellt bidragit till försämrat psykiskt mående. Detta 

samband kan anses föga överraskande, då ekonomisk ersättning är en viktig del av tillvaron. Att nekas 

sjukpenning kan sannolikt bidra till mer oro och ohälsa. Förutom den rent ekonomiska aspekten kan 

ett avslag också innebära en upplevelse av att bli misstrodd kring sina sjukdomsbesvär.  

Studier visar att det både bland läkare och sjukskrivnas vittnas om problem i samband med 

utmattningssyndrom. Det rör sig om ofta om svårigheter med att bevisa sin sjukdom och att därmed få 

igenom sin sjukskrivning. I studien av Noordik et al., (2011) framgår att en viktig del i 

rehabiliteringen är att bli betrodd och erhålla socialt stöd. Vid avslag av sjukpenning kan det antas att 

personer upplevt att sådana aspekter försvunnit, och att detta i sin tur bidragit till att den psykiska 

hälsan generellt försämrats, i och med kontakten med Försäkringskassan.  

I fallet med skillnader mellan könen kan det konstateras att männen i undersökningen var betydligt 

färre till antalet. För att undersöka i vilken mån kön inverkat på upplevelsen av kontakten med 

Försäkringskassan, hade det behövts resultat från en större population. I övrigt uppvisades att personer 

med olika åldrar och utbildning, i ungefär lika hög grad upplevt att kontakten med Försäkringskassan 

försämrat deras psykiska mående. Upplevelsen av kontakten med Försäkringskassan förefaller således 

inte i någon större utsträckning variera mellan personer med olika ålder och utbildning.  

Förutom aspekter som att bli betrodd eller beviljas sjukpenning, har det även funnits andra faktorer 

som påverkat upplevelsen av kontakten med Försäkringskassan. En sådan är hur kontakten har skett - 
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till exempel genom mail, brev eller telefon. En stor andel angav att de saknade personliga möten. 

Detta kan förmodligen vara en konsekvens av den omorganisation av Försäkringskassan som skedde 

under början av 2000-talet, då de personliga mötena blev färre (Statskontoret, 2010). I den kvalitativa 

delen angavs att många hade svårt för den byråkratiska delen av kontakten med Försäkringskassan. 

Vidare har det ansetts problematiskt med alla byten av handläggare – något som bidragit till oro kring 

hela sjukskrivningsprocessen.  

 

5.8.1 Sjukrollen och KASAM 

Redan tidigt växte tankar kring en form av social kontroll av de sjukskrivna (Parsons, 1991). Det är 

lika tydligt idag att fokus i välfärdsstaten ligger på aktiva och lönearbetande medborgare. Med tanke 

på den generella socialförsäkring som finns i Sverige är detta än mer betydelsefullt; utan 

skatteintäkter skulle den helt enkelt inte kunna finansieras. Den som avviker från denna norm 

betraktas lätt med skepsis.  

Turner (1995) lyfter fram idén om att sjukrollen är avhängigt det omgivande samhället och dess 

sociala system. Västerländska länder har ofta ett starkt fokus på aktiva samhällsmedborgare. I Sverige 

är detta viktigt även med tanke på den generella socialförsäkringen och en omfattande offentlig 

sektor. Turners (ibid.) jämförelser med det japanska samhället, där mer fokus ligger på återhämtning, 

är intressant att fundera över. Det kan tyckas som att den som drabbas av utmattningssyndrom i första 

hand behöver återhämtning och inte känna ytterligare stress. Den problembild som ofta förekommer 

vid utmattningssyndrom tycks tämligen oförenlig med nya krav och stressande omständigheter 

(Perski, 2012). Att inte kunna få ekonomin att gå runt eller i förtid tvingas ut i arbete riskerar 

kanhända att göra rehabilitering än mer långvarig.  

Merton (1957) och Pilowsky (1978) argumenterade för att sjukrollen kan inta en avvikande 

karaktär; att personer ibland använder sjukskrivningen som ett sätt att undvika samhällets krav och 

plikter. Det perspektiv på sjukrollen som lyfts fram av dessa teoretiker kommer också till uttryck i 

politikernas vilja att dra ned på sjuktalen och komma åt fuskande medborgare. Det kan sannerligen 

vara så att en del människor utnyttjar sjukskrivningar som ett sätt att komma undan sociala 

skyldigheter eller önskvärda beteenden. Samtidigt blir det problematiskt när en inställning som riktar 

misstro mot medborgarna går ut över de som faktiskt behöver hjälp.  

Angående den av Parsons utvecklade teorin kring sjukrollen finns en del invändningar att göra. 

Som Turner (1995) påpekar har det skett förändringar både inom sjukvårdens organisation och även 

kring diagnoser sedan tillkomsten av Parsons teori. Det framgår visserligen att Parsons teori uppstod i 

en tid då det blev vanligare med psykosocial ohälsa (ibid.). Samhället ser emellertid annorlunda ut 

idag, och sjukdomarna likaså. Personer med utmattningssyndrom tycks möta en rad svårigheter i 

mötet med både sjukvården och socialförsäkringen som inte beskrivs i teorin om sjukrollen.  

Antonovskys teori om KASAM kan användas generellt kring hur människor upprätthåller psykiskt 

och fysiskt välmående. I relation till socialförsäkringen kan ett flertal paralleller dras. Först och främst 
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kan det antas att människor genom sin sjukskrivning upplever ett slags avbrott från sitt vardagliga liv. 

Med den fysiska och psykiska ohälsan följer även sådant som ekonomisk osäkerhet och mindre 

sociala kontakter (vad gäller både arbete och fritid). Antonovsky (2005) beskriver hur olika 

motståndsresurser (GMR) – som pengar, socialt stöd och jagstyrka – kan bidra till att upprätthålla god 

hälsa. Många av dessa aspekter kan i och med en sjukskrivning hamna i gungning. Informanterna i 

denna studie har varit tydliga med att oron kring ekonomin och om sjukskrivningarna ska gå igenom 

är påtaglig. Individen tappar inte bara sin inkomst utan möts, som nämnts i såväl tidigare forskning 

som hos Perski (2012), ofta av en oförstående omgivning. Det sociala stödet riskerar då att falla bort, 

samtidigt som detta troligen kan riskera att inverka negativt på jagstyrkan.  

Vidare kan det antas att de sjukskrivna i någon mån räknar med ekonomiskt stöd under tid av 

sjukdom. I Söderberg och Müssener (2008) framgår att de sjukskrivna ofta har den 

(miss)uppfattningen att ett läkarintyg i sig räcker för att beviljas sjukpenning. Socialförsäkringen är 

dessutom generell i Sverige, vilket innebär att alla har en grundförutsättning att få ekonomisk 

ersättning vid sjukfrånvaro. I de fall då de sjukskrivna helt eller delvis fått avslag på sina ansökningar 

om sjukpenning, kan det då antas att aspekter som begriplighet och hanterbarhet faller bort. Drygt 

80% av de som fått avslag på sin sjukpenning uppgav att det inte var begripligt, och närmare 88% 

hamnade i ekonomisk knipa med anledning av beslutet. Den fysiska och psykiska hälsan påverkades 

vidare mycket negativt. Avslaget ledde således både till svårigheter att begripa beslutet och att hantera 

den uppkomna situationen.  

Det tredje begreppet i KASAM har att göra med meningsfullhet. Antonovsky (2005) menar att 

individen både behöver förstå och känna delaktighet i det som händer. För den som drabbas av 

utmattningssyndrom väntar ofta en lång rehabiliteringsprocess, som kan involvera arbete både med 

sig själv, sin omgivning och omständigheter på arbetet (Perski, 2012; Noordik et al., 2011). Det kan 

således dröja innan den drabbade lyckats navigera sig vidare i tillvaron och förstå meningen med det 

inträffade. Vidare har ett återkommande tema i forskningen varit vikten av delaktighet i sin 

rehabilitering (Larsson, 2007; Vidman, 2007). Särskilt i den kvalitativa delen av denna undersökning 

framkom också kritik mot att Försäkringskassan ofta underlåtit att involvera de sjukskrivna i 

rehabiliteringsplanerna. Detta indikerar att såväl faktorer som meningsfullhet och delaktig kan vara 

svåra att uppnå under sjukskrivningsprocessen.  

Allt sammantaget kan brister kring såväl begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bidra till att 

den redan något försvagade hälsan utsätts för ännu mer prövningar. Sjukskrivningen kan även inverka 

negativt på olika motståndsresurser. Detta kan ses som särskilt problematiskt, då exempelvis Perski 

(2012) beskriver att utmattningssyndrom ofta medför svårigheter att hantera besvärliga situationer. 

Individens känsla av sammanhang (KASAM) riskerar därmed att hamna på en låg nivå (Antonovsky, 

2005).  
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6. Diskussion  
Resultaten i denna studie skänker nya perspektiv kring synen på utmattningssyndrom, 

socialförsäkringens varande och har även direkt relevans för det sociala arbetet. Nedan fördjupas 

diskussionen kring dessa ämnen och avslutningsvis ges förslag kring vidare forskning på området. 

Problemet med sjukfrånvaron kopplad till psykiatriska åkommor är komplex. I Ekholm et al. 

(2015) poängteras att det vid förra sekelskiftet rådde ungefär samma problem i samhället. I takt med 

övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhället blossade så kallad neurasteni upp - liknande 

de bekymmer som är sammankopplade med dagens utmattningssyndrom. Författarna indikerar att 

samhället står inför en liknande omställning nu, då industrisamhället ersatts av ett 

informationssamhälle. Utifrån ett sådant perspektiv är det inte orimligt att besvären klingar av i takt 

med att människorna vänjer sig vid de nya livsförhållandena.  

Risken med ett sådant angreppssätt är dock att politiken blir alltför passiv. Problemet förekommer 

trots allt här och nu, och det kan därför vara relevant att diskutera möjliga åtgärder. Å ena sidan kan 

det handla om att förbättra relationen mellan de sjukskrivna och Försäkringskassan. Den andra viktiga 

aspekten att begrunda är ökningen av utmattningssyndrom, vilket i sin tur utgör en påfrestning för 

socialförsäkringssystemet. Att försöka arbeta förebyggande med att minska förekomsten av 

utmattningssyndrom vore på sikt en lösning som skulle gynna både samhället och individen.  

Vad gäller mötet mellan de sjukskrivna och Försäkringskassan kan ett par viktiga poänger göras.  

Det är möjligt att personer som drabbats av utmattningssyndrom möter två förhållandevis nya 

svårigheter i mötet med socialförsäkringen. Först och främst har det konstaterats att människor med 

symtombaserade diagnoser har svårare att få igenom sin sjukskrivning. Det är dessutom, som klargörs 

i Socialstyrelsens riktlinjer kring utmattningssyndrom (2003), ännu oklart hur såväl sjukprocessen 

som rehabiliteringen bäst ska hanteras. Försäkringskassan har som uppdrag att aktivera medborgarna; 

en strävan som här möjligen kommer på kollisionskurs med kunskapsbristen kring 

utmattningssyndromets förlopp och de sjukskrivnas behov.  

Svårigheterna med läkarintyg har återkommit såväl i forskningen som i denna studie. Det rådande 

systemet med läkarintyg förefaller inte helt anpassat till en ny form av ohälsa, där symtombaserade 

diagnoser blir allt vanligare. Michailakis (2008) menar att de symtombaserade diagnoserna ofta 

undergräver läkarnas auktoritet. Det är svårt att komma ifrån det faktum att psykiatriska diagnoser, 

och kanske särskilt de inom utmattningsspektrat, är svårare att rent objektivt bevisa. En metod att 

komma runt detta skulle kunna vara att utnyttja den psykosociala vård som hälso- och sjukvården 

erbjuder. Som det beskrivs i Nilsing Strid (2013) utnyttjas inte vårdcentralens alla resurser. Med intyg 

från exempelvis kuratorer eller psykologer skulle en mer komplett bild över patientens problem kunna 

ges till Försäkringskassans handläggare. På så vis ökar möjligheterna att fatta välgrundade beslut och 

även göra upp rimliga rehabiliteringsplaner.  
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Det förefaller vidare vara så att utmattningssyndrom ligger i tiden. Johansson, Dellgran och Höjer 

(2015) beskriver att människobehandlande organisationer hela tiden behöver anpassa sig till rådande 

samhällsklimat. Kanhända är det så att socialförsäkringssystemet i det här fallet inte har gjort det? Att 

erkänna utmattningssyndromet som en mer ”legitim” diagnos kunde möjligen bättra relationen mellan 

de sjukskrivna och Försäkringskassan.   

Det är samtidigt svårt att inte vilja lyfta blicken och se till helheten. I brist på en mer generös 

socialförsäkring kan andra åtgärder vara värda att pröva. Det mest gynnsamma vore såklart att åtgärda 

problemen med utmattningssyndrom. I ett sådant scenario skulle kostnaderna inte skena och fallen på 

Försäkringskassan bli färre till antalet. Det kan exempelvis vara av vikt att mer offentligt 

problematisera den stresskultur som idag råder och den ökande graden av psykisk ohälsa.  

Michailakis (2008) poängterar att de symtombaserade diagnoserna oftast får skulden för de ökande 

utgifterna kring socialförsäkringen. Med tanke på att det är just psykisk och stressrelaterad ohälsa som 

har skenat iväg under de senaste decennierna är en sådan tolkning rimlig. Av den anledningen riskerar 

personer med utmattningssyndrom att hamna ännu mer i skottlinjen för politikernas vilja att dra ned 

på kostnaderna. Från politiskt håll dras ofta snaran åt; makthavarna försöker åtgärda problemen 

genom att skära ned på förmånerna. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta säkert en 

förtjänstfull väg att gå. Det får dock konsekvenser för enskilda människor och deras hälsa, vilket gör 

att en sådan politik kan vara tvivelaktig ur ett solidaritets- och humanitetsperspektiv.  

Det kan också vara nyttigt med mer debatt kring vad socialförsäkringen kan – och bör – 

åstadkomma. Myndigheter har alltid att brottas med legitimitetsfrågan; de fyller endast en funktion så 

länge medborgarna går med på dess villkor (Johansson et al., 2015). Att organisera socialförsäkringen 

enligt svensk modell har onekligen både sina för- och nackdelar. Det kan emellertid frågas om en 

socialförsäkring som väcker mer missnöje och försämrat mående verkligen är en effektiv 

socialförsäkring.   

Frågan om socialförsäkringen och det byråkratiska systemet är emellertid komplex. Som Lipsky 

(1980) poängterar behöver det offentliga alltid förhålla sig till resursbrist. Hydén (2001) menar vidare 

att ett något distanserat förhållningssätt till klienterna är en ibland nödvändig strategi för 

frontlinjebyråkraterna. Detta för att kunna hantera den mängd med information och alla ärenden som 

de handlägger. Weber beskrev byråkratin som ett nödvändigt ont – i ett växande samhälle behövs 

denna form av organisation. Vidare handlar välfärdsarbete i hög grad om att distribuera resurser 

(Giddens & Sutton, 2014; Blennberger, 2005).  

Det är onekligen en svår balansgång mellan begränsade resurser och att tillgodose medborgarnas 

behov. Det får dock ändå betraktas som problematiskt att personer som redan ligger ner kan behöva ta 

ännu mer stryk i kontakten med myndigheter. Istället för att få en bra rehabilitering och möjlighet till 

återhämtning sätts hen under press, blir misstrodd eller ställs i en ekonomiskt besvärlig situation. 

Byråkratins villkor till trots förefaller det ändå viktigt att kunna ta hand om de individer som av olika 

anledningar hamnar i sjukdom. 



	 37 

Studiens resultat har även mer direkt relevans för det sociala arbetet. Socialarbetare kan som 

tidigare nämnt stöta på sjukskrivningsproblematiken i en rad olika sammanhang. Psykisk ohälsa är ett 

vanligt förekommande problem för de som uppsöker primärvårdens kuratorer (Lalos et al., 2014; 

Lundin et al., 2019). Kontakten med Försäkringskassan är en ofrånkomlig del i de sjukskrivnas 

tillvaro, och något som reglerar såväl ekonomi som möjligheterna att rehabiliteras tillbaka till 

arbetslivet. Kuratorer, och socionomer generellt, har dessutom som uppgift att vägleda i de sociala 

stödsystemen (Lalos et al., 2014; Lundin et al., 2019). Genom att skapa kunskap om de villkor som 

präglar denna kontakt kan socialarbetaren på ett bättre sätt bemöta, och hjälpa, den sjukskrivna.  

 

6.1. Vidare forskning 
Det vore fruktbart att göra en mer omfattande studie än denna, som också utgick från ett 

sannolikhetsurval. På så vis kunde resultatet i högre grad kunna generaliseras till en större befolkning. 

Med anledning av att forskningen kring sjukskrivningsprocessen överlag är något bristfällig vore det 

bra att bedriva fler studier på området. Här skulle både kvalitativa och kvantitativa studier kunna ringa 

in problemområdet ytterligare.  

Framtida forskning kunde också fokusera på andra aspekter av utmattningssyndrom; orsakerna till 

det samt även vägar ut ur det. Genom att bättre förstå sådana mekanismer skulle samhället – och 

personal inom människobehandlande organisationer – kunna arbeta mer förebyggande med 

problemet. Det skulle även vara möjligt att göra rehabiliteringen mer förenlig med de sjukskrivnas 

behov.  

Jämförelser med andra socialförsäkringssystem skulle även kunna vara ett område att utforska. 

Även om det svenska systemet i teorin erbjuder många fördelar, kan även vissa luckor konstateras. 

Genom att sätta svenska personers erfarenheter i relation till sjukskrivna i andra länder, kunde det 

göras analyser kring effektiviteten i olika system. Kanhända vore sålunda en större debatt kring 

alternativa sätt att organisera socialförsäkringen att önska. Med alltför många försäkrade som 

upplever missnöje riskerar Försäkringskassan att förlora sin legitimitet. Återigen kan det vara värt att 

poängtera att mer forskning på detta område är önskvärt för att konstatera ett sådant behov.    
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Bilaga 1. Missivbrev 

		

Till dig som drabbats av utmattningssyndrom - 	
Information och förfrågan om att delta i en enkätundersökning  
	
Det har blivit allt vanligare att drabbas av utmattningssyndrom och antalet sjukskrivningar kopplade 
till stressrelaterad ohälsa har ökat. Försäkringskassan är den myndighet som bär det övergripande 
ansvaret för individers rehabilitering. Myndighetens agerande är något som ofta diskuteras och 
åsikterna på området går isär.  
 
Med anledning av detta vill jag genomföra en enkätstudie som undersöker hur personer som drabbats 
av utmattningssyndrom upplevt kontakten med Försäkringskassan.   
 
Enkäten kommer finnas på en webbplats och kan nås via en länk. Svaren behandlas anonymt och 
kommer inte kunna kopplas till någon enskild person. Det är möjligt att när som helst avbryta 
undersökningen.  
 
Genom att svara på enkäten samtycker Du till att Ditt svar kan användas i sammanställningen av 
resultatet. Detta kommer att presenteras skriftligt i det färdiga examensarbetet. Analysen kommer 
fokusera på övergripande resultat och inte på enskilda fall.  
 
Jag heter Nicklas Rahmner och studerar på socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke 
högskola. Denna studie ingår i mitt examensarbete.   
  
Vänliga hälsningar,  
 
Studerande:     Handledare:  
Nicklas Rahmner    Hélène Lagerlöf  
070-262 03 11     helene.lagerlof@esh.se  
Ersta Sköndal Bräcke högskola    
nicklas.rahmner@esbhstudent.se  
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Bilaga 2. Enkäten 
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