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Sjukfrånvaro är ett komplext fenomen som påverkas av olika faktorer på 
olika nivåer, från individer till samhällen. Fortfarande saknas det dock 
studier av hur de olika aktörerna som deltar i en sjukskrivningsprocess 
upplever processen. Syftet med denna intervjustudie var att undersöka 
hur fyra olika aktörer, Försäkringskassan, företagshälsovården, 
arbetsgivaren och den sjukskrivne upplever varandra och  
sjukskrivningsprocessen. Totalt deltog sex personer i halvstrukturerade 
intervjuer som sedan bearbetades enligt tematisk analys. Resultatet visar 
att de olika aktörerna har olika perspektiv och i vissa fall har svårt att 
förstå varandras roller i sjukskrivingsprocessen. Vidare framkommer det 
att många problem tycks bero på att det saknas en effektiv samordnande 
funktion av sjukskrivningsprocessen, vilket har negativa konsekvenser 
för hela processen och även påverkar samarbetet mellan de olika 
aktörerna. Slutsatsen blir att många problem skulle kunna lösas genom 
effektivare samordning i sjukskrivningsprocessen. 

 
 
Sedan 1980-talet har den svenska befolkningens hälsa på flera sätt utvecklats i positiv 
riktning, vilket bland annat syns i ökad medellivslängd, bättre sjukvård, fysisk arbetsmiljö och 
kost, ökad fysisk aktivitet och minskad alkohol- och tobakskonsumtion. Parallellt med denna 
positiva utveckling har antalet personer som är långtidssjukskrivna i Sverige ökat kraftigt. 
Värst drabbade är kvinnor över 50 år och män över 55 år, men även fler unga människor har 
blivit långtidssjukskrivna (Hogstedt,  Bjurvald, Marklund, Palmer, Theorell, et al., 2004). 
 
Sjukfrånvaro – ett komplext fenomen 

Idag finns det ingen känd förklaring till att sjukskrivningstalen ökat samtidigt som hälsan 
förbättrats men förmodligen är det flera olika faktorer som spelar in. En möjlig orsak som kan 
påverka sjukskrivningstalen är ökningen i arbetskraftens ålder som skett under senare år 
(SOU 2002). En annan förklaring till de ökade sjuskrivningarna är att den psykosociala 
arbetsmiljön har försämrats under 1990-talet, särskilt på kvinnodominerade arbetsplatser inom 
den offentliga sektorn (Riksförsäkringsverket 2004).  
 
Enligt Riksförsäkringsverket (2000) långtidssjukskrivs kvinnor oftare än män. Kvinnorna 
sjukskrivs oftare för psykiska besvär, såsom stressreaktioner, ångestsyndrom och depression. 
En trolig orsak till att kvinnor sjukskrivs oftare än män är just den försämrade psykosociala 
arbetsmiljön (Riksförsäkringsverket 2000).  
 
Ytterligare en förklaring till de ökade sjukskrivningarna är att det har blivit allt mer accepterat 
att hantera stress och påfrestningar genom att sjukskriva sig (Hogstedt, et al., 2004). Trots att 
sjukförsäkringen ska vara en försäkring för de personer som inte kan arbeta på grund av 
sjukdom används sjukförsäkringen ofta som ett försörjningssystem för ett bredare spektrum 
av situationer som kan uppstå i livet. Detta är något som den svenska staten ända sedan 1990- 
talet försökt ändra på, bland annat genom lagändringar och införandet av den så kallade steg-
för-steg-modellen på Försäkringskassan (Palmer, et al., 2006). Ett annat exempel på att 
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attityder spelar stor roll i sjukskrivningsprocessen är att man under tidigt 1990-tal kunde se ett 
tydligt samband mellan större idrottsevenemang och ökad korttidssjukskrivning (Hogstedt, et 
al., 2004). 
 
Oklarheten över vilka faktorer som lett till den ökade sjukskrivningen visar tydligt på att 
sjukskrivning är ett komplext fenomen som påverkas av olika faktorer på olika nivåer. Det 
innebär att olika faktorer på individ-, organisations- och samhällsnivå kan spela in vilket gör 
det svårt att särskilja tydliga samband. Följderna för individen och samhället, av alla dessa 
sjukskrivningar är dåligt undersökta (SBU, 2003). Detta innebär att det saknas kunskap om 
vad det är som gör att vissa personer blir sjukskrivna och varför vissa av dem snabbare återgår 
i arbete än andra. Vi vet att sjukskrivningsprocessen påverkar dessa faktorer, men hur är ännu 
inte klarlagt. Det saknas alltså kunskap om vilka faktorer som påverkar läkarnas praxis när det 
gäller sjukskrivningar och man vet inte heller hur Försäkringskassans handläggare hanterar 
och bedömer olika fall (SBU, 2003). 
 
Konsekvenser av att vara sjukskriven 

Sjukskrivning har stora effekter på individen och kan påverka människor både positivt och 
negativt. Sjukskrivningen ändrar bland annat individens förutsättningar på många olika sätt, 
både socialt och ekonomiskt. En alltför lång sjukskrivning kan till exempel leda till inaktivitet 
och isolering, karriärmöjligheter kan försvinna och privatekonomin kan försämras. På 
motsvarande sätt kan en alltför kort sjukskrivningsperiod istället bidra till att en normal 
läkningsprocess fördröjs och att en individs hälsa inte förbättras i avsedd takt (Floderus, 
Göransson, Alexanderson, & Aronsson, 2003 & Hogstedt, et al., 2004). 
 
Människor reagerar olika på sjukskrivning och en del personer har lättare att ställa om sig från 
arbetslivet till andra alternativa sysselsättningar. Dessa personer tenderar att sluta sträva mot 
att sjukskrivningen ska avslutas och de ser sjukskrivningen eller förtidspensioneringen som 
något positivt. Andra människor kan istället reagera med maktlöshet när de blir sjukskrivna. 
Kombinationen av förlust av både hälsa och arbete kan vara så stressande för dem att det i sig 
utlöser ytterligare problem, såsom depressiva reaktioner. Detta leder till att deras 
rehabiliteringsprocess försvåras (Hogstedt, et al., 2004). 
 
En annan negativ konsekvens för sjukskrivna individer är att det sker en utsortering ut ur 
arbetslivet av de personer som lider av krämpor och besvär. Detta anses bero på att arbetslivet 
anpassar sig allt mindre till de sjukas förutsättningar och de har mindre möjlighet att göra sig 
hörda och blir därför även lättare utkonkurrerade av andra (Hogstedt, et al., 2004 & 
Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer, Theorell et al., 2005). Vidare påverkar 
sjukskrivningen inte bara den individ som blir sjukskriven utan även vederbörandes familj, 
medarbetare, arbetsgivare och samhälle (SBU, 2003). 
 
Sverige i jämförelse med övriga Europa 

Vid en europeisk jämförelse har Sverige en hög andel sjukskrivna detta jämfört med 
exempelvis Finland och Tyskland. Den största skillnaden mellan länder som har hög 
sjukfrånvaro respektive låg sjukfrånvaro är skillnaden inom sjukförsäkringssystemen. I både 
Finland och Tyskland sker samarbetet med sjukskrivning på ett mycket strukturerat sätt och 
inkluderar arbetsgivare, företagshälsovård och sjukvård. I dessa länder finns också ett mer 
omfattande förebyggande hälsoarbete och systematisk organisering av statistik inom 
sjukfrånvaro med hänsyn till arbetsplats, sjukskrivande läkare och ansvarig handläggare i 
försäkringssystemet. I Sverige saknas en sådan nära koppling, mellan sjukskrivande läkare 
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och handläggare, inom sjukförsäkringen. Vidare saknas också en systematisk insamling av 
statistik inom detta område (Hogstedt, et al., 2004). 
 
Sjukskrivningsprocessen i Sverige 

 
Aktörer i sjukskrivningsprocessen 

I sjukskrivningsprocessen deltar det flera olika aktörer. Bland dessa aktörer ingår den person 
som sjukskrivits, arbetsgivaren, facket, olika handläggare på Försäkringskassan, vårdpersonal, 
företagshälsovården, terapeuter, psykologer med mera. Föreliggande arbete fokuserar och 
kontrasterar fyra nyckelaktörer i sjukskrivningsprocessen; de sjukskrivna, arbetsgivaren, 
Försäkringskassan och företagshälsovården.  
 
De fyra olika aktörerna i sjukskrivningsprocessen har genom sina olika roller även olika 
perspektiv vilket speglar deras åsikter om processen. Det är tydligt att de sjukskrivna står för 
sin rätt som konsumenter av sjukförsäkringssystemet. Till skillnad från de sjukskrivna står 
handläggarna på Försäkringskassan för ett producentintresse och försvarar inriktningen och 
omfattningen av sjukförsäkringssystemet. Läkarna är ofta mer restriktiva till sjukskrivningar 
eftersom de anser att sjukvårdens resurser inte bör gå dit utan istället borde läggas på annat 
inom vården. Arbetsgivarna å sin sida är i större utsträckning än övriga aktörer emot 
deltidssjukskrivning, något som staten uppmuntrar handläggarna att använda, och uttrycker 
därmed sitt egenintresse (Palmer, et al., 2006). 
 

Arbetsförmåga 

Sjukförsäkringssystemet i Sverige avser enbart att försörja de som har nedsatt arbetsförmåga 
på grund av sjukdom. Att avgöra om en person har nedsatt arbetsförmåga eller inte blir därför 
det första steg man måste ta för att kunna sjukskriva någon. Arbetsförmåga definieras som 
”förmåga att fullgöra en definierad arbetsuppgift under givna förhållanden och under 
definierad tid” (Hogstedt, et al., s. 309, 2004 ). Att ha rätt att vara sjukskriven beror alltså inte 
bara på om en person är sjuk eller inte, utan även på om man fortfarande kan utföra sina 
arbetsuppgifter (Försäkringskassan vem ansvarar för vad, 2006). 
 

Beskrivning av sjukskrivningsprocessen 

Sjukskrivningsprocessen inleds med att det görs en utredning om den anställdes behov av 
rehabilitering. Detta ska göras om den anställde varit sjuk i mer än fyra veckor i följd, eller på 
grund av sjukdom varit frånvarande vid minst sex tillfällen under en tolvmånadersperiod, eller 
om den anställde självbegär det. (Försäkringskassan vem ansvarar för vad, 2006) 
 
På Försäkringskassans hemsida finns information om hur de olika aktörerna i 
sjukskrivningsprocessen bör agera och vad deras skyldigheter i sjukskrivningsprocessen är. 
Försäkringskassans egna skyldigheter är att samordna  rehabiliteringsinsatserna för de 
sjukskrivna personerna. Försäkringskassans handläggare ska se till att rehabiliterings-
utredningen görs i tid och de ska även sammankalla de olika aktörerna till samordnings- och 
uppföljningsmöten. Arbetsgivarna har ansvar för att reda ut de anställdas rehabiliterings-
behov. De har även ansvar för att driva den yrkesinriktade rehabiliteringen och ska underrätta 
handläggarna på Försäkringskassan om vad som sker i ärendet. Försäkringskassan 
rekommenderar även arbetsgivare att bjuda in facket till sjukskrivningsprocessen. Sjukvården 
har ansvaret för arbetstagarens medicinska rehabiliteringen. De sjukskrivna personerna är 
skyldiga att aktivt försöka få tillbaka sin arbetsförmåga genom att delta i den 
rehabiliteringsplan som arbetsgivaren upprättar och Försäkringskassan godkänner. Både 
arbetsgivaren och den sjukskrivne personen är skyldiga att delta på de möten som 
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Försäkringskassan anordnar. De sjukskrivande läkarna bör snabbt reda ut om patienten kan 
eller inte kan arbeta trots sin sjukdom. De sjukintyg läkarna skriver ger inte patienterna 
automatiskt rätt till sjukskrivning. Sjukintygen är enbart ett underlag för handläggarna på 
Försäkringskassan, som fattar beslutet om patienterna har rätt till sjukersättning eller inte 
(Försäkringskassan vem ansvarar för vad, 2006).  
 
Arbetsgivare och företagshälsovård 

Arbetsgivaren och arbetsplatsen är viktiga faktorer i sjukskrivningsprocessen och spelar en 
stor roll i arbetstagarens rehabiliteringsprocess. Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren 
skyldig att tillhandahålla den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver (Sveriges 
Lagar, 2004). Trots det har bara 29% av de långtidssjukskrivna som skulle ha fått en 
rehabiliteringsutredning av sin arbetsgivare faktiskt fått det. Arbetsgivaren insatser eller brist 
på insatser kan  förlänga och förkorta en sjukskrivningsprocess (Hogstedt, et al., 2004). Enligt 
en undersökning som Försäkringskassan gjort (Försäkringskassan, 2006) ökar aktiva åtgärder 
såsom vidareutbildning och arbetsträning hos långtidssjukskrivna återgången till arbete. Där  
konstateras det också att allt färre sjukskrivna får ta del av sådana aktiva åtgärder idag 
(Försäkringskassan, 2006). En bra arbetsplats som har pull-faktorer, såsom stimulerande 
arbete och en arbetssituation som befrämjar kreativitet, ökar också återgången till arbete. På 
en dålig arbetsplats med så kallade push-faktorer, har arbetstagarna monotona jobb, liten 
kontroll över arbetet i samband med höga krav och ofta missnöje med arbetssituationen, vilket 
förlänger den anställdes sjukskrivningstid. Eftersom onödig frånvaro inte gynnar någon bör 
arbetsgivare ha de anställdes intresse och hälsa i fokus och arbeta med både förebyggande 
vård och rehabilitering (Hogstedt, et al., 2004).  
 

Från centralt till privat 

I Sverige har det funnit företagshälsovård ända sen i slutet av 1600-talet, då i samband med 
Stora Kopparbergs Bergslag. Under 1800-talet tog företagsläkarna hand om olycksfall i 
samband med arbete och senare utvecklades det till sjukvård för de anställda och deras 
familjer. Under 1930-talet började företagsläkarna även att ägna sig åt allmänna 
hälsoproblem, eftersom det konstaterades att den frånvaron från arbetet som orsakades av 
arbetsrelaterad sjukdomar bara utgjorde en bråkdel av totalfrånvaron. Sedan 1967 fram till 
1993 reglerades företagshälsovården i Sverige av arbetsmarkandens tre parter, genom centrala 
arbetsmiljöavtal mellan arbetsgivarorganisationen och arbetstagarorganisationen, och staten, 
genom sitt statsbidrag till branschen (Granberg, 2004). Företagshälsovården genomgick därför 
stora förändringar när de centrala arbetsmiljöavtalen sades upp 1992 och statsbidraget, vilket 
motsvarade ca 25% av deras intäkter, upphörde året därpå.  Avregleringen ledde till att 
företagshälsovården successivt fick marknadsanpassa sig och antalet verksamma personer i 
företagsvården reducerades kraftigt (SOU, 2001). Nu har emellertid trenden vänt och i takt 
med att sjukskrivningarna ökar vill allt fler få till en effektiv företagshälsovård (Granberg, 
2004). 
 

Arbetsmiljön på Försäkringskassan 

En studie som Nilsson (2004) gjort visar att den psykosociala arbetsmiljön har stora brister 
hos Försäkringskassan. Där tar hon upp att handläggare upplever sig ha både ont om tid och 
resurser samtidigt som deras arbetsuppgifter och antal ärenden per handläggare ökar. Det som 
handläggarna såg som kärnan i deras jobb var de uppgifter som gav en nära relation till de 
försäkrade, de arbetsuppgifterna gav dem även en hög grad av arbetstillfredsställelse. På 
grund av resursbristerna tog dock de administrativa uppgifterna över från de positivt laddade 
arbetsuppgifterna och därmed ökade handläggarnas etiska stress, vilket även ledde till att 
deras arbetsmotivation minskade. Cheferna på Försäkringskassan hade olika strategier för att 
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motverka detta, men de uppgav att en del av svårigheterna låg utanför organisationen i och 
med de höga sjukskrivningarna (inom Försäkringskassan!), attityden i samhället till 
försäkringssystemet samt att andra organisationer hade brister i sina resurser.  
 
Förhållandet mellan Försäkringskassan och vården 

En nyligen genomförd studie (Karlsryd, 2005) visar att förhållandet mellan Försäkringskassan 
och den allmänna vården inte fungerar bra. För att Försäkringskassan ska kunna fatta beslut i 
enskilda ärenden måste de få nödvändiga underlag från läkarna. Kring detta beskrivs ett flertal 
problem, bland annat ofullständiga medicinska underlag, motsägande uppgifter och försenade 
intyg. Det kan också komma in läkarutlåtande till handläggarna som gäller psykiska besvär 
vilka är svårtolkade för handläggarna på Försäkringskassan (Karlsryd, 2005). Detta bekräftas 
också i en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) där det 
framkommer att läkarnas sjukintyg i stor utsträckning är bristfälliga i kvalitet, vilket senare 
får betydelse för handläggningen på Försäkringskassan (SBU, 2003). 
 
Själva infodrandet av medicinska underlag skapar också konflikter mellan läkare och 
Försäkringskassan. Kring dessa turer är det den sjukskrivne som råkar illa ut, bland annat när 
handläggare använder dem som ”slagträn” mot läkare, och hotar läkare med att dra in 
ersättningen för de sjukskrivna. Läkarna anses helt enkelt inte förstå vikten av intyg och 
underlag för Försäkringskassan, och de kan i vissa fall upplevas som nedlåtande mot 
handläggare. Läkarna uppfattas också av handläggarna som osäkra och lite rädda för att ta tag 
i ärenden med osäkra diagnoser. Det är långa väntetider inom sjukvården bland annat på 
remisser och handläggarna anser att det skulle underlätta om de fick en snabbare bedömning 
så att de kan starta sitt arbete tidigare. En annan konflikt som identifieras är att vården inte på 
samma sätt som Försäkringskassan önskar minska antalet sjukskrivingar (Karlsryd, 2005). 
 
Läkare och sjukskrivningsprocessen 

I en studie av Gerner (2006) framkom det att en del läkare själva tycker att de saknar en del av 
den kompetens som behövs för att sjukskriva patienter. Läkarna som deltog i hennes 
undersökning önskade utbildning i regler och bestämmelser, samt ett klarare 
ansvarsförhållande mellan de olika aktörerna i sjukskrivningsärendena. Vidare framkommer 
det att läkarna anser att blanketterna som de ska fylla i och skicka till Försäkringskassan är 
krångliga och svåra att förstå. Försäkringskassan begär ofta in kompletteringar och all 
korrespondens fram och tillbaka mellan läkare och handläggare innebär merarbete. Läkarna i 
studien upplevde också att sjukskrivningsbedömningarna i sig tog mycket tid i anspråk, och 
de läkare som var statligt anställda hade utöver detta, ytterligare krav på sig från sin 
arbetsgivare att hinna med ett visst antal patienter per dag. De flesta läkare anser att 
sjukskrivningar är en källa till frustration, dels för att de ser sin auktoritet ifrågasatt av 
patienter och dels på grund av konflikter med Försäkringskassan och andra myndigheter 
(Gerner, 2006). Många läkare upplever dessutom en rollkonflikt i att både vara patientens 
behandlande läkare och intygsutfärdare åt Försäkringskassan (Palmer, et al., 2006). 
 
Utöver faktorer som patientens hälsotillstånd och arbetsförmåga tar de flesta läkare även med 
i sin bedömning i rätten för sjukskrivning patientens motivation till att återgå till arbetet och 
patienternas familjesituation. Detta är vanligare bland allmänna läkare än bland 
företagsläkare. Företagsläkarna brukar istället ta hänsyn till arbetsgivarens inställning till 
sjukskrivning (Palmer, et al., 2006). 
 
De sjukskrivande läkarna har ofta inte hade tillgång till sin patienters arbetsplatser vilket gör 
att de inte heller hade möjlighet att bedöma patientens arbetssituation och därmed patienternas 
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arbetsförmåga, som både består av patientens fysiska och psykiska välmående och av 
arbetsuppgifternas art och arbetsplatsens miljö. Istället blir det ofta patienterna själva som får 
avgöra om de har nedsatt arbetsförmåga och ska bli sjukskrivna eller inte.  Ett problem i 
sjukskrivningsprocessen uppstår därför redan i det första steget, i samband med läkarintyget 
som skrivs ut trots bristande information. En annan brist i sjukskrivningsprocessen är att det 
idag saknas en tydlig koppling mellan de olika aktörerna i processen vilket gör systemet 
otympligt och försvårar för de som arbetar i systemet att göra noggranna bedömningar 
(Palmer, et al., 2006). 
 
Syfte 

Mot bakgrund av de bristfälliga kunskaper som finns om både sjukskrivningsprocessen och de 
aktörer som ingår i den, är det angeläget att studera hur processen upplevs av dess 
huvudaktörer. Syftet med denna intervjustudie är att undersöka och beskriva hur 
försäkringskassan, företagshälsovården, arbetsgivare och de sjukskrivna upplever 
sjukskrivningsprocessen, varandra och samarbetet i sjukskrivningsprocessen.  
 
 

Metod 
 

Intervjupersoner 

Intervjupersonerna utgjordes av sex personer, varav fyra var män och två var kvinnor. Två av 
dessa arbetade inom företagshälsovården, en som läkare och en som samordnare. 
Samordnaren arbetade med sjukskrivningar för 17 år sedan, och  idag arbetar han som 
arbetsmiljöingenjör. Två intervjupersoner kom från Försäkringskassan, varav en arbetade som 
handläggare och en som samordnare. Vidare intervjuades en person från arbetsgivarsidan och 
en person som varit långtidssjukskriven. Fem av personerna som deltog valdes genom 
bekvämlighetsurval och blev kontaktade telefonledes där de fick svara på om de var 
intresserade av att ställa upp på en intervju. Den sista personen svarade på en annons som 
skickades ut via Internet till alla studenter på Psykologiska institutionen, Stockholms 
universitet. 
 
Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med fasta teman som varje 
undersökningsdeltagare fick prata fritt om. Intervjuguiden var fokuserad på intervju-
personernas upplevelse av hur samarbetet fungerar i dagsläget mellan de olika aktörerna, vad 
de tycker om varandra, problem i sjukskrivningsprocessen och vad de själva skulle vilja ändra 
på i sjukskrivningsarbetet. Fem av de sex intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats 
och en intervju genomfördes via telefon. Alla intervjuerna spelades in på band. 
Intervjupersonerna informerades om de forskningsetiska principerna och vidare klargjordes 
syftet med studien för deltagarna innan intervjuerna påbörjades. Samtliga intervjuer pågick i 
ca 30 minuter förutom telefonintervjun som blev kortare på grund av tekniska problem. 
 
Analys 

Intervjuerna transkriberades och analyserades enligt tematisk analys (Patton, 2002). Tematisk 
analys är en kvalitativ metod som går ut på att man strukturerar sin data utifrån teman som 
man hittar i sitt material (Patton, 2002). Den tematiska analysen skedde vågrätt, det vill säga 
alla intervjuer analyserades samtidigt. De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera 
gånger för att få en god inblick i materialet. De stycken som var relevanta för frågeställningen 
markerades, och utav dem skapades nyckelord. Nyckelorden samlades under relevanta teman. 
Utifrån de teman lästes intervjuerna igenom ytterligare en gång och information som var 
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relevant för ett visst team sorterades in under detta. Därefter togs det fram belysande citat för 
varje tema. Slutligen fick varje tema en benämning och sammanfattades. I resultatet redogörs 
de teman som framkom i den tematiska analysen.  
 
 

Resultat 
 
I resultatdelen sammanfattas de olika aktörernas perspektiv under följande tre teman: 
Synpunkter om de andra aktörerna, Drivande krafter i processen och Problem i processen. 
 
Synpunkter om de andra aktörerna 

 

 Företagshälsovårdens perspektiv 

Intervjupersonerna inom företagshälsovården upplevde Försäkringskassan som 
underdimensionerad och att det var svårt att få tag på handläggarna. Företagsläkaren beskrev 
handläggarna som stelbenta och saknade en lättare, informell kontakt med dem.  
 
”…så tycker jag att det är lite för stelbent och att de (handläggarna) lätt skickar begäran om intyg istället för att 
prata…” 

 
I sjukskrivningsprocessen ansåg både företagsläkaren och samordnaren att det var den 
sjukskrivande läkaren som hade mest att säga till om. Företagsläkaren lyfte dock även fram att 
de alla har sina egna ansvarsområden att ta hänsyn till. När det gäller kontakter med 
arbetsgivarna och de sjukskrivna ansåg intervjupersonerna inom företagshälsovården att de 
var goda och de tyckte också att de arbetade aktivt för att deras samarbetet med både 
arbetsgivare och sjukskrivna skulle fungera smidigt. Dock kunde samordnaren tycka att de 
sjukskrivna kunde vara anonyma i sina egna ärenden.  
 
”De (sjukskrivna) hade inte så mycket egentligen, tycker jag, att säga till om. De var rätt så anonyma…”  
 
Vidare ansåg företagsläkaren att arbetsgivarna kunde lära sig mer om rehabilitering. 
 
 
 Försäkringskassans perspektiv 

De båda intervjupersonerna från Försäkringskassan tyckte att företagshälsovården var bättre 
än den allmänna vården. Enligt medarbetarna på Försäkringskassan var företagsläkarna både 
lättare att få tag på och att samarbeta med. Både handläggaren och samordnaren upplevde att 
företagsläkarna förstod Försäkringskassans roll i sjukskrivningsprocessen bättre. Detta trodde 
de berodde på att både Försäkringskassan och företagshälsovården såg till personens 
arbetsförmåga, medan allmänläkarna såg till den vårdande sidan av sjukskrivningsprocessen. 
Försäkringskassans representanter tyckte att det var positivt att företagshälsovården var insatt 
i hur arbetsplatsen såg ut och att de hade nära kontakt med arbetsgivarna, något som de själva 
uppgav att de kunde sakna. Båda medarbetarna på Försäkringskassan ansåg att 
företagshälsovården var väldigt aktiva i sjukskrivningsprocessen.  
 
”Det är nästan de som initierar de här mötena snabbare och  bjuder in oss istället, de är ju väldigt aktiva 
företagshälsovården på det sättet och jobbar väldigt aktivt på arbetsplatsen.” 

 
Handläggaren uttryckte att det var bättre för de sjukskrivna om arbetsgivaren hade köpt 
företagshälsovård än om arbetsplatsen saknade det. 
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När det gäller kontakten med arbetsgivarna tyckte både handläggaren och samordnaren att det 
fungerade bra. De upplevde att fler arbetsgivare blivit mer aktiva och ringde upp 
Försäkringskassan på eget initiativ sedan den nya lagen om medfinansiering för arbetsgivarna 
trätt i kraft, vilket förenklade sjukskrivningsprocessen för dem.  
 
”De  (arbetsgivarna) ringer ganska snabbt i ärendena och vill att vi ska göra någonting  för det kostar ju pengar 
för dem att ha folk som är sjukskrivna.” 

 
Intervjupersonerna från Försäkringskassan bedömde dock att arbetsgivarens engagemang 
berodde på hur pass uppskattad den anställde var på arbetsplatsen. 
 
”Sen beror det alltid på hur uppskattade den här anställda, om man vill ha personen tillbaka märks ju ganska 
tydligt.” 

 
Medarbetarna på Försäkringskassan ansåg även att kontakten med de sjukskrivna fungerade 
bra. Handläggaren tyckte sig märka att sjukskrivna personer kunde vara rädda för dem i 
början, mest på grund av den negativa bild media hade målat upp av Försäkringskassan.  
 
”En del (sjukskrivna) kan ju vara ganska så rädda med tanke på media och allt det här, de har varit rädda att de 
inte ska få ersättning.” 

 
Samordnaren tyckte att samarbetet med de flesta sjukskrivna fungerade bra, men att det även 
fanns fall där de måste ta upp de sjukskrivnas skyldigheter och inte bara deras rättigheter. 
Handläggaren uppfattade att de andra aktörerna i sjukskrivningsprocessen hade en bild av de 
som arbetade på Försäkringskassan som inkompetenta, men ansåg också att statusen i yrket 
var på väg att förbättras. 
 
”De tänker att Försäkringskassan är en myndighet som egentligen inte har så mycket att säga till om, vi är 
inkompetenta /…/ att vi inte har kunskaperna.” 

 

 Arbetsgivarens perspektiv 

Intervjupersonen från arbetsgivarsidan ansåg att företagshälsovården generellt sett var bra, 
men poängterade att det fanns både bättre och sämre företag.  
 
”Vi har ju avtal med dem (företagshälsovården) och vi får ju utifrån det vi betalar den hjälp som vi vill ha.” 

 
Han menade också att det var viktigt att man som arbetsgivare inte släppte kontrollen över 
sjukskrivningarna till företagsvården eftersom det var arbetsgivaren som bar på ansvaret. 
Arbetsgivarrepresentanten upplevde inte företagshälsovården som särskilt aktiva i 
sjukskrivningsärenden, men i de fall de varit inblandade i hade det fungerat väldigt bra. Enligt 
intervjupersonen från arbetsgivarsidan var Försäkringskassan inte tillräckligt engagerade i 
sjukskrivningsärendena: han tyckte att de borde ta mer ansvar för sjukskrivningsprocessen 
och vara mera drivande.  
 
”Vissa Försäkringskassor sköter det där bättre, driver det bättre och andra sköter det inte alls, jätte dåligt skulle 
jag vilja säga.” 

 
Han trodde att handläggarna på Försäkringskassan i sin tur gärna såg att de som arbetsgivare 
tog större ansvar för de anställda, men att det berodde på att handläggarna inte var insatta i 
organisationens möjligheter och begränsningar.  
 
”…framförallt Försäkringskassan kan tycka att vi borde ta ett större ansvar för den anställde.” 
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Han å sin sida ansåg att Försäkringskassan borde göra mer när en arbetsgivare inte kunde sätta 
in extra resurser, så att de sjukskrivna inte behövde gå tillbaka till samma arbetsplats och 
samma arbetsuppgifter som riskerade att göra dem sjuka igen. 
 
 Den sjukskrivnes perspektiv 

Den sjukskrivna hade endast ett fåtal kontakter med de andra aktörerna under sin 
sjukskrivningsperiod. Hon ansåg att de personer hon träffade på företagshälsovården inte var 
kompetenta och att de inte hade tillräcklig kunskap om vilka resurser som fanns att tillgå i 
deras egen organisation.  
 
”Man hade inte så där jätte koll på vad det fanns/…/ de (företagshälsovården) visste egentligen inte mycket mer 
om dem att de hette Per och Kalle, och välja Per eller Kalle… enda mer som de visste var att Kalle var lite äldre 
än Per.” 

 
Försäkringskassan hade hon endast kontakt med via olika blanketter, förutom en gång när hon 
själv sökte upp dem. Hon upplevde det som konstigt att handläggaren inte intresserade sig 
mer i hennes ärende. Hon hade bra kontakt med sin arbetsgivare under sjukskrivningsperioden 
och hon upplevde att hennes chef förstod hennes situation och uppskattade henne som 
medarbetare.  
 
”Jag tycker den var bra. En sak som sjukskrivningen ledde till var att jag vågade tro mer på när hon (chefen) sa 
att hon verkligen uppskattade mig.”  

 
Drivande krafter i processen 

 
 Företagshälsovårdens perspektiv 

Båda intervjupersonerna från företagshälsovården tyckte att det behövdes en person som 
samordnade sjukskrivningsprocessen, eftersom det var en process som man behövde arbeta 
aktivt med så att den inte stannade upp och avslutades. Samordnaren ansåg att det var 
företagshälsovården som var den drivande kraften i processen. 
 
”Ja, man fick liksom puffa på hela tiden, man fick vara motor i det för att hålla igång den här processen, annars 
så självdog den på något sätt, den gjorde det.” 

 
Företagsläkaren ansåg däremot att det egentligen inte fanns någon drivande kraft i processen 
och att Försäkringskassan borde ta mer ansvar. Enligt honom borde handläggarna hålla i hela 
sjukskrivningsprocessen, se till helheten och sen delegera ut uppgifter till de andra aktörerna. 
Han saknade en tydlig ansvarsfördelning och en tydlig struktur mellan de olika aktörerna. 
 
”Jag tror att Försäkringskassan rent allmänt behöver ha ansvar för hela rehabiliteringen. Det finns ingen som är 
samordnare idag.” 

 
 Försäkringskassans perspektiv 

De båda medarbetarna på Försäkringskassan ansåg att det var Försäkringskassan som var 
samordnaren i sjukskrivningsprocessen.  
 
”Vi har ju en samordnande roll, vi är spindeln i nätet som man säger.” 

 
Handläggaren ansåg att i de fall där företagshälsovården var involverade tog de över den 
samordnade rollen och det upplevde hon som positivt. Samordnaren på Försäkringskassan 
tyckte att samordningsansvaret behövde ligga på Försäkringskassan och deras regelsystem, 
eftersom de andra aktörerna skulle kunna driva ärenden hur som helst. Enligt honom måste 
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alla åtgärder i sjukskrivningsärendena godkännas av Försäkringskassan. Han tog även upp att 
arbetsgivare ibland kontaktade honom med förfrågningar om deras anställda och att han då 
kunde ordna möten med alla parter för att ge dem en större inblick i sjukskrivningsärendet. 
 
 Arbetsgivarens perspektiv 
Arbetsgivarrepresentanten ansåg att det var Försäkringskassan som hade den samordnande 
rollen, men upplevde att de inte hanterade det på ett bra sätt utan istället lade över ansvaret på 
arbetsgivarna.  
 
”…generellt sett är det vi som ligger på och driver ärendena.” 

 
Vid de tillfällen då företagshälsovården varit inblandad har de tagit över Försäkringskassans 
roll och varit den part som samordnat resurserna kring den sjukskrivna. Han tyckte dock att 
det borde vara Försäkringskassan som drev sjukskrivningsprocessen. 
 

”…jag kan mycket väl tycka att det ska vara Försäkringskassan, absolut ska det var det, men då ska det skötas på 
ett bättre sätt…” 

 
 Den sjukskrivnes perspektiv 

Den sjukskrivna tyckte att hon drev sitt eget ärende.  
 
”Det var ju jag som fick sköta min rehabilitering, det var ju egentligen så.” 

 
Hon upplevde att företagshälsovården gjorde vissa försök att ordna möten, men att de inte 
följde  upp sin egen planering. Hon ansåg inte heller att representanterna från 
företagshälsovården lyssnade på henne, utan att de snarare såg henne som en person som gick 
och drog istället för att arbeta.  
 
”…jag kände mig så kränkt att jag ringde inte till henne (kontakten på företagshälsovården) överhuvudtaget. 
Men hon ringde aldrig mig heller, hörde aldrig av henne efter det…”  

 
Den sjukskrivna personen ansåg att Försäkringskassan inte visste något om hennes ärende. 
Hon hade dock gärna sett att det varit någon, antingen från Försäkringskassan eller 
företagshälsovården, som drivit hennes ärende åt henne. 
 
Problem i processen 

 
 Företagshälsovårdens perspektiv 

Intervjupersonerna från företagshälsovården tyckte att Försäkringskassans handläggare borde 
agera snabbare i sjukskrivningsprocessen än vad de gjort tidigare. De ansåg att det var viktigt 
att inte dröja för länge med att starta sjukskrivningsprocessen eftersom det förlängde 
sjukskrivningstiden. Företagsläkaren och samordnaren tyckte att det vore bättre, både för 
sjukskrivningsprocessen och för den sjukskrivne själv, om Försäkringskassan hade en 
kontaktman ut mot varje företag. De upplevde att Försäkringskassans handläggare ofta 
saknade viktig kunskap om hur den sjukskrivens arbetssituation såg ut och hur det påverkade 
sjukskrivningsprocessen i sin helhet. 
 
”För det är också en stor brist, att man inom Försäkringskassan inte har yrkeskunskaperna om de företag som 
vederbörande jobbar i.” 

 
Företagsläkaren nämnde det faktum att rutinerna skilde sig från olika försäkringskontor, vilket 
han tyckte gjorde processen mer invecklad för de andra aktörerna. Företagsläkaren ansåg att 
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Försäkringskassan borde ha ett större ansvar och föra in mer struktur i sjukskrivnings-
processen, handläggarna borde exempelvis delegera mellan den medicinska och den 
yrkesinriktade rehabiliteringen. Eftersom det saknades en tydlig struktur i sjukskrivnings-
processen såg företagsläkaren en tendens att aktörerna sköt ifrån sig ansvaret för 
rehabiliteringen.  
 
”…det lätt att se att bollen ligger hos någon annan på nått sätt. Att det inte finns något tydlig 
ansvarsförhållande.” 

 
Företagsläkaren ansåg även att det fanns brister i informationsflödet mellan de olika 
aktörerna. Enligt samordnaren kunde det i vissa fall saknas motivation till att komma tillbaka 
till arbetet, både från arbetstagarens och arbetsgivarens sida. Han beskrev det som att 
sjukskrivningen blev ett alternativ till ålderspension eller uppsägning. 
 
”..ibland så fanns det också, lite vanvördigt uttryckt, en dold pensionsönskan i det hela, man ville liksom inte bli 
rehabiliterad.” 

 
Försäkringskassans perspektiv 

Båda medarbetarna på Försäkringskassan ansåg att ju längre tid det gick i ett 
sjukskrivningsärende desto svårare var det att rehabilitera tillbaka den sjukskrivne personen 
till arbete. Handläggaren på Försäkringskassan ansåg att det största problemet i 
sjukskrivningsprocessen var de långa vårdköerna och att de som var sjuka inte alltid fick den 
hjälp som de behövde. Hon tyckte att det borde finnas mer resurser för att ta hand om de som 
var sjukskrivna. Handläggaren ansåg också att de hade för många ärenden per handläggare 
och att de inte hann göra ett fullgott arbete, vilket ledde till frustration och otillfredsställelse 
med arbetet.  
 
”Problemet för oss idag är att vi har sådana mängder att man inte hinner med. Ibland känner man att man inte gör 
ett fullgott arbete, att många ärenden, där man skulle vilja gå in i mycket mera aktivt och ha  mera kontakt, 
hinner man inte med.” 

 
Handläggaren ansåg att det var många olika aktörer inblandade i sjukskrivningsärenden, 
vilket ledde till att det var svårt att få tag i rätt person och hon upplevde att läkarna var dem 
som det vara svårast att få tag på. Hon märkte också en skillnad i rehabiliteringen beroende på 
arbetsgivarens attityd och resurser, om den anställde inte var uppskattad var det betydligt 
svårare att rehabilitera den personen.  
 
”Jag tror inte att många arbetsgivare har resurser på samma sätt. Det finns ju bra arbetsgivare, men det skulle 
behövas finnas många fler bra arbetsgivare.” 

 
Samordnaren på Försäkringskassan poängterade att utan ett bra samarbete mellan de olika 
aktörerna så gick det inte att arbeta. Han tyckte att det hade varit bättre när Försäkringskassan 
haft en kontaktperson ut mot arbetsplatserna. Samordnaren tog också upp hur viktigt det var 
att lyssna på den sjukskrivne. Om de andra aktörerna i processen inte lyckades ta reda på vad 
som fattades den sjukskrivne personen gick det inte heller att rehabilitera den.  
 
”Det är mycket att man måste lyssna, för man vet att om vi inte lyssnar på dem och börjar planera bara så här, 
blir det inget bra resultat oavsett.” 

 
Samordnaren upplevde det också som att de sjukskrivna personerna inte alltid vågade vara 
ärliga om varför de behövde bli sjuskrivna. Han ansåg att det var viktigt att bygga upp ett 
förtroende mellan handläggaren och den sjukskrivne personen så att de inte rehabiliterade för 
fel sjukdom. 
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”Många gånger kommer man och har ont i ryggen, sen visar det att det inte alls är det, utan det är en depression i 
botten, som har med något helt annat att göra.” 

 
 Samordnaren på Försäkringskassan ansåg att läkarintygen generellt sett inte var bra som 
underlag i sjukskrivningsprocessen utan föredrog istället att ha möten med läkarna, men det 
upplevde han som svårt att hinna med. 
 
”Som jag säger att vi ska  träffas fort. Det vet alla men vem har tid att göra det?” 

 

”Det finns inte så där jätte många bra läkarintyg dessvärre. I bästa fall begär vi ett läkarutlåtande som kommer 
efter två månader och då står det ju i och för sig lite mer, men jag tycker att det är bättre att träffas innan.” 
 

Arbetsgivarens perspektiv 
Intervjupersonen från arbetsgivarsidan ansåg att ett problem i processen var att 
Försäkringskassan inte samordnade sjukskrivningsprocessen tillräckligt bra.  
 
”Största problemet med den processen är att, som jag ser det, Försäkringskassans brist på att samordna det hela, 
hålla i det och äga det.” 

 
Han tyckte även att Försäkringskassan borde ta ett större samhällsansvar för de sjukskrivna 
och gå in i ärenden där arbetsgivare inte hade tillräckliga resurser. Arbetsgivarrepresentanten 
tyckte också att ju längre tid det gick i ärendena utan att rehabiliteringen startade, desto 
svårare var det sen att få tillbaka folk till arbetet. Ett annat problem som han såg i 
sjukskrivningsprocessen var att de sjukskrivna inte alltid fick rätt vård av läkarna. Han 
upplevde att det fanns en tendens hos vissa läkare att hellre sjukskriva sina patienter än att ta 
tag i besvärliga ärenden.  
 
”Svårigheten är att veta kvalitén på läkaren /…/ att det är lättare att bara sjukskriva än att ta en djupare 
diskussion.” 

 
Han förde även fram att det vore bra om man kunde arbeta mer förebyggande med friskvård 
inom företag för att förhindra sjukskrivningar.  
 

Den sjukskrivnes perspektiv 

Den sjukskrivna personen tyckte att det största problemet var att hon fick sköta sig själv och 
att hon saknade stöd och ledning från de andra aktörerna, bortsett från hennes chef. Hon ansåg 
att Försäkringskassan inte hade något engagemang i hennes ärende.  
 
”Jag måste säga att läkaren var ganska tydlig, det är bra om man skickat in det här efter tre månader sen brukar 
de inte bry sig så mycket på Försäkringskassan. Det var ungefär hennes erfarenhet.” 

 
Hon upplevde att hon blev befriad från arbetsuppgifterna men att ingen såg till hela hennes 
situation. Efteråt har hon insett att det fanns lösningar som hade gjort att hon kunnat återgå till 
arbetet snabbare, men ingen sådan åtgärd sattes in. De åtgärder som sattes in från 
företagshälsovården upplevde hon kom vid fel tillfälle och att de i vissa fall var kränkande. 
 
 

Diskussion 
 
Det övergripande syftet med denna intervjustudie var att undersöka hur de fyra olika 
aktörerna uppfattar varandra och sjukskrivningsprocessen. Analysen av intervjuerna visar att 
många problem tycks bero på att det saknas en effektiv samordnande funktion av 
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sjukskrivningsprocessen, vilket har negativa konsekvenser för hela processen och det 
påverkar även samarbetet mellan de olika aktörerna.  
 
Perspektiv på de olika aktörerna 

När det gäller Försäkringskassans roll i sjukskrivningsprocessen är det denna aktör som avgör 
vilka individer som har rätt att vara sjukskrivna och få sjukpenning och det är de som ställer 
krav på arbetsgivare och sjukskrivna personer och det är de som har den kontrollerade rollen i 
processen. Det är även Försäkringskassan som representerar svenska staten i de enskilda 
sjukskrivningsärendena. Därför blir Försäkringskassan också den enskilt största aktören i 
sjukskrivningsprocessen. I Nilssons (2004) studie om den psykosociala arbetsmiljön på 
Försäkringskassan visar hon att många medarbetare har alltför stor arbetsbelastning. De 
arbetsuppgifter som ger handläggarna arbetstillfredsställelse och motivation minskar för att ge 
utrymme åt administrativa uppgifter, vilket leder till att många handläggare blir stressade och 
det är en orsak till varför Försäkringskassan har många anställda som är sjukskrivna (Nilsson, 
2004). Båda intervjupersonerna från Försäkringskassan bekräftar detta i intervjuerna när de 
tar upp att de är stressade och att de inte hinner lägga ner lika mycket tid på varje ärende som 
de skulle önska. Eftersom Försäkringskassan är den största aktören har de rimligtvis även den 
största påverkan på sjukskrivningsprocessen, därför är det viktigt att de har goda 
förutsättningar för att göra ett bra arbete. 
 
Utifrån föreliggande intervjustudie framkommer det att alla fyra aktörerna anser att det är 
nödvändigt med en drivande kraft och samordnare i sjukskrivningsprocessen. Vidare 
framkommer det att den som formellt har den samordnande rollen idag är Försäkringskassan, 
fast alla intervjupersoner anser sig själva som den i verkligheten drivande kraften. Varken den 
sjukskrivna personen, arbetsgivaren eller företagshälsovården är alltså helt nöjda med den 
samordnande roll som Försäkringskassan representerar. Under intervjuerna kommer det upp 
att de tre aktörerna önskar att handläggarna ska vara mer involverade och drivande i ärendena 
samt tydligare på att delegera ansvaret mellan de olika aktörerna i sjukskrivningsprocessen. 
Detta gäller även intervjupersonerna från Försäkringskassan som gärna vill göra ett utförligare 
arbete och kunna lägga ner mer tid på varje ärende, men anser att de hindras av resurs- och 
tidsbrist.  
 
Försäkringskassans brist på resurser påverkar deras möjligheter att göra ett bra arbete som 
samordnare och det leder till att hela sjukskrivningsprocessen drabbas i förlängningen. 
Eftersom medarbetarna på Försäkringskassan inte hinner med alla sina sjukskrivningsärenden 
lämnas mycket över, utan kontroll, till de andra aktörerna som kanske inte alltid vet hur man 
bäst driver ett sjukskrivningsärende eller inte heller önskar driva ärendet. 
  
Det framkommer under intervjuerna att ingen av de fyra aktörerna anser sig kunna påverka 
bristen på samordning och delegering, utan alla intervjupersonerna anser att det ligger utanför 
deras egna kontroll. Detta anser jag skapar ett döläge där ingen aktör trivs med hur 
sjukskrivningsprocessen ser ut idag, men ingen heller påverkar situationen till det bättre, 
istället lyfter de olika aktörerna upp de andras brister och skjuter ifrån sig ansvaret.  
 
En annan brist hos Försäkringskassan, som alla intervjupersonerna tar upp, är att 
Försäkringskassan inte har tillräcklig kunskap om arbetsplasterna. Enligt medarbetarna på 
Försäkringskassan och företagshälsovården skulle det underlätta handläggarnas arbete om 
Försäkringskassan hade en kontaktman per företag. Enligt arbetsgivarrepresentanten 
föreligger det även ett glapp mellan dem och Försäkringskassans handläggare just på grund av 
bristande kunskap om varandras möjligheter och begränsningar, vilket resulterar att de båda 
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anser att den andra parten bör göra mer för den sjukskrivna personen. Enligt mig skulle en 
kontaktman ut mot varje företag inte bara öka Försäkringskassans kunskap om arbetsplatsen 
utan även knyta aktörerna närmare varandra och gynna ett bättre samarbete genom att minska 
den misstron som finns mellan de olika aktörerna idag.  
 
Med utgångspunkt från ovanstående problem kan man anta att medarbetarna på 
Försäkringskassan upplever att företagshälsovården och lagen om medfinansiering som något 
positiv eftersom de båda bidrar till att göra andra aktörer aktivare i processen och därmed 
underlättar de handläggarnas stora arbetsbörda. 
 
En brist i sjukskrivningsprocessen, som kommer upp under intervjuerna med 
Försäkringsmedarbetarna, är att det inte alltid finns ett förtroende från den sjukskrivna 
personen till de andra yrkesaktörerna. Detta kan enligt dem leda till att de som är sjukskrivna 
inte vågar berätta om den bakomliggande orsaken de är frånvarande från arbetet, vilket i sin 
tur kan leda till att de andra aktörerna beslutar om en felaktig rehabiliteringsplan. Enligt 
handläggaren på Försäkringskassan kan de sjukskrivna personernas misstro kan bero på den 
negativa bild massmedia har målat upp i pressen om Försäkringskassan. Enligt henne är 
många sjukskrivna personer oroliga för att för att de kommer att bli nekade sjukersättning. De 
beslut som fattas i sjukskrivningsprocessen får allra störst konsekvenser för dem som är 
sjukskrivna, och de kan förändra hela deras livssituation. Fastän de på så sätt har den 
viktigaste rollen i processen ansåg samordnaren från företagshälsovården att de sjukskrivna 
personerna ofta är anonyma i sitt eget ärende. Något som styrker detta är att 
Försäkringskassan rekommenderar arbetsgivarna att bjuda in facket i rehabiliteringsprocessen. 
Detta anser jag indikerar att de sjukskrivna personerna behöver någon som för deras talan och 
kan driva processen utifrån deras perspektiv. För att bygga upp tillit mellan de sjukskrivna 
personerna och de andra aktörerna i processen behöver arbetsgivaren, Försäkringskassan och 
företagshälsovården ta sig tid att förutsättningslöst lyssna på den sjukskrivne personen. De 
behöver utreda hela den sjukskrivnes situation, både det på arbetsplatsen och privatlivet 
utanför arbetet. Detta behövs eftersom det är hela individen som blir sjukskriven och inte 
enbart yrkespersonen. Genom att lyssna och ta hänsyn till hela människan ökar chanserna för 
att lyckas med en snabb och bra rehabilitering. Det kan även lösa andra problem så att den 
som varit sjukskriven inte behöver komma tillbaka till en dålig och ohållbar arbetssituation. 
 
Kommunikationen mellan de olika aktörerna 
Enligt de flesta av intervjupersonerna krävs det ett bra samarbete mellan de olika aktörerna 
för att sjukskrivningsprocessen ska kunna fungera. Hogstedt, et al.,  (2004) tar, i sin 
jämförelse mellan de olika sjukförsäkringssystem i Europa, upp att länder som har tydligare 
koppling mellan de olika aktörerna inom systemet även har ett bättre samarbete. Detta 
stämmer överens med Palmer, et al., undersökning, där det påpekas att avsaknaden av en 
tydlig koppling mellan de olika aktörerna gör systemet  otympligt och svårarbetat för de som 
arbeta i systemet. Såväl Försäkringskassan som företagshälsovården och arbetsgivaren påtalar 
att en av de allra viktigaste faktorerna för att få en bra rehabilitering är att man gemensamt 
sitter ner och utreder den sjukskrivne personens behov och planerar för rehabiliteringen: ju 
senare i sjukskrivningsprocessen detta möte görs desto större risk är det att den sjukskrivna 
personen har anpassat sig till den nya situationen, och motivationen till att återgå i arbete 
minskar avsevärt. De tre yrkesaktörerna tar under intervjuerna upp hur svårt det är att komma 
i kontakt med varandra, detta trots att gemensamma möten anses vara viktigast för att få en 
bra sjukskrivningsprocess. Ofta skjuts samordningsmötena upp, och i vissa fall blir de aldrig 
av. Detta kan vara en anledning till varför sjukskrivningstiden ofta blir onödig lång. Denna 
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kommunikationsbrist anser jag även bidrar till att öka det avstånd som finns mellan de olika 
aktörerna och gör det svårare för aktörerna att förstå varandras roller. 
 
Kommunikations- och samordningsproblemet blir extra tydligt hos läkarna på den allmänna 
vården, som upplevs av intervjupersonerna att vara svårast att komma i kontakt med. Som ett 
resultat av det brukar de sjukskrivande läkarna inte vara med vid samordningsmötena utan 
skickar istället endast in sjukintyg till Försäkringskassan. Detta ställer till problem eftersom 
primärvården och de sjukskrivande läkarna där, enligt Försäkringskassan, inte ser till den 
yrkesmässiga biten av rehabiliteringen, utan enbart fokuserar på den vårdande sidan av 
processen. Utan direkt kommunikation mellan de olika aktörerna finns det en risk för att 
avståndet mellan de olika aktörerna i processen ökar och det kan i sämsta fall även minska 
den inbördes förståelsen för aktörernas olika roller i processen, så att Försäkringskassan och 
företagshälsovården (med arbetsgivaren bakom sig) står på ena sidan och allmänläkarna på 
andra sidan, vilket skapar en situation som lätt kan leda till konflikter. En lösning för att öka 
förståelsen och därmed även samarbetet mellan aktörerna är att minska avståndet mellan dem 
genom att utbilda läkarna i sjukskrivningsprocessen och även låta aktörerna lära sig om 
varandras yrken, bland annat genom studiebesök. Försäkringskassan har även infört att de 
sjukskrivande läkarna  får en ersättning när de är med på samordningsmötena, vilket har ökat 
deras närvar.  
 
Ska sjukskrivningsprocessen vara privat eller statligt? 

Lagen om medfinansiering togs bort den 31/12 2006, vilket betyder att arbetsgivarna inte 
längre är tvungna att vara lika aktiva i sjukskrivningsprocessen, eftersom företagens ekonomi 
inte påverkas i lika stor utsträckning (Regeringskanslit, 2006). Företagshälsovården är helt  
privat och kan därför variera kraftigt mellan olika sjukskrivningsärenden. De extra åtgärder 
som förkortar sjukskrivningstiden för den sjukskrivna personen utgår ifrån den enskilde 
arbetsgivares resurser och vilja till att rehabilitera sina anställda. Företagshälsovården sitter i 
en svår sits eftersom de är beroende av arbetsgivaren som sina uppdragsgivare samtidigt som 
de ska agera för den sjukskrivna personens bästa. Det är inte alltid de har möjlighet att trycka 
på för den bästa rehabiliteringen om arbetsgivaren säger nej. Arbetsgivarrepresentanten visar 
på detta genom sitt uttalande om att man får den företagshälsovård man betalar för och 
företagsvården berättar i intervjun att de arbetar för att de ska få en bra relation till 
arbetsgivarna. Ska de extra och ofta nödvändiga resurserna bero på de "privata" 
arbetsgivarens goda vilja eller bör staten ta över så att alla får lika (dåligt)? 
 
Hogstedt  (et al., 2004) och Marklund (et al., 2005) tar upp att den svenska arbetsmarknaden 
har fått ett allt hårdare klimat, där de som är svagare oftare konkurreras ut från 
arbetsmarknaden av de som är fullt friska. Handläggaren på Försäkringskassan tar upp under 
intervjun att hon tydligt kunde märka en skillnad på om arbetsgivaren är intresserad av att få 
tillbaka sin anställd till arbetsplatsen igen eller inte. Detta såg hon genom hur pass intresserad 
arbetsgivaren var att satsa extra resurser till den sjukskrivnas rehabiliteringsprocess eller inte. 
Riksförsäkringsverket (2004) tar upp att den psykosociala arbetsmiljön är sämre i Sverige 
idag än vad den var på 1980-talet, vilket i sin tur skapar fler sjukskrivna. Detta kan lätt bli en 
negativ spiral där arbetstagarna konkurrerar ut sig själva i längden. Utifrån detta kan det 
konstateras att arbetsgivare bör vara uppmärksamma på den psykosociala miljön. Ett effektivt 
steg för att hindra den negativa spiral som kan skapas är att arbeta mer aktivt för att förbättra 
arbetsmiljö på företaget, med exempelvis pull-faktorer. Ett annat förslag är att införa friskvård 
för de anställd.   
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Metoddiskussion  

Det övergripande syftet med denna intervjustudie var att undersöka hur de fyra olika 
aktörerna uppfattar varandra och sjukskrivningsprocessen. Genom att intervjua olika personer 
som arbetade inom de olika organisationerna och en som varit sjukskriven har en bild av hur 
samarbetet mellan de olika aktörerna fungerat vuxit fram. Metoden som användes för att 
analysera intervjuerna var tematisk analys vilket ansågs lämpligt eftersom det var en 
kvalitativ intervjustudie samt mot bakgrund av tidigare studier av sjukskrivning. Antalet 
deltagare i föreliggande intervjustudie var få, och med en övervikt av intervjupersoner åt 
företagshälsovården och försäkringskassan. Könsfördelningen var också ojämn uppdelad 
mellan de fyra aktörerna, men speglar till viss del den könsfördelning som finns i 
verkligheten. En intervjuperson hade inte arbetat med sjukskrivningar på länge och detta kan 
ha påverkat resultatet, eftersom det kan finnas skillnader i hur processen går till idag jämfört 
med tidigare, då det sker vissa förändringar i själva processen. Han hade dock fortfarande 
mycket kontakt med rehabiliteringsarbetat och hade bland annat hjälpt till att arbeta fram en 
handlingsplan vid sjukskrivningar. Mycket av det som framkom i telefonintervjun och den 
andra intervjun har dock stöd av de studier som används i denna uppsats och de andra 
intervjupersonerna. 
 
När det gäller mättnaden i intervjumaterialet finns en variation mellan de olika aktörerna: fler 
intervjupersoner från Försäkringskassan och företagshälsovården gör att mättnaden är högre 
för dessa aktörer medan det färre intervjupersoner från arbetsgivarsidan ger en bristande 
mättnad (Kvale, 1996). När det gäller sjukskriva individer gör variationer i 
sjukskrivningsorsak och tid att det blir svårare  att uppnå mättnad. Dock skulle  ett större antal 
undersökningsdeltagare med andra kvalitéer hade kunnat ge en mer utförlig bild av 
sjukskrivningsprocessen, särskilt vad gäller aktörerna arbetsgivarsidan. Istället för att fokusera 
på en aktör och ett perspektiv och  inkludera flera personers upplevelser syftade föreliggande 
studie till att  kontrastera och beskriva olika aktörers upplevelser. Medan detta ger en 
bristande mättnad består fördelen i en inledande beskrivning av hur olika aktörer kan uppleva 
och beskriva sjukskrivningsprocessen och varandra. Vidare kan det konstateras att de resultat 
som har framkommit här är i linje medtidigare forskning som fokuserat på en aktör. Det 
faktum att föreliggande resultat, trots färre intervjupersoner, reproducerar resultat från tidigare 
studier är att betrakta som en styrka.  
 
Utöver de aktörer som inkluderats här hade det även varit intressant att ta reda på vad andra 
aktörer, såsom läkare inom primärvården, har för åsikter om sjukskrivningsprocessen. Detta 
eftersom Försäkringskassan numera betalar ut ersättning till sjukskrivande läkarna  då de är 
med på samordningsmöten. Detta har bidragit till att läkarna i större utsträckning närvarar på 
möten men också ökat kontakten mellan de olika aktörer som deltar i sjukskrivnings-
processen. Ett annat förslag för framtida forskning är även att ta med fackets roll i 
sjukskrivningsprocessen och hur deras funktion i processen hänger samman med de 
sjukskrivna personernas eventuella utsatthet i processen. 
 
Slutsatser 

En risk i sjukskrivningsprocessen som tydligt kommer fram i föreliggande studie är att de 
större yrkesaktörerna, det vill säga Försäkringskassan, företagshälsovården och arbetsgivarna, 
blir allt för upptagna av sina egna problem och konflikter mellan varandra. Detta kan få till 
följd att de sjukskrivna personernas intressen glöms bort eller inte hinns med. Ju mer tid och 
kraft de andra aktörerna lägger ner på andra problem i processen desto större risk är det att de 
sjukskrivna personerna och ansvaret för rehabiliteringen hamnar mellan olika stolar och att 
ingen tar ansvar för att se till att få ett lyckat resultat på processen. Ansvaret riskerar att 
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hamna på den sjukskrivna personen som får arbeta med att få till sin egen rehabilitering, och 
resultatet beror då på dennes kunskap och ork. 

Ett problem i dagens sjukskrivningsprocess är vem som ska göra vad. Om Försäkringskassan 
tilldelas mer tid och resurser kan de skapa en tätare kontakt och samarbete mellan aktörerna 
och arbeta på att vara tydligare med delegeringen, vilket kan vara lösningen på många 
problem. Med mer resurser kan de ge mer tid till varje ärende och lyckas med att skapa ett 
förtroende till både de sjukskrivna personerna och de andra aktörerna i processen. De kan 
också uppmärksamma och ingripa tidigare i ett sjukskrivningsärende som inte sköts på rätt 
sätt. Min slutsats är dock att det förmodligen inte krävs mycket för att förbättra 
sjukskrivningsprocessen och minska eller avhjälpa de problem jag har tagit upp i 
diskussionen. En stor fördel i ett sådant förändringsarbete som främst syftar till att öka 
förståelse och kommunikation mellan de tre yrkesaktörerna består i att de här intervjuade 
företrädarna tycker om sitt jobb och anser att det de arbetar med är viktigt. Alla fyra aktörer 
strävar dessutom efter samma mål, en snabb och väl fungerande rehabilitering. På sikt gynnas 
såväl de sjukskrivna individerna, de tre yrkesaktörerna och samhället av lyckade 
rehabiliteringar. 
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