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ABSTRACT 

The welfare state is ideally about guaranteeing citizens welfare and social security. This thesis 

describes how the embodied experience of austerity politics and reforms of national health 

insurance in Sweden is lived along the links of what I call “the chain of precarity”. In 2008 

the duration of the entitlement to sickness benefit was limited to 2.5 years. The majority of 

people on sick leave and passing the benefit limit were women. Using qualitative in-depth 

interviews and drawing on feminist phenomenology, theories of recognition and crip 

perspectives, the analysis shows that the chain of precarity orients women with long-term 

illness towards increased vulnerability and risk. This (dis)orientation is the result of a lack of 

recognition and respect within the fields of social insurance, health care, work life, discourse 

and politics as well as close relations. 
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BÖRJAN 

Hatar otrygghet. Hatar osäkerhet. Ovisshet... Efter alla års kamp har jag inte blivit någon 

stålkvinna utan mer sårbar. Behövs inte mycket förrän marken gungar... (Anonym, 2016)
 1 

Man skall icke tro att man väljer barrikad. Barrikaden väljer oss, man har endast att ställa 

upp sig (Nilsson, 1940, s. 5) 

Jag valde inte utförsäkring som ämne, utförsäkringen valde mig. Den här uppsatsen handlar 

om den förkroppsligade erfarenheten av utförsäkring och hur den levs som länkar i en 

sårbarhetskedja. Sårbarhetskedjan är mitt sätt att beskriva den upprepade brist på erkännande 

som möter vissa sjuka kroppar. Kedjan som metafor lånar jag från den borgerliga koalitionens 

reform av sjukförsäkringen som introducerades 2008 under benämningen Rehabiliterings-

kedjan. 2  Som namnet antyder så motiverades reformen som en åtgärd inriktad på 

rehabilitering och återgång i arbete efter sjukdom – i enlighet med Arbetslinjen. 

När införandet av rehabiliteringskedjan voterades i riksdagen den 5 juni 2008 applåderade det 

borgerliga blocket. 3  Förändringen i sjukförsäkringen blev omdebatterad, bland annat har 

moderata politiker argumenterat för fasta tidsgränser som en ”blåslampa” 4  för att öka 

incitamenten för sjuka att återgå i arbete och talat om sjuka som välfärdsstatens ”gökunge”5. 

2012 beskriver tidningen Arbetet att självmordshoten till Försäkringskassan har ökat med över 

3 000 procent och menar att det finns en direkt koppling mellan ökningen och de strängare 

reglerna i sjukförsäkringen (Okumus, 2012).6 I linje med Sara Ahmed kan vi tala om en 

känslornas politik. 7  Men vilka känslor väcktes hos de sjuka, hos de utförsäkrade? Min 

ambition har varit att utifrån ett konkret nedslag i administrationen av sjuka kroppar följa vad 

                                                 
1 Citatet kommer från en dold grupp på Facebook för utförsäkrade, jag har fått tillåtelse av inläggsförfattaren att 

använda citatet. 
2 Rehabiliteringskedjan är uppbyggd kring fasta tidsgränser utifrån vilka den sjuke prövas mot arbetsmarknaden. 

En bortre tidsgräns infördes, vilken innebar att man som längst kunde få sjukpenning i 2,5 år. Efter denna gräns 

kastades man ut ur försäkringen och uppmanades att antingen återgå i arbete eller skriva in sig hos 

Arbetsförmedlingen – man blev utförsäkrad. Mellan 2008 och 2016 genomfördes över 100 000 utförsäkringar 

(Socialdepartementet, 2015). 
3  Alla de borgerliga partierna (M, FP, C och KD) röstade för införandet av rehabiliteringskedjan medan 

oppositionen (S, V och MP) röstade mot (Riksdagen, 2008).  
4 Uttalandet gjordes av Johan Forsell (M) i en interpellationsdebatt i riksdagen den 26 maj 2015. 
5  Uttrycket ”gökunge” har återkommit flera gånger i debatten. Till exempel har Ulf Kristersson (M) gjort 

följande uttalande om sjukförsäkringen och invandringen: ”Det riskerar att bli en gökunge som tränger ut allt 

annat ur välfärdsboet om man inte gör något åt utvecklingen i tid” (”M satsar på lägre skatter”, 2015) 
6 Även Arbetsförmedlingens statistik visar en anmärkningsvärd ökning av antalet ”desperata handlingar” och 

direkta hot och våldsdåd efter införandet av Fas 3 som skedde vid samma period: ”Totalt har antalet 

inrapporterade incidenter (hot, våld och bränder) ökat från 398 år 2009 till 1101 år 2013 – inte långt ifrån en 

tredubbling” (Paulsen, 2016, s. 74). 
7 Vi kan förstå detta som en social eller politisk distribution av känslor – en känslornas ekonomi. Sara Ahmed 

kallar det: ”The cultural politics of emotion” (Ahmed, 2004). 
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rehabiliteringskedjan gör med människor i levd erfarenhet. Hur är det att vara den kostnad 

som ska skäras ned, när pengar behöver sparas? Utifrån samtal med utförsäkrade kvinnor har 

jag velat undersöka hur välfärdsstaten, som idealt ska ge medborgare trygghet, bemöter och 

tar hand om de medborgare som blir sjuka. Med fokus på hur utförsäkring levs i en komplex 

värld har jag undersökt vad man skulle kunna kalla för utförsäkringens fenomenologi. Under 

arbetet har jag konstaterat att erfarenheten av utförsäkring alltid skapas i en situation präglad 

av interaktion med andra. Det handlar om möten med socialförsäkringssystemet, med vården, 

med arbetslivet, det omgivande samhället, men också med vänner och familj. Det handlar om 

att vara den kropp som administreras, utreds och omtalas – om att erkännas och att inte 

erkännas. Det handlar om den ojämna distributionen av risk och levbara liv. Det handlar om 

att vara bedömd som sjuk men på grund av regelsystemet uteslutas ur sjukförsäkringen och 

förlora sjukpenningen. Det handlar om att välfärdsstaten Sverige inför ett system som i stället 

för att utgöra ett skydd riktar vissa sjuka kroppar mot ökad sårbarhet. 

SYFTE 

Välfärden är en angelägenhet för alla medborgare. På ett väldigt konkret sätt påverkar den 

våra dagliga liv. Som vi kommer att se har välfärdsstaten länge varit en viktig angelägenhet 

för feministisk forskning. Utförsäkring är däremot ett relativt nytt fenomen för statens 

administration av sjukdom. Vi vet att majoriteten av både utförsäkrade och sjukskrivna är 

kvinnor (Inspektionen för socialförsäkringen, 2013). Det är också bland kvinnor som 

långvarig sjukfrånvaro ökar allra mest (Försäkringskassan, 2015). Det finns mycket 

feministisk forskning om kvinnors levda erfarenhet 8  men det saknas kunskap om hur 

nedskärningspolitik och framförallt utförsäkring levs och förkroppsligas av sjuka kvinnor.  

Syftet med den här uppsatsen är tudelat. Den första delen består av en empirisk studie av vad 

utförsäkringen gör med de människor som drabbas, och mer specifik med de kvinnor som jag 

har intervjuat. Vilken betydelse har normer kring kön och kropp för erfarenheten av 

utförsäkring? Den andra delen drivs av en teoretisk ambition att undersöka hur vi kan förstå 

ett fenomen som utförsäkring och dess relation till medborgaren och välfärdsstaten. De frågor 

jag vill finna svar på kan sammanfattas som: Vad gör utförsäkringen med människor i 

förkroppsligad levd erfarenhet? Hur kan vi förstå utförsäkringen som fenomen? Vad händer 

med vår förståelse av välfärdsstaten om vi frågar de som har varit med om en utförsäkring? 

                                                 
8 Inom feministisk fenomenologi har man bland annat utforskat kvinnors levda erfarenhet av menstruation, att ha 

bröst, amning och alienering (Beauvoir, 2006; Young, 2005); graviditet och förlossning (Bigwood, 1991; 

Lundquist, 2008) och ätstörningar (Bordo, 2004) samt fet kroppslighet (Murray, 2008). 
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För att besvara frågorna har jag genomfört en intervjustudie med fem utförsäkrade kvinnor. 

Jag tar mig an frågorna med hjälp av feministisk fenomenologi som fokuserar på levd 

erfarenhet och Axel Honneths erkännandefilosofi som handlar om hur erkännande – som är 

helt avgörande för vår självkänsla – också institutionaliseras i samhällets praktiker. 

Välfärdsstaten och socialpolitiken har en avgörande betydelse för samhällets organisation och 

administration av erkännande och det är i den änden jag skulle vilja börja.  

FORSKNING OM VÄLFÄRDSSTATEN 

TRYGGHET OCH VÄLFÄRD 

Socialpolitik kan definieras som det samhället gör för att tillförsäkra den enskilde människan 

drägliga levnadsförhållanden – att skapa social trygghet och välfärd. En välfärdsstat kan 

därmed sägas vara ett samhälle som tar på sig ansvar för medborgarnas välfärd (Elmér, 2000). 

Socialpolitikens omfattning och utformning baseras på de röstberättigade medborgarnas 

grundläggande förtroende för välfärdsstaten. Och omvänt: när en välfärdsstat väl finns på 

plats så kommer detta innebära vissa förväntningar från medborgarna. Denna pendel mellan 

förtroende och förväntningar gäller förstås i någon mån all politik, men eftersom 

välfärdsstaten hanterar människonära värden såsom trygghet så är spänningen inom 

välfärdsbygget särskilt intressant. Välfärdsstaten är samtidigt både väldigt långt bort ifrån och 

väldigt nära individen. 

Socialpolitik använder ofta inkomstutjämning eller fördelningspolitik som metod för att säkra 

trygghet och välfärd. Inkomstutjämning kan vara vertikal (mellan inkomstklasser), horisontell 

(inom inkomstklasser) eller intertemporal (inom ett liv). Det här kan förstås som att staten 

ålägger sina medborgare ett ”tvångssparande” vilket exempelvis innebär att man betalar för 

sjukpenningen som frisk så att man sedan kan ta del av den som sjuk. De sociala 

försäkringarna kan antingen vara generella för alla medborgare eller inkomst- eller 

behovsbaserade. Inkomstprövning har ofta ansetts vara både enklare och värdigare än 

behovsprövning eftersom ingående personlig granskning och kontroll lätt upplevs som 

förödmjukande. Tendensen i Sverige under 1900-talet har varit att minska både inkomst- och 

behovsprövning och istället skapa generella lösningar vilket innebär både mindre 

administration och mindre stigmatisering (Elmér, 2000). Kännetecknande för den 

socialdemokratiska eller nordiska modellen är universalism, det vill säga generella lösningar 

och socialförsäkringar som inkluderar även medelklassen och inte bara ”behövande” grupper, 

samt ett fokus på full sysselsättning: “Perhaps the most salient characteristic of the social 
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democratic regime is its fusion of welfare and work” (Esping-Andersen, 1990, s. 28). För 

Esping-Andersen är den relativt sett omfattande och kostsamma modellen förbunden med 

målet om full sysselsättning och därmed samtidigt beroende av att målet uppfylls (Esping-

Andersen, 1990). 

Framväxten av den nordiska välfärdsmodellen är särskilt präglad av två aspekter: 

socialförsäkringarna tillkom genom breda politiska koalitioner och reformerna var ett resultat 

av tryck underifrån, både sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen föregicks av olika 

frivilliga lösningar, ofta med facklig bas. De gemensamma socialförsäkringarna skapades som 

ett sätt att sprida risk i samband med den kraftiga ökningen av arbetsskador som skedde i den 

begynnande industrialiseringen. De olika socialförsäkringsprogrammen svarade och svarar 

mot risken att på olika sätt förlora arbetsförmåga; genom arbetsskada, sjukdom, ålderdom 

eller arbetslöshet (Palme, 1999). Parallellt med att sjukersättningsvillkoren långsiktigt har 

förbättrats så har den ersatta sjukfrånvaron också ökat. I slutet av 1970-talet uppstod en 

intensiv debatt om ”den ökade sjukfrånvaron”. Näringslivet menade att det berodde på 

sjukförsäkringssystemets konstruktion vilken orsakade produktionsförluster för företagen. 

Från fackligt håll betonades istället brister i arbetsmiljön och arbetsorganisationen. 

Sjukförsäkringen har sedan dess varit föremål för mycket diskussioner och ”[f]rågan om 

sjukförsäkringssystemets missbruk genom fusk eller överutnyttjande aktualiseras då och då” 

(Lindqvist, 1990, s. 15). De teman som har varit särskilt framträdande i samhällsdebatten är: 

(1) systemets konstruktion vad gäller ersättningsregler; (2) missbruk och överutnyttjande; (3) 

sjukfrånvarons nivå och därmed sjukdomsbegreppets vidgning; (4) ”byråkratin” och den 

administrativa samordningen med andra program (Lindqvist, 1990, s. 14). 

Idén om den nordiska modellen som universell har dock fått kritik från feministiskt håll, 

liksom vilka områden som anses vara centrala för välfärdsforskningen. Det är framförallt 

sjuk-, olycksfalls-, arbetslöshetsförsäkringar och pensioner som behandlas i litteraturen – och 

ses som ”kärnan” för välfärdsstatens framväxt. Däremot har man inte i samma utsträckning 

undersökt familjepolitik, sexualpolitik, barn- och äldreomsorg eller kvinnors och mäns 

mycket olika anknytning till arbetsmarknaden. Feministiska forskare har generellt betonat att 

välfärdsforskningen har fokuserat på produktion men inte tillräckligt mycket på reproduktion 

(Bergqvist, 1990). Carole Pateman och Helga Hernes har också pekat på hur lönearbetet har 

blivit nyckeln till medborgarskap och att detta har inneburit negativa effekter för kvinnor 

(Hernes, 1987; Pateman, 1988). Hernes beskrivning av den nordiska välfärdsmodellen 

som ”women-friendly” kan alltså sägas vara en sanning med modifikation. När det gäller 
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utformandet av förmåner har Maud Eduards (Eduards, 1986) konstaterat att förmåner som 

tillfaller alla medborgare lika generellt har gynnat kvinnor som grupp medan förmåner 

kopplade till förvärvsarbete har missgynnat kvinnor. Eduards påminner också om det 

väsentliga i att skilja mellan individen som medborgare och individen som anställd i 

förhållande till staten. Allmän pension ges till alla medborgare oavsett insats medan 

tjänstepension och sjukpenning är någonting som förtjänas och baseras på inkomst 

(Försäkringskassan, 2016b). 9  Trots den svenska välfärdsstatens universella anspråk så 

kommer man alltså inte helt undan användandet av inkomst- och behovsprövning, något som 

blir tydligt i förhållande till sjukskrivning och arbetsförmåga. På senare år har också 

intersektionella perspektiv använts för att peka på hur det inom ramen för den generella 

välfärdsmodellen ”utspelas en särskiljandets praktik som sorterar individer i såväl bekönade 

som klassmässiga och etniska kategorier” (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 118). 

”WORK” OCH ”NEED” 

Istället för uppdelningen i ”produktion” kontra ”reproduktion” sätter statsvetaren Deborah A. 

Stone (Stone, 1985) ”arbete” kontra ”behov” i centrum för välfärdsbygget. Stone diskuterar 

funktionsförmåga i relation till framväxten av välfärdsstaten och denna vridning innebär 

också en annan förståelse av den politiska styrningen bakom den. I The Disabled State 

undersöker Stone ”disability”10 (funktionshinder/nedsatt arbetsförmåga) som en administrativ 

kategori inom välfärdsstaten, en kategori för distribution av inkomst, privilegier (ekonomiska) 

och undantag från skyldigheter (som deltagande i statens försvar). Med fokus på framväxten 

av välfärdsstaten i Tyskland, USA och Storbritannien konstaterar Stone att kategorins 

juridiska utveckling är tätt sammanlänkad med statens kontroll av arbete och idén om 

arbetsförmåga. Stone menar att essensen i välfärdsstaten har varit att skapa olika 

behovskategorier för att kunna avgöra vilka personer som har rätt att hävda rättigheter utifrån 

behov, snarare än arbete. Välfärdsstaten växte fram som ett system där barndom, ålderdom, 

sjukdom och ”nedsatt” funktions-/arbetsförmåga gavs lagligt erkännande som villkor som 

berättigar till socialt stöd. Eftersom det är behovskategorin som undantas kravet på arbete och 

                                                 
9 När det gäller sjukersättning finns det en garantinivå för de som saknar tidigare inkomst (Försäkringskassan, 

2016). 
10 Stone använder begreppet ”disability” som en normativ kategori inom staten. Det är inte helt lätt att översätta 

till svenska då Stone själv menar att hon inte använder begreppet i den ”sociala modellens” bemärkelse men inte 

heller använder begreppet ”impairment” (som vanligen översätts med ”funktionsnedsättning”). Jag behåller 

därför Stones användning av ”disability” som innefattar både funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga. Denna 

dubbelhet återfinns inte riktigt i svenskans ”funktionshinder” och kopplingen till arbete är helt central för 

Stone. ”Disability” används av Stone som en normativ kategori för staten och jag tolkar det som att hon därför 

inte heller använder begrepp som ”funktionsvariation” eller ”normbrytande funktionalitet”. 
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inte individen så måste individen testas för att kunna fastställa om behovskategorin är 

tillämpbar eller inte. Men funktions- eller arbetsförmåga har visat sig vara mycket svårare 

att ”bevisa” än till exempel ålder, dels eftersom det inte finns något villkor som är universellt 

erkänt som ”funktionshinder” och dels eftersom det finns föreställningar om att både fysisk 

och psykisk oförmåga kan förfalskas.  

Begreppet ”disability” har en komplicerad historia som visar sig vara tätt förbunden med 

behovet att upptäcka bedrägeri och avslöja simulanter. Stone spårar kategorin i dagens 

brittiska välfärdssystem till olika åtgärder under 1300-talet och Englands fattigvårdslagar som 

ursprungligen syftade till regleringar av tiggeri och lösdriveri. Stone menar att det finns 

viktiga kopplingar mellan synen på lösdriveri och ”disability”. Båda grupperna sågs som 

instabila, på grund av svårigheten att avgöra vilka som var ”äkta” och därmed legitima tiggare. 

Den första lagen om lösdriveri 1349 gjorde det till och med olagligt att ge allmosor till tiggare 

som faktiskt kunde arbeta. Lokala myndigheter fick i uppgift att bedöma vilka som inte var 

arbetsföra och utfärda särskilda brev, en slags resetillstånd, som intygade diagnos och 

varaktighet. Englands fattigvårdslagar behövde hantera en rad olika tillstånd och det var 

egentligen behovet av en gemensam administrativ mekanism och ett system för validering 

som gjorde att dessa tillstånd sammanfördes till en gemensam kategori. Redan på 1300-talet 

fanns alltså en omfattande reglering och hantering av arbetsförmåga och den sjuka kroppen. 

Under 1800-talet utvecklades behovet av tester till rena experiment och tekniker för att 

fastställa arbetsförmåga i form av ”the workhouse test” (1834) och ”the labour test” (1871).  

Generellt är det den medicinska arenan som har fått ansvaret för att fastställa vem som anses 

ha nedsatt funktions-/arbetsförmåga. I Sverige är det Försäkringskassan som tar formella 

beslut men det är fortfarande läkare som intygar den nedsatta förmågan medicinskt. Men det 

faktum att definitionen av kategorin förändras och ser olika ut i olika länder talar för att 

definitionen inte är helt enkel. Stone menar att svårigheten med definitioner har att göra med 

att det egentligen inte handlar om ett rent medicinskt begrepp utan just ett administrativt. För 

Stone är kategoriseringen i grunden problematisk eftersom vi försöker få den att lösa ett 

problem den inte kan: distributionen av rättvisa. Kategorin har också inneburit problem, som i 

de fall när en person faller utanför kategoriseringen men ändå inte kan uppnå en dräglig 

levnadsstandard. Historiskt sett har man sökt olika lösningar på problemet: inom familjen, 

religiösa samfund eller i formen av allmosor. I moderna samhällen innebär problemet en 

konflikt mellan två grundläggande former av fördelning: utifrån ”work” eller ”need”. För 

Stone innebär konflikten mellan ”arbete” och ”behov” i själva verket ett centralt distributivt 
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dilemma för välfärdsstaten. Det vi kallar välfärdsstaten bygger helt enkelt på ett sätt att lösa 

distributionsdilemmat. Idén om funktions- eller arbetsförmåga är i själva verket 

grundläggande för välfärdsstatens arkitektur – den kan ses som en hörnsten som håller det 

övriga välfärdsbygget och ekonomin på plats.  

Arbetets helt centrala roll för kategoriseringen, administrationen och förståelsen av sjukdom 

kan vi också hitta i Michel Foucaults diskussion av vansinnet. I Vansinnets historia under den 

klassiska epoken (Foucault, 1973) beskriver Foucault hur själva uppdelningen i vansinniga 

(sjuka) och förnuftiga är grundläggande för det som kommit att organisera förståelsen av 

vansinnet; vetenskapen om vansinnet växer fram först i efterhand, efter det 

ursprungliga ”snittet” är gjort. Foucault ser skapandet av Hôpital général i Paris 1656 som en 

milstolpe i hanteringen av vansinniga. Där internerades alla typer av fattiga och man 

sammanförde arbetslösa, straffångar, friska, sjuka och vansinniga i en salig blandning. En sak 

står fullständigt klar för Foucault: Hôpital général var inte ett medicinskt etablissemang utan 

en administrativ enhet av semijuridisk struktur med makten att låsa in fattiga. Bakom 

konstruktionen ligger helt andra skäl än omsorgen om tillfrisknande: ”Det är arbetets 

imperativ som gjort interneringarna nödvändiga” (Foucault, 1973, s. 57). Foucault tolkar 

hanteringen som den sista i en rad av åtgärder som man sedan renässansen satt in för att få 

bukt med arbetslöshet och tiggeri. Då som nu är det bristen på arbetsförmåga som utgör 

grunden för att betraktas som sjuk av staten; det handlar inte primärt om sjukdomen i sig. Det 

är just relationen till arbete som gör den sjuka kroppen till ett slagfält för debatter, politik och 

samhällets administration. Foucault menar att det är i egenskap av produktionskraft som 

kroppen är utrustad med maktförbindelser och härskarmöjligheter: ”kroppen är också direkt 

inlemmad i ett politiskt kraftfält; maktförhållandena äger ett direkt grepp om den, det omger 

den, etiketterar den, dresserar den, plågar den, tvingar den att arbeta, att delta i ceremonier, att 

ange vissa tecken” (Foucault, 2003, s. 31).  

Utifrån beskrivningen av den historiska framväxten av välfärdsstaten kan vi se att de 

socialförsäkringar som utgör dess kärna egentligen handlar om att hantera situationer i livet 

där man inte är arbetsför, det är dessa situationer som specificeras och regleras – Stones och 

Foucaults analyser visar detta tydligt. Utöver det feministiska påpekandet att kön spelar en 

avgörande roll så menar jag att också vuxenhet, funktionsfullkomlighet och friskhet kan 

förstås som ett slags välfärdens osynliga centrum. Om välfärdsstaten på ett genomgripande 

sätt hanterar trygghet genom att kategorisera och administrera kroppar, blir det intressant att 
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undersöka hur det är att leva den administrativa kategorin idag, i en tid som präglas av stora 

förändringar för välfärdsstatens själva fundament.   

VÄLFÄRDSSTATEN I FÖRÄNDRINGENS TID 

Om välfärdsstaten växte fram som ett svar på industrialiseringen så har de senaste 

decennierna inneburit en tid av förändringar som ibland omtalas som en nedmontering av 

välfärdsstaten. Jens O. Zinn (Zinn, 2013) ger en bra översikt över den senaste tidens 

utveckling inom forskning om välfärden. Utvecklingen har diskuterats i termer av ”new social 

risk” och ”the great risk shift” och kan länkas till större diskussioner om ”risksamhället” och 

en förändrad regementalitet. Zinn visar hur begrepp som individualisering av risk, social 

inkludering och det livslånga perspektivet blivit viktiga sätt att artikulera förändringarnas 

konsekvenser för mänskliga liv. Han konstaterar att utvecklingen sedan 1980-talet har haft 

stor påverkan på sättet att förmedla samhällsservice och relationen mellan medborgaren och 

staten, vilket också blir viktiga teman för min undersökning. Zinn har tillsammans med Anna 

Olofsson et al också visat att intersektionella perspektiv kan användas för att förstå hur 

förändrade regelverk inom välfärdsstaten skapar nya skillnader men också reproducerar 

befintliga strukturer av social orättvisa genom vad de kallar den sociala konstruktionen av risk 

(Olofsson m.fl., 2014). Guy Standing (Standing, 2011) har gjort begreppet ”prekariatet” känt 

och menar att välfärden på sätt och vis redan är i upplösning eftersom vår tid håller på att 

skapa en ny global och förändrad klasstruktur präglad av osäkerhet. 

Honneth (Honneth, 2004a) vill med sin erkännandefilosofi vidga perspektiven på sociala 

rättigheter och välfärdsstaten i ytterligare en riktning. Honneth menar att erkännande och 

social värdighet i själva verket kan förstås som centrala faktorer för vår förståelse av social 

rättvisa. Det här innebär en förändrad syn på välfärdsstatens normativa fundament. Sociala 

rättigheter, i formen av ekonomiskt skydd för att garantera individers behov, motiveras 

generellt med idén om att rättigheterna utgör villkor för möjligheten att utöva sitt fulla 

medborgarskap. Om vi däremot menar att erkännande också bör inkludera medborgarens 

möjlighet till socialt deltagande, så räcker inte den ekonomiska garantin. Välfärd innebär då 

snarare ett krav på att ge varje individ möjlighet att på ett grundläggande sätt delta i samhället, 

genom att själva ges möjlighet att bidra till det. Utifrån denna syn kan varje individ först då 

uppleva sig själv som fullt delaktig i samhällslivet. Teorier om ekonomisk distribution räcker 

helt enkelt inte för att garantera denna nivå av delaktighet, utan vi behöver en rättviseteori 

som utgår ifrån erkännande. Honneths tänkande är centralt för min undersökning och jag 
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kommer längre fram att utveckla hans idéer om hur erkännande spelar roll i samspelet mellan 

individ och det omgivande samhället.  

SJUKFÖRSÄKRINGEN I SVERIGE 

PROBLEMET MED SJUKFÖRSÄKRINGEN 

Om vi tittar närmare på forskning om den svenska sjukförsäkringen så kan vi konstatera att 

sjukförsäkringen har utretts, studerats och debatterats mycket (se till exempel AHA, 2002, 

2003; Sjukförsäkringsutredningen, 2000). I samband med de ökade sjukskrivningarna i slutet 

av 1990-talet kan man konstatera att sjukskrivning har etablerats som ett politiskt och 

ekonomiskt problem (IFAU, 2010). Många rapporter drivs av och ligger i linje med politiska 

ställningstaganden. Det handlar om olika sätt att formulera problemet med sjukförsäkringen 

och sjukfrånvaron, men själva faktumet att området innebär ett slags ständigt problem verkar 

de flesta hålla med om. 

Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle (SNS) har studerat försäkringen utifrån 

medborgares attityder, bruk och missbruk (Henrekson, Lantto, & Persson, 1992). Här ligger 

fokus på människors (för höga) benägenhet att använda sjukförsäkringen. Andra studier tar 

sin utgångspunkt i utformandet av försäkringen i sig som ett problem, som i rapporten En sjuk 

försäkring i behov av friskpeng (Fölster, Norén, & Gidehag, 2001). LO har på senare år gjort 

flera rapporter om sjukförsäkringen. I Bristande tilltro: svenska folket om sjukförsäkringen 

(Rautio, 2014) konstaterar man att svenskarnas tilltro till sjukförsäkringen skiljer sig åt om 

man jämför sjuka och friska eller män och kvinnor. Utifrån 1000 tillfrågade personer kan man 

konstatera att: ”Kvinnor är i sina svar genomgående mer kritiskt inställda till regeringens 

sjukförsäkringsreform jämfört med män. Det gäller i alla de frågor där vi kan notera någon 

form av könsskillnad i svarsmönstret” (Rautio, 2014, s. 5). Svaren visar också att: ”Av de som 

har sjukpenning/sjukersättning svarade en majoritet (53 procent) att de inte tror de får en 

rättssäker behandling av Försäkringskassan medan motsvarande siffra för dem som inte får 

ersättning från FK ligger på 45 procent” (Rautio, 2014, s. 5). LO har dessutom gjort 

en ”Vitbok” över sjukförsäkringen efter rehabiliteringskedjan: Feltänkt och felgjort – en 

vitbok om sjukförsäkringen (Rautio & Bengtsson, 2014).   

KÖN OCH SJUKFÖRSÄKRINGEN 

Flera studier har specifikt undersökt relationen mellan kön och sjukförsäkringen. Statsvetaren 

Eva-Lotta Andersson (Andersson, 2013) konstaterar att den svenska sjukförsäkringen 
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utformades utifrån en idé om mannen som familjeförsörjare och att skiften av ansvar mellan 

familjen, marknaden och staten interagerade med föreställningar om kön på ett sådant sätt att 

män positionerades som försäkringstagare och kvinnor som mottagare av förmåner. I takt med 

kvinnors ökade närvaro på den avlönade arbetsmarknaden minskade skillnaderna i relation till 

sjukförsäkringen men även detta fick negativa konsekvenser för de kvinnor som arbetade 

oavlönat i hemmet. I en tredje fas ökar skillnaderna mellan könen återigen på grund av ett 

skifte mot marknaden och individen som ansvariga i sjukförsäkringen. Studier har också visat 

att kvinnors överrepresentation bland sjukskrivna i hög grad kan förklaras av den 

differentierade fördelningen av arbete i både hemmet och på arbetsmarknaden (IFAU, 2011; 

Laaksonen m.fl., 2010). 

FÖRTROENDE OCH RISKFÖRSKJUTNING 

Offentlig sjukvård och generella socialförsäkringsprogram har i allmänhet haft ett brett 

folkligt stöd i Sverige (Lindqvist, 1990). I SOM-institutets senaste undersökningar av 

inställning till socialförsäkringarna syns dock en förändring. 2014 beskriver man 

att: ”Avseende såväl pensionerna som sjukförsäkringarna har övervikten av missnöjda ökat 

under perioden […] framförallt mellan 2008 och 2012” (Oskarson, 2015, s. 165). Sara 

Stendahl (Stendahl, 2015), professor i socialförsäkringsrätt, frågar sig varför allmänhetens 

förtroende för sjukförsäkringen och Försäkringskassan rasar och om det kan länkas till de 

senaste decenniernas reformer. Utifrån en granskning av förändrade rättsregler drar hon 

slutsatsen att den normativa grunden för sjukförsäkringen har förskjutits. Stendahl finner att: 

[I] alla de tre kategorier av rättslig reglering som kan påverka skyddet av etablerad position 

blir utfallet av en jämförelse mellan åren 2002 och 2012 att skyddet försvagats. Det gäller 

försäkringsskyddets nivå, försäkringsskyddets utsträckning i tid, försäkringsskyddets 

materiella omfång och dessutom, i tillägg, nivån i de alternativ som står till buds om man 

står utan skydd från sjukförsäkring (Stendahl, 2015, s. 17).  

Stendahl drar slutsatsen att den nuvarande regleringen av sjukförsäkringen har inneburit en 

riskförskjutning (från det allmänna till individen) och att den därför inte längre kan beskrivas 

som förankrad i de värden som kan knytas till skyddet av etablerad position. Detta skydd som 

bygger på en inkomstbortfallsprincip har tidigare fungerat som en legitimering av värden som 

i grunden handlat om rättvis fördelning.  

Stendahl menar att det går att tolka händelseförloppet som utspelade sig mellan 

Reinfeldtreformen 2008 (införandet av rehabiliteringskedjan) och efterföljande jämkningar 

(2009, 2010, 2012) som ett exempel på vad som händer med en reform som går över gränsen 
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för vad som är normativt möjligt. Det går att förstå det som att kärnvärden i sjukförsäkringen 

gjorde att förändringarna faktiskt inte kunde implementeras fullt ut. Stendahl beskriver det 

som att: ”Reformen uppfattades som absurd och stötande och regeringen tvingades, delvis, att 

backa” (Stendahl, 2015, s. 19). Här fungerade media som en reglerande faktor och gjorde 

reformen politiskt omöjlig. När dåvarande socialförsäkringsministern Christina Husmark 

Persson pressades i SVT:s Agenda om hon inte borde ha förutsett eller känt till hur allvarligt 

cancersjuka skulle drabbas svarar hon: ”av de tunga remissinstanserna har ingen poängterat 

att det kunde få de här orimliga konsekvenserna” (Rautio, 2014, s. 7). Stendahl konstaterar 

avslutningsvis att i dagens politiska klimat är det framförallt incitamentstanken som styr 

reformarbetet och individen får i betydligt högre grad hantera sin egen osäkerhet och utsatthet. 

Stendahl beskriver det som att social otrygghet har blivit ett värde för en incitamentsstyrd 

sjukförsäkring (Stendahl, 2015). 

Välfärdsutredaren Kjell Rautio (LO) har lyft vikten av ett se hur olika maktdimensioner 

samverkar när det gäller rehabiliteringskedjans utförsäkringar (Rautio, 2014). Utöver äldre 

generella jämförelser mellan sjukförsäkringen i OECD-länderna (Kangas, 1991) så har den 

svenska rehabiliteringskedjan också jämförts med liknande förändringar i Tyskland, USA, 

Storbritannien och Nederländerna för att se hur välfärdsreformer har påverkat individers 

juridiska position. Resultatet visar på ett skifte mot ökat individuellt ansvar snarare än 

individuella rättigheter vilket i sin tur har resulterat i en ökad risk för redan utsatta grupper 

(Devetzi & Stendahl, 2011).  

I Sjukskrivningssystemet och dess aktörer (Ståhl, Müssener, & Svensson, 2011) undersöks hur 

sjukskrivna, arbetsgivare, försäkringskassehandläggare och läkare resonerar kring 

tidsgränserna, arbetsförmågebedömningar och rehabilitering. De fyra grupperna motsvarar 

fyra huvudsakliga perspektiv inom empirisk forskning om sjukskrivning och rehabilitering 

och kan sägas beskriva olika aktörers intressen i processen. (1) Vårdprofessionen står för ett 

medicinskt eller vårdande perspektiv; (2) socialförsäkringen för ett regelstyrt och byråkratiskt 

perspektiv där rätt till ersättning fokuseras; (3) arbetsgivare representerar ett produktions- 

eller lönsamhetsperspektiv; (4) den sjukskrivne representerar ett livsvärldsperspektiv, där 

centrum är den egna livsberättelsen och synen på sig själv och sin plats i samhället. De fyra 
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perspektiven som aktualiseras i sjukskrivningsprocessen har sammanfattats i en modell som 

kallas Sherbrookemodellen11. 

Utifrån intervjuer med aktörer från de fyra grupperna visar studien att både handläggare och 

sjukskrivna upplever systemet som oflexibelt eftersom det inte tar hänsyn till individers 

olikheter och skilda behov. De fasta tidsgränserna har medfört en ökad orättvisa för de 

sjukskrivna. Det handlar framförallt om en upplevelse av att systemet i sig är orättvist, snarare 

än orättvist bemötande från handläggare. Studien lyfter behovet av att studera etik, rättvisa 

och kvalitet i sjukskrivningsprocessen. Det som dock saknas helt i materialet är människor 

som har blivit utförsäkrade. De sjukskrivna som deltar i studien berättar om erfarenheten av 

att gå igenom rehabiliteringskedjan men ingen av dem har passerat den bortre tidsgränsen – 

rehabiliteringskedjans definitiva slut. Det som inte heller har fått stå i centrum för studierna är 

de sjukas upplevelser av förändringarna i sjukförsäkringen under regeringen Reinfeldt och 

framförallt av att bli utförsäkrad. 

I min studie ligger fokus på den sjukskrivne utifrån ett livsvärldsperspektiv och 

Sherbrookemodellen blir användbar för att förstå vad de olika aktörerna har för påverkan på 

individens livsvärld. Utifrån feministisk fenomenologi, Honneths erkännandefilosofi och andra 

teorier som berör relationen mellan subjekt och värld – eller medborgare och välfärdsstat – 

blir det uppenbart att den egna upplevelsen alltid utgörs av situationer av interaktion med 

andra varför Sherbrookemodellens beskrivning av inblandade aktörer blir produktiv. Låt oss 

därmed gå vidare till det teoretiska ramverk som har guidat mig i analysen av 

sårbarhetskedjan. 

FEMINISTISK FENOMENOLOGI OCH LEVD ERFARENHET 

En grundpelare inom fenomenologin är dess fokus på levd erfarenhet. Fenomenologin 

erbjuder flera olika begrepp för bryta ner vad som utgör den levda erfarenheten. I min analys 

är det tre huvudsakliga begrepp som är särskilt intressanta för att undersöka utförsäkrade 

kvinnors levda erfarenhet. Dessa vill jag nu presentera närmare, det handlar om: 

förkroppsligande, intersubjektivitet och orientering.     

                                                 
11  Modellen skapades av en forskargrupp i Sherbrooke-området i Quebec i Canada och presenterades i 

artikeln ”Management of occupational back pain: the Sherbrooke model. Results of a pilot and feasibility study.” 

(Loisel m.fl., 1994) 
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FÖRKROPPSLIGANDE OCH VARA I VÄRLDEN 

”Världen är inte vad jag tänker utan vad jag lever, jag är öppen mot världen, jag 

kommunicerar otvivelaktigt med den, men jag äger den inte, den är outtömlig.” (Merleau-

Ponty, 2004, s. 55) 

Judith Butler (J. Butler, 1988) har beskrivit det som att både fenomenologin och feminismen 

grundar sin teori i ”den levda erfarenheten”. Det feministiska påståendet att det personliga är 

politiskt handlar om hur det subjektiva, i form av erfarenhet och akter, både konstitueras av 

och konstituerar sociala strukturer och politik. För Butler utgår feministiska impulser ofta just 

ifrån “the recognition that my pain or my silence or my anger or my perception is finally not 

mine alone, and that it delimits me in a shared cultural situation which in turn enables and 

empowers me in certain unanticipated ways” (J. Butler, 1988, s. 522). Någonstans här grundar 

jag också min analys. I insikten om att min smärta och mina känslor inte enbart är mina, de 

levs och förkroppsligas i en social situation. Vissa erfarenheter är delade och dessa 

erfarenheter gör saker med oss som människor. Feministisk fenomenologi blir därför ett sätt 

att begripliggöra vad som händer i relationen mellan medborgare och välfärdsstat eller 

annorlunda uttryckt: mellan subjekt och värld.  

Maurice Merleau-Pontys ifrågasättande av uppdelningen mellan sinne och kropp och insikten 

att vi inte har en kropp utan snarare är en kropp blev utgångspunkt för en kroppens 

fenomenologi (Merleau-Ponty, 1997). För Merleau-Ponty saknas det något fundamentalt i 

Descartes berömda konstaterande ”cogito, ergo sum” (jag tänker, alltså finns jag). Det som 

saknas i reflektionen är förkroppsligandet, världen och den andres avgörande roll för vår 

existens. Merleau-Ponty sammanfattar sin kritik: ”Sålunda rycker reflektionen bort sig själv 

och tar plats i en osårbar subjektivitet, hitom varandet och tiden. Men detta är en naivitet eller, 

om man så vill, en ofullständig reflektion som inte betänker sin egen begynnelse” (Merleau-

Ponty, 2004, s. 44, min kursivering). Världen är där före varje analys som jag kan göra av den 

och det är ett faktum som utgör en grundläggande situation för människans vara. 

Fenomenologin har teoretiserat det kroppsliga och världsliga varandet i termer av 

förkroppsligande, där materiella aspekter hänger samman med det kulturella 

meningsskapande som kommer till uttryck i levd erfarenhet. Simone de Beauvoir (Beauvoir, 

2006) beskrev varandet och görandet som kvinna och införde samtidigt en politisk dimension 

i den fenomenologiska traditionen. Kvinnan är inte något naturligt, utan en historisk idé eller 

situation, som Beauvoir uttryckte det. Butler menar att ”the body suffers a certain cultural 
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construction” (J. Butler, 1988, s. 523) – inte bara på grund av de sociala konventioner eller 

sanktioner som påverkar hur man ”agerar” sin kropp utan också beroende på att konventioner 

spelar roll för hur kroppar uppfattas. På samma vis vill jag betrakta den sjuka kroppen som en 

historisk idé eller situation. Att vara sjuk innebär att leva en materiell kropp som i sig 

påverkar individens mående. Men den sjuka kroppen är inte samma sak i olika tider eller 

kontexter, den är aldrig bara en materialitet.  

Liksom Beauvoir och Merleau-Ponty förstår Butler (J. Butler, 1988) kroppen som en aktiv 

process av förkroppsligande av vissa kulturella och historiska möjligheter. Förkroppsligande 

innebär att kroppen möter en rad möjligheter att löpande realisera; kroppen får sin mening 

genom ett konkret och historiskt uttryck i världen. För Butler är kroppen både en faktisk 

materialitet och en materialisering av möjligheter, möjligheter som i sin tur är diskursivt 

villkorade. Kroppen är en materialitet som bär mening och erfarenheter och akter lagras i 

kroppen som ett resultat av sedimentering. Från fenomenologin hämtar Butler också idén om 

den sociala verkligheten som konstituerad snarare än given.  

INTERSUBJEKTIVITET 

Som vi har sett betonar Merleau-Ponty den andres helt avgörande roll för vårt varande; 

vardagslivet levs genom möten, i situationer och i relationer med andra människor. På denna 

punkt kritiserar Merleau-Ponty Edmund Husserl, som generellt betraktas som fenomenologins 

grundare, för att försumma problemet med den andre. Om vi, enligt Husserls ”reduktion”, 

sätter parentes om världen för att finna tingens rena ”väsen” så sätter vi även parentes om den 

andre. I Merleau-Pontys syn är den andre däremot helt avgörande för vår existens; vår 

subjektivitet är en intersubjektivitet. Intersubjektiviteten innebär ”en sorts inre svaghet som 

förhindrar mig att helt vara en individ och utsätter mig för de andras blickar liksom en 

människa bland människor” (Merleau-Ponty, 2004, s. 49). Om världen sätts i parentes så 

saknar den andre, liksom jag själv, plats och kropp – vi saknar situation. ”Jaget” befinner sig 

alltid i en situation och bara i en sådan kan subjektivitet innebära intersubjektivitet. Vi kan 

inte reducera världen och den andre utan att i samma ögonblick reducera vad det innebär att 

vara oss själva. För att förstå upplevelsen av utförsäkring blir det viktigt att se hur andra 

människor spelar roll i de olika situationer som den sjuke är med om, både när det gäller 

möten med myndigheter och i andra relationer. Det mellanmänskliga, det intersubjektiva, 

spelar också en central roll för Honneth vilket jag återkommer till i relation till hans teori om 

erkännande.  
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ORIENTERING 

Ett tredje centralt begrepp för min studie är orientering. Sara Ahmeds (Ahmed, 2006) queera 

fenomenologi kretsar mycket kring kroppars orientering i förhållande till olika objekt och 

rum. Vi lever våra liv riktade mot vissa värden snarare än andra och bakom detta ligger olika 

samhälleliga normer. Inom fenomenologin används begreppet intentionalitet för att beskriva 

hur medvetandetillstånd och kroppar är ”riktade mot” någonting. Ahmed använder tankesättet 

för att beskriva vår ”orientering” mot vissa objekt. För mig blir orientering och riktadhet ett 

sätt att förstå varför vissa kroppar ”hamnar” på specifika platser och i situationer – det händer 

just de kroppar som redan var riktade mot platsen. Butler beskriver kroppen som en 

intentionellt organiserad materialitet där förkroppsligandet möjliggörs och villkoras av 

historiska konventioner (J. Butler, 1988). För Merleau-Ponty är intentionalitet någonting som 

uppträder ”i våra begär, våra värderingar, vårt landskap” (Merleau-Ponty, 2004, s. 56).     

Utifrån idén om orientering förstår Ahmed (Ahmed, 2006) heterosexualitet som 

en ”straightening device” där queera kroppar ses som avvikelser från den ”straighta” linje som 

riktar liv åt ett önskat håll. Heterosexualitet fungerar som en kraft som styr in kroppar enligt 

en rät linje. I Ahmeds diskussion fungerar straightening devices som diskurser som uppstår 

genom att människor följer dem: ”Lines are both created by being followed and are followed 

by being created. The lines that direct us, as lines of thought as well as lines of motion, are in 

this way performative; they depend on the repetition of norms and conventions, of routes and 

paths taken, but they are also created as an effect of this repetition” (Ahmed, 2006, s. 16). Jag 

menar att man utifrån Ahmed kan förstå fenomenet ”rehabiliteringskedjan” som en liknande 

straightening device. Vitsen med rehabiliteringskedjan är att skapa en process där den sjuka 

kroppen steg för steg slussas mot ”den rätta vägen”, det vill säga återgång i arbete; först med 

prövning mot arbete på den egna arbetsplatsen och senare hela arbetsmarknaden. Följer du 

inte den räta linjen – då kastas du ur systemet. Begreppet orientering pekar på att det finns en 

organisering bakom det som kan framstå som slumpmässigt. På ett liknande sätt söker 

Honneth finna en samhällelig organisation av erkännande och nästa avsnitt kommer att 

behandla just det. 

DIMENSIONER AV ERKÄNNANDE 

Med utgångspunkt i begreppet Anerkennung, erkännande, ville den tyske 1800-talsfilosofen 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel beskriva hur människan existerar inför sig själv enbart genom 

att existera inför andra (Fareld, 2008). Axel Honneth (Honneth, 1995) låter Hegels 
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erkännandefilosofi ligga till grund för en socialfilosofi om samhällets organisation av 

erkännande. Honneth bygger vidare på Hegels idé att: “every philosophical theory of society 

must proceed not from the acts of isolated subjects but rather from the framework of ethical 

bonds, within which subjects always already move” (Honneth, 1995, s. 14). För enkelhetens 

skull har jag delat upp kapitlet i tre delar. Den första berör hur Honneth utvecklar en teori om 

social orättvisa; den andra om Honneths tre former av erkännande; och slutligen kompletterar 

jag Honneths idéer med andra perspektiv på normer som formar vad som blir erkännbart. 

DEN SOCIALA ORÄTTVISANS FENOMENOLOGI 

I Redistribution or Recognition (Fraser & Honneth, 2003) debatterar Honneth och Nancy 

Fraser hur erkännande bör förstås i relation till omfördelning. Boken fungerar också som en 

bra introduktion till Honneths erkännandeteori, eller som han vid ett tillfälle uttrycker det: den 

sociala orättvisans fenomenologi. Honneth menar att när Fraser talar om ett skifte mot 

identitetspolitik så fastnar hon i en uppdelning mellan materiell och kulturell orättvisa – en 

uppdelning som ekar av marxismens uppdelning i bas och överbyggnad. Honneth menar 

istället att även den orättvisa som har med omfördelning att göra bör förstås i termer av 

institutionella uttryck för social respektlöshet och orättfärdiga relationer av erkännande. 

Uppdelningen i intresse-/rättighetspolitik och identitetspolitik innebär att alla kulturella 

element utelämnas ur de ”traditionella” sociala rörelserna till förmån för ett narrativ som ser 

kampen för kulturellt erkännande som ett nytt fenomen.  

Forskning om politisk kamp för social rättvisa pekar på att det som människor framförallt vill 

uppnå är samhällets erkännande av den egna identiteten. Historisk forskning om 

arbetarrörelsen har konstaterat att kampen för erkännande utgjorde en stor del av de lägre 

klassernas protester i ljuset av ett framväxande kapitalistiskt samhälle. Det har handlat om 

upplevelsen av bristande respekt inför lokala värderingar, anspråk på heder, levnadssätt och 

prestationer (Cobb & Sennett, 1993; Moore, 1979; Thompson, 1993). Flera studier förenas av 

den grundläggande premissen att ett upplevt tillbakadragande av socialt erkännande – en 

degregering eller respektlöshet – måste utgöra kärnan för en meningsfull förståelse av socialt 

lidande och orättvisa (Ignatieff, 2001; Margalit, 1998; Todorov, 2001). För Honneth blir ett 

begreppsligt ramverk baserat på erkännande centralt, inte på grund av att det beskriver en ny 

typ av social rörelse, utan därför att det har visat sig vara användbart för förståelsen av 

erfarenheter av orättvisa mer generellt. För Honneth förstås sociala orättvisor bäst som ett 

kontinuum av olika former av brist på erkännande – av missaktning och brist på respekt. 

Upplevelser av orättvisa handlar om olika förväntningar på socialt erkännande. När någonting 



20 

 

bryter mot djupt liggande gemensamma värderingar så upplevs de som orättvisa. Det Honneth 

menar är, enkelt uttryckt, att upplevelser av orättvisa och missaktning är relationella.  

TRE FORMER AV ERKÄNNANDE 

För Honneth kan det grundläggande syftet med social rättvisa förstås som att möjliggöra en 

positiv personlig identitetsformation för alla samhällsmedborgare. Men människans beroende 

av intersubjektivt erkännande formas av det specifika sätt på vilket ömsesidigt erkännande är 

institutionaliserat i samhället. Honneth menar att erkännande kan ta sig olika uttryck och han 

föreslår en tredelad modell för hur erkännande är organiserat i vårt samtida västerländska 

kapitalistiska system, i vad han kallar vår erkännandeordning. De tre formerna av erkännande 

svarar mot tre sociala sfärer och handlar om erkännande utifrån: (1) Kärlek (love), (2) 

rättigheter (law) och (3) socialt anseende baserat på meriter/arbete (achievement) (Fraser & 

Honneth, 2003)12. De tre sfärerna utgör också grunden för vad Honneth kallar ”practical 

relations-to-self” vilka utgör olika steg i identitetsutvecklingen där vi utvecklar 

självförtroende, självaktning och självkänsla. Sfären för kärlek karaktäriseras av den särskilda 

sorts intersubjektivitet som kännetecknas av tillgivenhet och omsorg om varandras behov och 

kroppsliga trygghet; vi erkänns som behövande varelser (needy creatures) (Honneth, 1995). 

Erfarenheten av kärlek i nära relationer utgör grunden för att utveckla ett självförtroende. 

Sfären är i praktiken huvudsakligen organiserad genom bildandet av äktenskapet som 

institution och särskiljandet av barndomen i det begynnande kapitalistiska samhället. Vid 

samma tid skedde en uppdelning av det förmoderna samhällets hedersbegrepp baserat på börd 

i två separata riktningar. Juridiskt erkännande separerades från den hierarkiska värdeordning 

och innebar att varje medborgare skulle ges samma rätt inför lagen som alla övriga, de 

erkändes som autonoma juridiska personer. Att erkännas som juridisk person med lika 

rättigheter utgör grunden för utvecklandet av självaktning. Vidare organiserades socialt 

anseende utifrån människors roll som produktiva medborgare. Självkänslan är beroende av att 

vi får social uppskattning för vårt unika bidrag till samhället; att vår individualitet och våra 

förmågor erkänns som värdefulla. Värderingen av arbete vilar samtidigt på andra kulturella 

värderingar som påverkar vilka aktiviteter som ens betraktas som arbete och därmed avlönas. 

Honneth menar att det är de tre principerna love, law och achievement som tillsammans avgör 

vad som kan beteckna social rättvisa: ”For me this formulation is equivalent to saying that 

enabling individual self-realization constitutes the real aim of the equal treatment of all 

                                                 
12 Jag skulle säga att det sista området täcker det som ofta uttrycks som ”samhällsklass” men Honneth undviker 

själv det begreppet, vilket jag tolkar som en vilja att beskriva något mer mångfacetterat. 
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subjects in our society” (Fraser & Honneth, 2003, s. 177). För Honneth är just strävan efter 

erkännande själva motorn för social förändring; det är denna strävan som politisk kamp i 

grunden handlar om, det är detta som utgör ”the struggle for recognition”. Villkoren för 

självförverkligande är bara socialt säkrade när subjekt upplever intersubjektivt erkännande, 

inte bara av personlig autonomi i lagens mening utan också, av sina behov och förmågor. Det 

som gör Honneths erkännandeteori så intressant för mig är just att den visar på erkännandets 

många dimensioner, hur intersubjektiviteten spelar roll inom olika sfärer. Det här gör teorin 

användbar för att förstå relationen mellan medborgare och välfärdsstat, men också hur nära 

relationer spelar in, liksom relationen till arbetslivet.  

RAMAR FÖR ERKÄNNBARHET 

För Honneth finns det en tydlig koppling mellan subjektiva krav på erkännande och 

existerande diskurser för legitimitet – kraven på erkännande är alltid socialt formade och 

påverkas av hur principer för erkännande redan är institutionaliserade i samhället. I ett 

temanummer om erkännande av tidskriften Distinktion intervjuas Butler om sin syn på 

erkännande, ett område som länge har intresserat henne. Butler menar att “there are schemes 

of recognition that determine in a relative sense who will be regarded as a subject worthy of 

recognition. We can call this the differential distribution of recognizability” (Willig, 2012, s. 

40). För Butler blir erkännande ett problem för de som förnekats politisk representation. I 

linje med denna förståelse nämner Butler Gayatri Chakravorty Spivak’s essä “Kan den 

subalterna tala?” (1988) och Paul Gilroys arbete som exempel på texter som ligger nära 

erkännandeteori utan att för den skull vanligtvis benämnas som det. För Butler har 

maktrelationer generellt en avgörande betydelse för varje erkännande-”scen”. Om erkännande 

saknas helt så innebär detta ett direkt hot för varje människas vara; utan ett substantiellt 

erkännande riskeras själva existensen. Precis som Honneth kopplar Butler begreppet 

erkännande till en kritisk potential: “[W]e have to ask: through what operations of power are 

the schemes that regulate and distribute recognizability working, and how might we critically 

evaluate those forms of inequality and regulated ‘non-being’ that are its effects?” (Williams, 

2014, s. 41).  

Vi kan också tala om hur ramar för erkännbarhet påverkar förståelsen av kroppens 

funktionsförmåga och friskhet. Kroppen har problematiserats inom det som kallas cripteori – 

ett normkritiskt förhållningssätt till funktionalitet som vänder blicken mot normaliteten, 

friskheten eller det Robert McRuer kallar ”compulsary able-bodiedness” (F. Campbell, 2009; 

McRuer, 2006). Begreppet är inspirerat av queerteorins normkritiska ansats och med 
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inspiration från feministisk teori är det också möjligt att tala om normer om 

funktionsfullkomlighet och normbrytande funktionalitet. Det är i förhållande till 

funktionsfullkomlighetens logik som kroppar räknas som binärt ”abled” eller ”disabled”. När 

McRuer besökte Stockholm i september 2015 talade han om den brittiska regeringens ”back-

to-work regime” 13 och vikten av att ”crippa nedskärningspolitiken”14. Det McRuer menar är 

att vi behöver relatera nedskärningspolitik till normer och förväntningar kring kroppens 

funktionsförmåga, och det här är något jag har tagit fasta på när det gäller relationen mellan 

välfärdsstaten och de utförsäkrade. 

Rosemarie Garland-Thomson har använt begreppet normaten för att beteckna normpositionen, 

det vill säga de kroppar som inte uppvisar en normbrytande funktionsförmåga (Garland-

Thomson, 1997). Garland-Thomson förordar en syn där funktionalitet ges betydelse genom 

interaktionen mellan kroppar och deras sociala och materiella omgivning. Hon 

beskriver ”disability” som en kulturell tolkning av mänsklig variation snarare är en egenskap 

hos individen och menar att detta bör vara utgångspunkten för ”feminist disability studies” 

(Garland-Thomson, 2002, 2005). Det som brukar kallas ”den sociala modellen” har dock 

kritiserats av människor med kroniska sjukdomar, smärta och fatigue15 utifrån insikten att 

sociala förändringar inte ensamma kan lindra värkande leder och ryggar. Alison Kafer menar 

att funktionalitet fortfarande, trots framväxten av ”disability studies”, ses som ett 

individuellt ”problem” och ett monolitiskt kroppsligt faktum. För Kafer bör sjukdom 

och ”disability” betraktas som en del av vad det innebär att vara människa och hon förordar 

därför i likhet med McRuer en politisk/relationell förståelse av funktion (Kafer, 2013).  

I sin kritik av Charles Taylors erkännandeteori16 menar Victoria Fareld att vi hellre bör förstå 

erkännande i termer av vidkännande, vilket i linje med Hegel bättre skulle fånga den 

                                                 
13 2013 rapporterade The Guardian om skrämmande konsekvenser av den brittiska regeringens ”back-to-work 

regime”: “During a powerful Commons debate that united politicians from all parties, MPs gave emotional 

accounts of how very sick individuals had been incorrectly assessed and told to return to work. Some of them 

later died, they said, and MPs told of others who had killed themselves or become suicidal following such 

decisions” (Gentleman, 2013). I augusti 2015 rapporterar The Guardian att 2380 personer dog mellan 2011 och 

2014 kort efter att ha bedömts som ”fit for work” (P. Butler, 2015). 
14 Robert McRuer talade om vikten av att crippa nedskärningspolitiken under rubriken ”Crip Figures: Disability, 

Austerity, and Aspiration” på festivalen KROPPSFUNKTION. McRuers föredrag finns tillgänglig på nätet via: 

http://www.kroppsfunktion.com/crip-figures-disability-austerity-and-aspiration. 
15  Fatigue eller ”kroniskt trötthetssyndrom, KTS, CFS (för chronic fatigue syndrome), långvarig (minst 6 

månader) ihållande trötthet som bedöms vara medicinskt oförklarad, dvs. inte har någon påvisad sjukdom som 

orsak. […] Kroniskt trötthetssyndrom har beröringspunkter med andra omdiskuterade begrepp, såsom utbrändhet, 

utmattningssyndrom och fibromyalgi.”(”Kroniskt trötthetssyndrom”, 2000) 
16 För Fareld innebär Taylors ”expressivism” uppfattningen att det som människan väsentligen uttrycker utgör 

hennes väsen, hennes identitet. Det som uttrycks är den man redan är. Detta menar Fareld visar på ett 

essenstänkande som ligger till grund för Taylors erkännandefilosofi (Fareld, 2008). 

http://www.kroppsfunktion.com/crip-figures-disability-austerity-and-aspiration
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mänskliga existensens dimension av Att vara utom sig, inom sig (Fareld, 2008). Jag menar 

dock att begreppet vidkännande riskerar att missa en viktig poäng: det handlar inte bara om 

att vidkännas eller inte utan det har en avgörande betydelse vad vi erkänns som, hur vi 

erkänns. Det här blir tydligt om vi i linje med Butler betonar normers påverkan på 

erkännbarhet (Willig, 2012). Som vi har sett är idén om det intersubjektiva och relationella 

något som återkommer i flera av de teorier jag har diskuterat. I nästa avsnitt vill jag beskriva 

hur detta också har påverkat mina metodologiska utgångspunkter. 

SAMTAL OM SÅRBARHETSKEDJAN 

Den feministiska kritiken av välfärdsforskningen visar på vikten av att kritiskt granska 

välfärden utifrån kvinnors liv och erfarenheter. Vi vet att majoriteten av både utförsäkrade 

och sjukskrivna är kvinnor, det är också bland kvinnor som långvarig sjukfrånvaro ökar allra 

mest (Försäkringskassan, 2015; Inspektionen för socialförsäkringen, 2013). Därför har jag 

valt att fokusera på just utförsäkrade kvinnor i min studie.  

INGÅNG 

För att ta reda på vad utförsäkringen gör med de kvinnor som drabbas föll det sig naturligt att 

välja intervju som metod för arbetet. Ordet intervju betyder egentligen ”utväxling av 

synpunkter” (där inter = mellan och vju~view = syn) (Dalen, 2007). Enkelt uttryck: ett samtal 

mellan personer kring ett visst tema. I min studie har jag velat använda intervjumetoden i just 

den bemärkelsen. Jag har inte varit ute efter att fråga ut en person inom en ”missgynnad grupp” 

utan min önskan har varit att skapa ett samtal och ett utväxlande av synpunkter utifrån en 

delad erfarenhet. Samtidigt har jag ansvaret och det är jag som väljer frågor och teman. 

Forskningsintervjun bygger på vardagens samtal men är samtidigt ett professionellt samtal 

(Kvale, 1997). Det är jag som väljer teoretisk utgångspunkt och gör ett urval av vad som tas 

med. Jag skriver texten och konstruerar narrativet. Min förhoppning har varit att den delade 

erfarenheten kan möjliggöra en situation präglad av en viss trygghet vilket kan göra det lättare 

att berätta om sådant som på många sätt är svårt att tala om. Erfarenhet är dock inte något 

enkelt och delad erfarenhet är aldrig liktydigt med samma erfarenhet. Men i linje med Donna 

Haraway kan vi tala om en platsens, positionens och situationens politik och epistemologi, 

med utgångspunkt i det kroppsligt varande (Haraway, 1988). 

Kvalitativ forskning handlar generellt om att nå en fördjupad förståelse av fenomen som rör 

människor och situationer i en social verklighet. Kvalitativa intervjuer är särskilt väl lämpade 
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för att ge insikt om informanternas egna erfarenheter, tankar och känslor. Det handlar om hur 

människan hanterar och upplever sin livssituation, det Edmund Husserl har benämnt som 

livsvärld (Dalen, 2007). Syftet med en livsvärldsintervju är att erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale, 1997). En 

människas livsvärld är per definition mångfacetterad. Merleau-Ponty menar att alla 

dimensioner av ett fenomen bär på mening och att man därför bör försöka förstå dem alla 

samtidigt. Han frågar sig om vi därför måste förstå ett fenomen utifrån ideologin, politiken 

eller ekonomin och besvarar sin egen fråga: ”Alla dessa synpunkter är sanna på villkor att 

man inte isolerar dem” (Merleau-Ponty, 2004, s. 57). Jag läser det som att hans synpunkt 

bygger på idén att situationen, världen och den mellanmänskliga interaktionen inte kan sättas i 

parentes. I våra försök att isolera fenomen finns det alltid en risk att vi gör dem så abstrakta 

att de inte längre beskriver den situation där de framträder, där de levs. Merleau-Ponty 

fortsätter: ”Det är sant som Marx säger att historien inte går på huvudet, men det är också sant 

att den inte tänker med fötterna. Eller snarare så behöver vi varken sysselsätta oss med 

dess ’huvud’ eller ’fötter’, utan med dess kropp” (Merleau-Ponty, 2004, s. 57). Liksom när det 

gäller förståelse så måste kritik utföras på flera plan samtidigt.  

Min utgångspunkt har varit att skildra informanternas upplevelser av utförsäkring utifrån 

deras livsvärld. Det handlar inte enbart om förhållandet till Försäkringskassan utan om en 

bredare förståelse av fenomenet utförsäkring i en multidimensionell omvärld. Det kan handla 

om att påverkas av debatter som förs i medierna, om att möta olika myndigheter, om 

värderingar och normer bland vänner och bekanta såväl som emotionella aspekter. 

GENOMFÖRANDE 

För att hitta personer till studien formulerade jag en intervjuförfrågan som delades via 

Facebook och Twitter. Jag delade det via min egen profil, via sidan Utförsäkra inte min 

kompis! som jag själv administrerar och i dolda grupper på Facebook för sjuka och 

utförsäkrade. Jag bad föreningen Solrosuppropet17 och andra att dela vidare inlägget som på 

så vis fick spridning. Efter en första kontakt återkom jag med ett informationsbrev (se Bilaga 

1: Informationsbrev) där villkor för deltagande framgick. Ungefär 10-15 personer hörde av 

sig. Vissa valdes bort eftersom de bodde utanför Stockholm och det inte skulle vara möjligt 

att träffas live. Andra hade erfarenheter som inte handlade om just rehabiliteringskedjan och 

dess effekter. Några hörde inte av sig igen efter en första kontakt, däribland en kvinna som 

                                                 
17 Solrosuppropet är en intresseförening som bildades som en protest mot utförsäkringarna av sjuka.  
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berättade att hon är en av de som mått så dåligt att hon försökte ta livet av sig. Kvar blev fem 

personer som jag genomförde intervjuer med: Ann (ca 50 år), Eva (drygt 50 år), Marie (drygt 

65 år), Sandra (ca 45 år) och Vivian (drygt 60 år). Det hade varit möjligt att göra ytterligare 

intervjuer över telefon men jag gjorde bedömningen att fem stycken intervjuer á en timme var 

en rimlig avgränsning utifrån det utrymme och den tid som fanns till förfogande för 

uppsatsarbetet och jag föredrog att genomföra djupintervjuer med fokus på kvalitet snarare än 

kvantitet. 

Informanterna fick välja plats för samtalet: antingen hemma hos sig själva, hemma hos mig 

eller på till exempel ett café. En valde att vara hemma hos sig och de andra föredrog ett café. 

Inför intervjuerna skapade jag en övergripande intervjuguide (se Bilaga 2: Intervjuguide) som 

stöd för samtalet men som form vid intervjutillfället valde jag semistrukturerade intervjuer 

med relativt öppna frågor som successivt smalnade av och blev mer detaljerade och 

fördjupande. Intervjuerna pågick runt en timme och spelades in med hjälp av mobiltelefon 

och transkriberades sedan i vardagligt språk. Alla deltagare anonymiserades och jag skapade 

nya namn och platsnamn i de fall sådana nämndes. 

Min egen erfarenhet har haft betydelse i intervjuprocessen. När jag var 20 år skadade jag 

ryggen i arbetet som personlig assistent på ett serviceboende. Trots tre operationer av ryggen, 

varav den sista en steloperation, så blev jag aldrig bra. Skadan lämnade efter sig en kronisk 

smärta som jag fortfarande lever med, femton år senare. Efter flera år av sjukskrivning på hel- 

och deltid blev jag utförsäkrad 2010. Min egen kunskap om processer inom sjukförsäkringen 

har kommit till stor nytta för intervjuerna. Det handlar inte bara om att känna till de begrepp 

och termer som förekommer utan även om att jag själv har varit med om olika delar av 

rehabiliteringskedjan såsom teamutredningar, interaktion med Försäkringskassan, tidsgränser, 

avslag och omprövningar. Det har inneburit att informanterna inte behöver förklara sådant 

som är självklarheter för den som har genomlevt det.  

Under arbetets gång har jag tänkt mycket på hur generösa Marie, Eva, Ann, Sandra och 

Vivian har varit när det kommer till att berätta om sina liv och upplevelser och jag hoppas att 

jag har kunnat göra dem rättvisa i min text. Våra samtal verkar ha påverkat både mig och dem. 

Marie och jag diskuterade att bara det faktum att vi pratade om det tillsammans kunde fylla en 

rent terapeutisk roll. När jag berättade att alla informanter förblir anonyma men att jag kan 

komma att skriva en artikel eller prata med en journalist om uppsatsen så sa hon: ”Det skulle 

jag faktiskt uppskatta. För jag tycker det här är oerhört viktigt!” Vivian tycker också att det är 

viktigt att skriva om ett ämne som många kanske inte har förstått innebörden av: 
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Det är ju väldigt viktigt och jag tror inte att det är någon som förstår egentligen. Och då är 

det ju utifrån om man har egen erfarenhet och då är det inte lätt att orka det. Så då är det ju 

fantastiskt att du gör det, och orkar! 

Dagen efter min intervju med Sandra kontaktar hon mig via sms. Hon har funderat på om det 

faktum att varken hennes eller min skada godkändes som arbetsskada från början kanske kan 

vara en förklararing till varför det gick så snett för oss båda. Flera av samtalen innehåller just 

försök att hitta förklaringar för att begripa hur det kunde gå så illa som det gjorde. Det ter sig 

som svårt att tro att systemet verkligen kan ge sådana konsekvenser och man försöker skapa 

ett sammanhängande narrativ av de händelser som upplevs som så oförklarliga och splittrande.  

Efter intervjuerna analyserade jag materialet genom att identifiera områden som återkom i 

samtalen. Ganska tidigt blev det uppenbart att uppdelningen av aktörer i Sherbrookemodellen 

kunde bli användbar för analysen, men jag kunde också konstatera att områden i mitt material 

saknades i modellen varvid dessa inkluderades. Vid flera tillfällen la jag ifrån mig 

textmaterialet och utgick istället ifrån vad jag mindes som särskilt framträdande och starka 

passager i berättelserna. Dessa stunder präglade av att ”backa” ifrån materialet ledde ofta till 

mer övergripande tankar om vilken mening som förmedlas med olika återberättade ”scener”. 

Snarare än att styras av en ren kodning av materialet har jag försökt följa ”trådar” genom de 

olika berättelserna och hela tiden fokusera på hur situationerna levs och förkroppsligas. 

Resultatet av ”trådarna” ligger nu framför er, i formen av en sårbarhetskedja. 

ANALYS – LÄNKAR I SÅRBARHETSKEDJAN 

Att bli utförsäkrad handlar om en upplevelse som tar plats inom flera olika arenor. Alla 

människor lever sina liv i en mängd olika situationer och möten med andra. När det gäller den 

sjuka kroppen så är det några områden som framträder särskilt i mitt material. Det är dessa 

områden som kan förstås som länkar i sårbarhetskedjan. Precis som när det gäller 

rehabiliteringskedjan så handlar det om stationer på vägen som riktar kroppar mot vissa 

värden. Jag har redan med Ahmeds (Ahmed, 2006) terminologi beskrivit 

rehabiliteringskedjan som en orienting device. På samma vis bör vi förstå sårbarhetskedjan 

som någonting som orienterar den sjuka kroppen. Som ett resultat av min analys 

aktualiserades olika områden som jag har systematiserat i tematiska avsnitt där det på olika 

sätt brister för den sjuke, det är dessa som utgör länkar i sårbarhetskedjan. När en länk i 

kedjan brister så innebär detta en ökad sårbarhet. En kedja av fallerande länkar går att förstå 

som en upprepad brist. När vissa kroppar gång på gång utsätts för risken att falla igenom de 
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sociala skyddsnäten kan vi förstå det som en orientering mot utsatthet och sårbarhet. I 

följande avsnitt kommer vi att följa det jag kallar för sårbarhetskedjan, en länk i taget: Från 

Administrationen, via Arbetslivet, Vården och Kroppen till Diskursen.  

ADMINISTRATIONEN: ATT MÖTA VÄLFÄRDSSTATEN 

Att möta välfärdsstaten handlar om att på olika sätt möta de olika myndigheter som är 

inblandade i sjukskrivningsprocessen. Samtalen handlar om upplevelser av att som sjuk vara 

det objekt som ska administreras av byråkratin och ibland fyrkantiga regelverk. Informanterna 

berättar om hur de blir bemötta i interaktionen med handläggare men också hur det är att 

bollas mellan olika myndigheter eller ”hamna mellan stolarna”.  

ATT MÖTA MYNDIGHETER 

Honneths syn på subjektet utgår ifrån idén att alla människor är beroende av social interaktion 

baserad på ömsesidigt erkännande. Individuell identitetsformation sker generellt genom 

internalisering av socialt standardiserade erkännandemönster. Individer lär sig att se sig själva 

som fullvärdiga och särskilda medlemmar av en gemenskap genom att gradvis få sina 

personliga förmågor och behov bekräftade i interaktion med andra. Om sådana relationer 

saknas eller upphör och ersätts av erfarenheter av disrespekt och förödmjukelse får det 

oundvikligen en negativ påverkan på individens identitetsformation (Honneth, 1995). 

Jag vill inleda diskussionen med en längre berättelse som visar på den komplexa interaktion 

som den sjuke är en del av. Det är en komplexitet som blir svår att fånga om man inte tar in de 

många dimensioner och relationer som är inblandade i levd erfarenhet. Jag kommer att 

fokusera på tre huvudsakliga teman: För det första, situationen och betydelsen av normer och 

förväntat agerande; för det andra, interaktion och brist på erkännande; för det tredje, känslor 

av desperation och det jag vill kalla farlig-blivande. Marie berättar för mig om ett speciellt 

möte med Försäkringskassan. Hon förklarar att när Försäkringskassan byter regler eller 

åtgärdsprogram så kan det innebära glapp i utbetalningarna och man kan plötsligt stå helt utan 

pengar under flera veckor. För Marie blev den ekonomiska situationen så svår att hon i 

perioder har fått gå till både socialtjänsten och kyrkan för hjälp. Det är många känslor 

inblandade när Marie börjar berätta: 

Sen gjorde jag en annan sak med FK, det kan jag också berätta, det är många som tycker 

det, ”Men gud, när du berättade det där för mig, jag tyckte det var helt otroligt!” Det är så 

fascinerande att jag liksom, jag behåller förståndet där, efter… jag förstår inte det och jag 

reser mig upp igen! Och så känner jag när jag har gjort sådana här saker att ”fan jag grejade 
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det här!” Och då är jag lite stolt över mig själv, att jag klarade av det! Det här var ju 

fruktansvärt men sen när jag hade fått hjälp och så där... Men tänk vad långt man måste gå! 

Jag såg ingen utväg. Och jag blev så fruktansvärt… Ja, då förstod jag folk som tar livet av 

sig. (…) Och då ringde jag och så sa jag: ”Ni måste skynda på den här utbetalningen, för att 

jag klarar inte av att betala mina räkningar annars”. ”Nej, det kan vi inte göra, det här 

systemet kan vi inte frångå.” (…) 

Så vet du vad jag gjorde då? Då tog jag alla mina räkningar, i en hög. För på den tiden (…) 

då hade jag ju sådana inbetalningsfakturor och avier så här. Då la jag dem i den hög så här. 

Och då kände jag… då hade jag ju urkrafter, jag fick urkraft för jag tänkte... Och då var 

Försäkringskassan vid gallerian, där vid Ica. Och då gick jag dit, och så kände jag så 

här, ”nu jävlar ska de få se vem de håller på med”, tänkte jag, ”och kör med”. Och så gick 

jag dit med den här högen. När det var min tur, man fick ju ta en sådan här nummerlapp 

och sitta där och vänta, så gick jag fram och så sa: ”Jag skulle vilja lämna in...” *skratt* Jag 

måste skratta för det var inte klokt! Jag fattar inte hur jag kunde! ”Jag skulle vilja lämna in 

de här räkningarna till er”, och människan... man skulle haft en dold kamera där, hennes 

uttryck! När hon tittade på mig. ”Vad är det här för någonting?”, sa hon. ”Ja, det är mina 

räkningar”, sa jag, ”jag kan inte betala dem för jag får ingen utbetalning från er. För jag ska 

vänta i 14 dagar på dem. För att jag har övergått från aktivitetsstöd till rehabilitering...”, nu 

kommer jag inte ihåg vilket det var. ”Och då blir det ett glapp”, sa jag, ”och då får jag inga 

pengar under den tiden. Och då har ni sagt att då ska jag låna de här pengarna av en kompis. 

Så ni menar att jag ska gå och låna flera tusen av den här människan då som inte heller har 

så mycket pengar? Och jag har ingen annan, mina föräldrar är döda så jag kan inte låna 

pengar av dem. Så det finns ingen och låna… så hur tycker ni att man ska göra?” Och hon 

stod där och såg helt... och såg ut som jag kom från en annan planet! Men så sa hon: ”Men 

så här kan man inte göra!” ”Nä, kan du tala om för mig hur jag ska göra då? Det är väl bara 

och fixa”, sa jag, ”jag är ju inne i den här apparaten, det är ju bara att gå in och titta! Att jag 

brukar få utbetalning varje...”, och du vet folk hörde ju! Så hon blev ju väldigt besvärad 

den här människan. Jag kände vilket jävla övertag jag hade och jag kände nästan som att 

jag var... hulken, där jag stod. Jag förstår inte. Det var slut på hur jag blev behandlad, jag 

kände nu jävlar är det nog! Har du haft den känslan någon gång? 

Jag har inte gjort så där! *skrattar*         

Nä, men känslan? 

Jo. 

Nu är det nog, och nu är det jag som måste protestera för så här vill inte jag bli behandlad! 

Nej. Och då så sa hon, ”Men det är inne i våra rullor här… och jag kan inte gå in och ändra 

det”. ”Det tror jag säkert att du kan”, sa jag, ”för det finns de som gör större grejer, än att 

göra det. Så att nu när du hör här vad jag har för problem, så kan du fixa det här”. ”Nej, det 

går inte...”, och folk bara, de lyssnade mer och mer! Och så sa jag, ”Det finns inget att 
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diskutera”, sa jag, ”nu är det så här att jag lämnar in de här, och så sätter jag mig här och 

väntar så får du fixa det”, sa jag, ”Det är bara så, det är inte någonting att diskutera”, sa 

jag. ”Men de här kan du ta.” ”Nej, ta de här nu”, sa jag, ”så ser ni hur mycket räkningar jag 

har. Jag tänker inte ta med mig dom hem, utan det får ni fixa”. Och jag var liksom så här, 

jag var... Jag förstår ju henne! ”Är det någon knäpp person, ska vi skicka efter väktare?” 

Jag kan tänka mig hur hon tänkte, men samtidigt så var jag ju inte aggressiv, jag var 

allvarlig. Så när jag gick och satte mig där, då var det en kvinna som flyttade sig till nästa 

stol. *skrattar* Hon hade väl hört allt det här, och nu tycker jag att det här är lite kul!  

Ja, det är ju någon himla styrka, när man blir trampad till botten! Det kanske är ett sätt att 

bevara, för dig själv, någon slags värdighet? 

Ja, värdighet! De hade tagit människovärdet, all värdighet! Precis, det var precis det, allt. 

Jag var här nere, som en liten lort! En lort var jag! Och sen vet du, så såg jag då att hon 

gick där bakom.  

Gick till någon chef? 

*nickar* Och sen vid något tillfälle, de pekade inte på mig, men de nickade. Ibland kom de 

bara och tittade ut så här. Men då började jag känna, vad har jag gjort egentligen?  

Du började känna så? För det var ju säkert något adrenalinpåslag. 

Ja, det började lägga sig lite. Och då vart jag så här, ”är du inte klok, vad är det du håller på 

med, vad gör du?” Jag kanske hade suttit där 10 minuter, en kvart, jag vet inte hur länge 

men det var ju ganska många människor som… nr 36 och så där. 14-15 nummer gick det 

och folk försvann och så där. Så det var ju ett tag, och då vinkade hon fram mig och så sa 

hon: ”Du! Hörrudu, nu har vi kommit överens om att vi gör ett undantag.” ”Jaha”, sa 

jag. ”Det här är ju förfärligt”, sa hon, ”vi har faktiskt aldrig tänkt på att det blir så här 

besvärligt”.  

Är det sant? 

Jaa. ”Du ska få en postväxel”, sa hon. Jag tror inte det finns nu men, det här är ju 8-10 år 

sen. ”Som du får gå och hämta på posten, så kan du ta hem de här”, så gav hon mig bunten 

med räkningar. Då tog jag henne i hand och så sa jag: ”Tack så mycket för att du lyssnade 

på mig och hälsa alla här”, sa jag, ”så tack för att ni förstår mitt dilemma”, sa jag, ”för 

annars vet inte jag vad jag skulle ha gjort”. 

Marie berättar om hur det var att befinna sig i en situation som var så extraordinär att hon 

också behövde vara det. Hon beskriver att hon inte riktigt själv vet varifrån hon får kraften 

och modet att säga ifrån, samtidigt som spelreglerna är fullständigt omöjliga. För att närmare 

förstå Maries berättelse vill jag relatera den till en analys av en av Försäkringskassans tidigare 



30 

 

åtgärder. Fem år innan rehabiliteringskedjan introducerades så infördes 2003 ett lagstadgat 

avstämningsmöte mellan Försäkringskassan och den sjukskrivna. I sin studie av reformen så 

visar Antoinette Hetzler (Hetzler, 2009) att det som förment handlar om ett möte baserat på 

delaktighet och ömsesidighet i själva verket, på grund av den ojämna maktbalansen, blir en 

väldigt pressad situation för den försäkrade. Det Hetzler finner är att den försäkrade 

objektifieras under samtalets gång genom att inte behandlas som en individ utan som ett 

problem som måste lösas. Handläggare och i vissa fall läkare styr också samtalet på olika sätt. 

Den försäkrade reagerar på objektifieringen genom att göra motstånd och det sker framförallt 

på två olika sätt. Antingen minskar den försäkrade sin delaktighet genom tystnad eller korta 

svar. Ett annat reaktionsmönster innebar ett starkt försök att etablera sig själv som subjekt. I 

dessa fall vill den försäkrade förklara sin situation, sjukdom och arbetsförmåga ur ett 

helhetsperspektiv för de andra deltagarna (Hetzler, 2009).  

Marie försöker lösa sin situation genom att återetablera sig som subjekt och kommunicera 

sina behov. Men det är inte något som är enkelt att göra i en situation av ojämnt fördelad makt. 

Att göra det Marie gjorde kräver mod, det är inte lätt att gå utanför det ”normala”, utanför 

scriptet för hur man förväntas agera som kvinna i medelåldern. I situationen ovan samtalar vi 

om en tydlig förväntan på hur man bör reagera, man bör inte vara utåtagerande, man ska vara 

lugn och lågmäld i offentliga rum där andra väntar på sin tur. Marie förväntas inte vara ett 

aktivt subjekt som reagerar på det hon är med om och det här är någonting hon känner av. 

Hon blir medveten om brottet och känner att hon avviker ifrån den förväntade linjen.  

Hetzler betonar att vi bör förstå yttranden under ett samtal som ett svar på ett tidigare 

påstående. Svar på förslag, erbjudanden eller värderingar kan vara antingen accepterande eller 

avvisande. Eftersom det är väldigt svårt med direkta avslag överhuvudtaget i mellanmänskliga 

situationer så presenteras avslag ibland på ett indirekt sätt. Man försöker ofta framställa 

avslaget på ett mer finkänsligt sätt för att inte verka brutal. I rummet finns en rad andra som 

blir del av händelsen. Marie reflekterar över vad de andra ska tycka och hur de som väntar, 

handläggaren och chefer betraktar henne. Marie berättar att hon inte förstår att hon vågade 

göra det hon gjorde och att människor runt omkring säkert trodde att hon var galen. Agerandet 

går tydligt utanför ramarna för en ”vanlig” reaktion och hon upplever sig själv, genom andras 

ögon, som brutal genom detta brott. Att bli brutal som kvinna kan ställas mot normer om 

förväntad respektabilitet där avvikelser innebär ett brott mot etablerade orienteringslinjer 

(Skeggs, 2000). 
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Det Marie gör upplever hon som en akt för att behålla värdighet. Hon beskriver känslan som 

att: ”De hade tagit människovärdet, all värdighet!”, och att hon kände sig som ”en lort” – 

bokstavligen som ett objekt. Även om det inte är handläggarna i rummet som har tagit 

värdigheten ifrån henne där och då, så är de del av den grupp som är aktörer för 

Försäkringskassan. Att vara med om en situation där ens behov inte alls erkänns gör att hon 

känner det som att själva människovärdet är ifrågasatt. Det är inte bara en känsla av att bli 

sedd på ett visst sätt, utan det är den egna känslan om sig själv som påverkas. Det är verkligen 

fråga om en kamp från hennes sida, en kamp för erkännande av henne som en människa med 

behov, en kamp för att återetablera sig som subjekt. Det här blir ett sätt för henne att återfå 

subjektsstatus och därigenom i någon mån bevara sin självkänsla genom att berätta om sina 

problem och behov för att skapa en helhetsbild. Reaktionen påminner om det som Albert O. 

Hirschman kallar ”exit” eller ”voice” som handlar om att uttrycka missnöje antingen genom 

att dra sig undan och lämna en relation eller försöka förbättra den genom att kommunicera sitt 

missnöje och föreslå en alternativ lösning (Hirschman, 1970). 

Jag menar att Hetzlers resonemang kan användas även på intersubjektivitet som inte handlar 

om en specifik situation, avgränsat i tid och rum. Genom sjukskrivningsprocessen sker en 

interaktion mellan Försäkringskassans handläggare och den försäkrade som pågår under 

längre tid. Det möte som Marie berättar om är ett i raden av möten som påverkar hur Marie 

känner inför sig själv. Det här går att förstå i ljuset av Louis Althussers teorier om subjektet 

(Althusser, 1971). Han menar att det är genom subjektet som ideologi fungerar, subjektet är 

både ideologins medel och mål. I en välciterad passage beskriver han hur ideologin, genom 

interpellation, fungerar genom att ”rekrytera” subjekt bland individer, genom att transformera 

individerna till subjekt: 

I shall then suggest that ideology ‘acts’ or ‘functions’ in such a way that it ‘recruits’ 

subjects among the individuals (it recruits them all), or ‘transforms’ the individuals into 

subjects (it transforms them all) by that very precise operation which I have called 

interpellation or hailing, and which can be imagined along the lines of the most 

commonplace everyday police (or other) hailing: ‘Hey, you there!’ (Althusser, 1971, s. 33). 

För Althusser är ideologins andra huvudfunktion igenkännandefunktionen. Interpellationen 

som rekryterar subjekt bland individer omformar dem inte bara till subjekt vilka som helst, 

utan som någonting, en viss sorts subjekt. För Althusser är ideologins existens och 

interpellationen av individer som subjekt samma sak.  Med Althussers term kan vi säga att 

Försäkringskassan löpande interpellerar den försäkrade på olika sätt och genom olika former 
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av kommunikation, det kan vara via telefonsamtal, brev eller möten. Det handlar om en 

intersubjektivitet som pågår över tid och som utgör bakgrunden till den händelse som Marie 

berättar om. Vi kan alltså förstå Maries agerande som ett svar på den situation som hon 

befinner sig i. Situationen blir svår eftersom interpellerationen förutsätter ett accepterande av 

en för Marie orimlig situation. 

Det här kan också kopplas till hur Honneth använder G.H. Mead som utgångspunkt för att 

förstå interaktionens avgörande betydelse för självet. När polismannen höjer handen för att 

dirigera trafik gör han det genom att använda signifikanta gester. Mead (Mead, 1934) 

beskriver gester som kollektivt överenskomna akter som, människor emellan, fungerar som 

stimuli och respons. Det är denna process av social interaktion genom stimuli och respons 

som skapar subjektet (Mead kallar det ”mind”). Interaktionen med andra har två dimensioner 

som han delar upp i signifikanta andra, familj och nära vänner, och generaliserade andra, vår 

bild av det omgivande samhället och dess attityder. Vi blir till genom relationen till båda 

dessa andra och individen antar de andras attityder gentemot sig själv i formen av ett ”me”. 

Mead använder uppdelningen ”I” och ”me” för att beskriva hur subjektet blir till genom sina 

relationer. ”I” är individens impulser och ”me” är självet som objekt, summan av mina 

erfarenheter och det jag identifierar mig själv som. I relation till Marie kan vi tala om ett 

upprepat stimuli och reaktionen är hennes respons. Just upprepningen är av betydelse här. 

Upprepningen av en viss form av intersubjektivitet, där Försäkringskassans handläggare inte 

erkänner Maries behov (och sårbarhet), skapar en känsla av förlorat människovärde. Man kan 

förstå det som att de tidigare mötena sedimenteras och att denna form av upprepat stimuli får 

en kraftfull kvardröjande effekt på hennes självkänsla. Känslorna blir ”sticky” för att tala med 

Ahmed som beskriver ”stickiness” som ”an effect of the histories of contact between bodies, 

objects and signs” (Ahmed, 2004, s. 90).  

Marie känner till slut att hon har förlorat människovärdet, ”som en liten lort var jag”. Utifrån 

Mead och Althussers idéer om subjektet kan vi förstå hur interaktionen och den upprepade 

interpellationen gör det omöjligt att svara på det sätt som förväntas och samtidigt upprätthålla 

sin status som ett subjekt med känslor och behov. Själva situationen, som är så omöjlig och 

absurd, är medskapare av subjektets reaktion, reaktionen är ett svar på en tidigare handling. 

Reaktionen är inte bara en akt utan reaktionen är också känslomässig och påverkar på ett 

grundläggande sätt Maries känslor om sig själv. Detta beror, som Honneth säger, på att den 

normativa självbilden är helt beroende av möjligheten att kontinuerligt backas upp av andra. 

Erfarenheten av missaktning och disrespekt bär alltid med sig en risk att kollapsa själva 
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identiteten (Honneth, 1995). Marie beskriver ett slags overklighetskänsla och känslan av att 

vara ”någon annan”. Livsvärlden påverkas direkt av den sociala interaktionen. Situationen och 

samspelet mellan individer påverkar Maries självkänsla.  

Honneth menar att den emotionella responsen på känslor av skam eller upplevd missaktning 

kan fungera som motivation för en kamp för erkännande och det är denna kamp som Marie 

kan sägas gå in i. Det är bara genom handling som det blir möjligt att bli av med den 

emotionella spänning som förnedringar skapar. Upplevelsen av att ens förväntningar på 

erkännande inte uppfylls är också det som kan bli en motiverande kraft för motstånd (Honneth, 

1995). Precis som Honneth beskriver så har vår känsla för social orättvisa med både 

förväntningar och förlust av erkännande att göra. Marie berättar för mig att utförsäkringen 

inneburit en känsla av maktlöshet:  

Man har inte makten över sig själv längre. Och jag har alltid bestämt över mig själv och jag 

har alltid klarat mig ekonomiskt och jag har... Aldrig någon gång har det gått rent åt helvete 

för mig va. Och nu har det gjort det, fullständigt! 

Tidigare upplevde hon ett självbestämmande och en makt över sig själv som nu har gått 

förlorad, inte på grund av sjukdomen utan på grund av utförsäkringen. Det hon förlorar är 

möjligheten att påverka sin situation genom sitt eget agerande och detta har varit en klar 

förväntan som hon levt utifrån tidigare. Det fanns också en förväntan gentemot det svenska 

välfärdssystemet som flera av kvinnorna jag har mött återkommer till. Jag frågar Marie vad 

hon hade för bild av myndigheter innan allt detta:  

Nämen, jag hade ju ingen. Jag var ju förkyld ibland och magsjuka ibland, någon gång om 

året, jag hade aldrig någon... Så jag visste ingenting. Så den här ruljangsen i det här, man 

blir chockad, man blir chockad hur det är. Det är helt otroligt. Alltså vi har inget 

välfärdssamhälle längre. Vi har inte det. Och när det har gått så långt så att man måste 

alltså överklaga och ta upp sitt fall i förvaltningsrätten och kammarrätten och vad det heter 

för nånting. Du måste gå till domstol för att du är sjuk. Jamen alltså, du är ju inte kriminell, 

det är väl när man är kriminell man ska komma till rätten och sitta och bli anklagad? 

Marie beskriver det som att ”vi har inget välfärdssamhälle längre”. Det som har gått förlorat 

är i någon mån tron på välfärdssamhällets existens i sig. Den förlust av erkännande som 

Honneth talar om kan här sägas vara erkännandet av den sårbarhet som sjukdom innebär. 

Marie förväntade sig inte att sjukdomen skulle innebära en sådan ekonomisk sårbarhet som 

den sedan gjorde, den delen skulle vara tryggad i ett välfärdssamhälle. Istället för att mötas av 

ett välfärdssamhälle upplever hon att hon som sjuk blir interpellerad och sedd som 
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kriminell.18 I berättelsen om mötet med Försäkringskassan gör Marie en koppling till de 

vakter som nu behövs hos socialtjänsten, och hon ser vakterna som ett svar på vad som kan 

hända när människor behandlas så här. 

Nu för tiden har de ju väktare på socialförvaltningen. För folk är i så utsatta situationer, de 

är så pressade – man blir lite farlig faktiskt. Det står väktare där för att personalen ska 

känna sig trygga. Det säger lite om hur vi som råkar ut för det här… vad vi blir utsatta för.  

När en vanlig människa kan bli farlig.  

Ja, och du vet, det var ju inte jag som stod där, det var någon annan på något sätt.  

Det var ju inte meningen att du skulle behöva vara där. 

Nej, exakt! Det skulle inte behöva gå så här långt.  

Marie beskriver det som att pressen man utsätts för innebär att man blir ”lite farlig”. För 

Marie blir det flera interpellationer samtidigt som inte går ihop, antingen bryter hon mot 

Försäkringskassans interpellation eller förväntningar kopplade till kön och klass. Det man 

skulle kunna kalla farlig-blivandet har också institutionaliserats på vissa platser, eller i alla 

fall organiserats. Numera är platsen för farlig-blivandet bemannad med väktare. Först görs en 

vanlig människa farlig, sedan skyddar man sig mot den farligheten som situationen kan 

innebära. Farligheten är inte absolut, men den ter sig som en möjlighet att löpande realisera, 

för att tala med Butler (J. Butler, 1988). Det är åtminstone en möjlighet som kräver 

skyddsåtgärder i form av väktare. I den beskrivna händelsen blir det tydligt att subjektet inte 

bara konstitueras genom en rad möjligheter, utan som i detta fall en rad omöjligheter. 

Situationen är omöjlig, en ”vanlig” reaktion som inte blir ”brutal” skulle innebära att 

omöjligheten realiseras och hon står utan försörjning och möjlighet att klara sina 

grundläggande behov. Hur möter man egentligen en omöjlighet? Man blir i någon mån 

desperat. I situationen finns också en förväntan som handlar om att ”Det skulle inte behöva gå 

så här långt”. Hon borde inte befinna sig i den här situationen. Men hon blir en annan av 

situationen, hon blir en annan med situationen. 

Maries farlig-blivande kan relateras till Dean Spade (Spade, 2011) som utifrån en diskussion 

om transpolitik menar att vi kan förstå samhällets administration och myndighetsutövning 

som en form av våld. Spade betonar att myndigheters regelverk producerar normer som 

                                                 
18 Känslan av att bli sedd som kriminell är också något som Roland Paulsen stöter på i mötet med människor 

som har placerats inom Arbetsförmedlingens åtgärdsprogram Fas 3: ”Vi är näst längst ner i skalan (…) Det är de 

kriminella och så vi som sitter inne” (Paulsen, 2016, s. 163).  
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påverkar distributionen av livschanser, av säkerhet och sårbarhet. Spade menar att istället för 

att rikta in oss på juridiska reformer som fokuserar på erkännande och inkludering bör vi 

fokusera på de lagar och policys som producerar systemiska normer vilka gör vissa liv 

administrativt omöjliga (Spade, 2011, s. 32, min kursivering). Politisk kamp som fokuserar på 

erkännande och inkludering riskerar att bara bli till ytliga förändringar i hur regler beskrivs 

och grupper omtalas snarare än faktisk få slut på de orättvisa strukturerna. För mig är många 

av Spades tankar relevanta men jag menar att Honneths erkännandefilosofi erbjuder ett sätt att 

betona hur juridiskt erkännande i praktiken har kunnat fungera progressivt och som garant när 

de andra sfärerna fallerar. Dessutom skulle Honneth inte gå med på beskrivningen att 

erkännande bara handlar om ”ytliga förändringar”, utan snarare se dem som livsnödvändiga. 

Med Honneth kan vi istället se hur juridiken är en arena för kampen för erkännande, men inte 

den enda. Med detta sagt blir begreppet administrativt omöjliga liv ett användbart sätt att 

beskriva de helt avgörande effekter som samhällets administrativa system kan få för subjektet, 

liksom ett begrepp som visar på vikten av att förstå regelverk utifrån sina effekter och 

praktiker. Som situationen med Marie visar så blir regelverk i praktiken en interpellation eller 

ett stimuli för henne att svara på. All administration baseras på kategorisering och 

kategorisering av människor blir med nödvändighet interpellation. Administration blir ett sätt 

att hantera erkännande och som Honneths erkännandefilosofi pekar på så kan en brist på 

erkännande få djupgående konsekvenser för subjektets relation till sig själv. Det är inte bara 

tilltron till självet som påverkas; i förlängningen innebär upplevelserna också ett minskad 

förtroende för själva välfärdsstaten. 

ATT HAMNA MELLAN STOLARNA 

Rehabiliteringskedjan har två officiella slutstationer. Efter utförsäkring ska man antingen 

återgå i arbete eller skriva in sig hos Arbetsförmedlingen och där genomgå en 

Arbetslivsintroduktion (ALI). Många utförsäkrade har därför erfarenheter av att möta 

Arbetsförmedlingen. I sin undersökning av Arbetsförmedlingen diskuterar Roland Paulsen de 

spänningar som uppstod mellan myndigheter när utförsäkringarna trädde i kraft och 

Försäkringskassan började skickade sjuka till Arbetsförmedlingen. När Försäkringskassans 

läkare gör en annan bedömning än den sjukes egen läkare så måste Arbetsförmedlingen välja 

vilken läkare de ska tro på. För den sjuke finns det risk att bollas mellan myndigheterna: ”Då 

kan det bli lite pingpong”, berättar en handläggare (Paulsen, 2016, s. 116). Mellan de tre 

myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten kan det uppstå 

olika formationer där två av dem går samman för att bli av med ett ”hopplöst fall”. Paulsen 
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konstaterar att Arbetsförmedlingen ofta blir sittandes med ”Svarte Petter” – först kommer 

arbetslinjen, att människan ska arbeta, därefter kommer sociala insatser och rätten till 

sjukpenning. Bristen på samverkan mellan arbetsgivare, vården och Försäkringskassan är 

också något som betonas i den tidigare nämnda studien av sjukförsäkringssystemet och dess 

aktörer (Ståhl m.fl., 2011). Det återkommer också i mina samtal med utförsäkrade kvinnor. 

Ann berättar om några av sina möten med Arbetsförmedlingen: 

[D]et kändes som att vad man fick för hjälp och bemötande handlade mycket om deras 

egen situation på arbetsplatsen.  

Så det är något du har fått höra ibland?  

Nej, jag har känt av det. Jag har känt det, att: ”Jag har inte tid med dig så att vi gör det här 

för att vi måste. För det är ett påbud ovanifrån men vi har ingenting att erbjuda dig.” […]  

[D]et jobbiga som blev nu, det var att första gången så sa de: ”Du har ingenting här att göra. 

Det här är jättelöjligt, det här får blir pro forma för vi kan inte göra någonting för dig.” 

(…) Så nu tänkte jag att ”men jag är ju inte bättre nu än vad jag var då så det är ju lugnt”. 

Så jag gick dit.. och då bara: ”Varför skulle inte du kunna? På vilket sätt kan du inte det 

här?” ”Men ser ni inte?” 

Ann beskriver en stor skillnad beroende på vilken handläggare hon möter. Vissa handläggare 

ser det som att det är löjligt att genomgå en arbetslivsintroduktion för någon som är för sjuk. 

Andra ifrågasätter henne och undrar varför hon inte skulle kunna följa regelsystemet. I Anns 

berättelser betonas två typer av skillnad i bemötandet som är signifikant och viktig: (1) om 

den sjuke möts av förståelse eller inte; (2) om man ser till människan eller regelverket. Det 

ger oss viktig kunskap om hur interaktionen upplevs. Det som uttrycks i de repliker från 

handläggare som Ann berättar om är också olika interpellationer av henne, där vissa menar att 

hon ”har ingenting här att göra”, som sjuk hör hon inte hemma i ALI, hon passar inte åtgärden, 

medan andra menar att hon platsar där och ifrågasätter istället varför hon inte skulle göra det. 

Det som handläggare gör när de säger att hon inte passar åtgärden är att faktiskt erkänna 

henne som sjuk. Den andra approachen förnekar henne status som sjuk genom att ifrågasätta 

hennes begränsningar i relation till arbete. Denna brist på erkännande som just sjuk upplevs 

som både obehaglig och obegriplig för den sjuke. Men inte ens handläggarna själva verkar i 

hennes berättelse tro på att det är så illa att vissa personer i samband med utförsäkringen 

hamnar helt mellan stolarna och i en situation utan någon ekonomisk ersättning alls. Sandra 

berättar om sådana erfarenheter:  



37 

 

Ingen tar emot mig, och när jag väl har fått en, en som hängde sig på mina axlar och liksom 

satt och sa att: ”Men du måste ju få någon ersättning någonstans ifrån?” ”Nej, jag får inte 

det.” Men hon påstod ju att jag ljög. Och då känner man ju, tror du att det är kul att sitta 

och berätta, ”Nej, jag får ingen ersättning”? Det är så förnedrande. Eller som man skulle 

säga idag, man känner sig kränkt. 

Sandra får inte stöd någonstans och trots att det rimligen är myndigheterna som bör skämmas 

så tar hon på sig skammen själv, helt i linje med Honneths idé att bristen på erkännande tar sig 

in i oss på ett väldigt djupgående sätt. Man kan säga att relationen till självet raseras utifrån 

när behov och förväntningar på sociala rättigheter förnekas så fundamentalt. Risken att hamna 

mellan stolarna, fyrkantigheten och bristen på civilkurage blir svåra att möta för den sjuke. 

Marie berättar om upplevelsen att möta handläggare som bara följer regelverket: 

För Försäkringskassan, deras konstanta svar då när man berättar hur det känns när man får 

de här avslagen och när man liksom... ”Ja, men det är vårt regelverk”. Då känner jag så 

här… för då kan de säga att: ”Jag tycker också att det här är väldigt tokigt, det känns 

jobbigt för mig och det är flera som har slutat här på grund av att de tycker det är så 

jobbigt.”  

De berättar det för dig? 

Jag har också träffat handläggare som har annat jobb nu och frågat: ”Men varför slutade du 

på Försäkringskassan?” ”Jo men, man kan inte jobba kvar där om man har stor empati för 

människor. Man måste liksom stänga av.” Och då känner jag lite så här, hur kan man sitta 

där och genomföra allt det här, som de måste göra, och sen liksom helt bara strunta i 

människor som får ta emot det här och som blir så här utsatta? Hur kan man ha, liksom, 

mage att fortsätta och bara säga: ”Ja men, jag fick order om det och det är våra regler och 

så är lagarna. Du får vända dig till politikerna.” När man tänker sig in i den situationen så 

har människan i den rollen sjunkit ganska långt, tycker jag. För då har man inget 

civilkurage kvar. (…) Och det är ju det som jag har varit så upprörd över. Och därför så 

känner jag liksom på något sätt att, det är ju vi som är utsatta för det här som måste tala om 

och som måste protestera. Och som liksom säga: ”Det här är inte rätt alltså”. 

Maries tankar om handläggares beteende bekräftas till viss del av de handläggare som Paulsen 

intervjuar i sin undersökning av Arbetsförmedlingen. En fas 3-handläggare berättar för 

Paulsen att förmågan ”att inte bry sig för mycket” underlättar arbetet avsevärt (Paulsen, 2016, 

s. 138f). ”Det var som att ge avkall på sina grundläggande värderingar om människors lika 

värde”, säger en handläggare om införandet av Socialdemokraternas aktivitetsgaranti, ”Jag 

kände mig som Gestapo. Det var rätt obehagligt att uppträda så mot vuxna människor” 

(Paulsen, 2016, s. 125). Även handläggare på Försäkringskassan har diskuterat fyrkantigheten 
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i systemet: ”[J]u längre jag jobbar med rehabkedjan desto mer ser jag att den också är väldigt 

fyrkantig. Man blir inte friskare för att det har gått 180 dagar, och det här med utförsäkringen 

som kommer senare, den är fullkomligt befängd tycker jag” (Ståhl m.fl., 2011). Marie 

upplever det som att handläggarna struntar i hur människor utsätts. Fyrkantigheten verkar leda 

till förvirring både för den försäkrade och för handläggarna själva. Den sjuke kan känna sig 

låst och trängd i ett fyrkantigt system som inte möter individen i sin situation.  

Men det är inte bara den sjuke som kontrolleras i fyrkantiga system. En lagstiftning med hög 

grad av detaljering syftar i någon mån till att kontrollera både den sjuke och myndigheten. Det 

här är en tolkning som får stöd av Hetzler som diskuterar varför man lagstiftar om en 

tvingande arbetsmetod för en myndighet. En del av svaret menar hon ligger i det faktum att 

det är kopplat till ett tvångsmoment gentemot individen. En myndighet har inte möjlighet att 

utöva tvång utan att ha lagen i ryggen. En andra delförklaring ser hon som att regeringen även 

ville öka kontrollen över lagens tillämpning, det vill säga hur myndigheten utför sitt uppdrag 

(Hetzler, 2009, s. 9). Under 70- och 80-talet fick de sociala rättigheterna generellt en ramlag 

som sin rättsliga form. I ramlagar presenteras lagstiftningens mål i en inledande paragraf men 

det är sedan myndighetens och tjänstemännens ansvar att tolka och omsätta lagen i praktik. 

Ramlagen som regelteknik innebär en stark tillit från statens håll gentemot förvaltningarna 

(Hetzler, 2009, s. 25). Hetzler betonar att för att det ska vara möjligt att ta hänsyn till 

skillnader mellan medborgare så behöver lagen vara utformad på ett sådant vis att den fångar 

upp individens unika egenskaper och situation – detta utgör utgångspunkten för 

rättssäkerheten. Till skillnad från autonoma rättssystem som använts inom det civilrättsliga 

området så innebär ramlagen en rättsform baserad på responsivitet19. Från 80-talet och framåt 

har fokus allt mer riktats in på effektivitet genom den form av styrning som brukar betecknas 

som New Public Management (NPM) och som har blivit märkbar bland annat genom 

interpellationen av medborgaren som ”kund”. NPM kan beskrivas som en hård form av 

styrning i kontrast till en mjuk som, genom närheten till beslutsorganet, ger individen 

möjlighet att påverka utformningen av tillämpningspraxis och därigenom erhålla en status 

som rättssubjekt (Hetzler, 2009, s. 32).  

Ann, Sandra och Marie hamnar alla i situationer där deras status som rättssubjekt ifrågasätts i 

bemärkelsen att de inte fångas upp som unika individer. Status som rättssubjekt är precis det 

                                                 
19 Hetzler beskriver det som ”en mottaglig (responsive) rättsform” och hänvisar här till Selznik och Nonet (1978). 

Hetzler beskriver det som att: ”Ramlagstekniken flyttade lagstiftningen från en formell rätt till en materiell rätt 

(Weber, 1968). En sådan styrning skapar flexibilitet men grundas också i att det finns en värdekonsesus mellan 

lagstiftare och lagens tillämpare” (Hetzler, 2009, s. 26). 
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Honneth avser när han beskriver erkännande inom den juridiska sfären och det är detta som 

utgör grunden för vår känsla av självaktning. Det som går förlorat i detaljregleringar och fasta 

tidsgränser är just responsiviteten inför individens situation, det är detta som ligger till grund 

för Maries upprördhet och känsla av att vi ”måste protestera” för ”det här är inte rätt”.  

ARBETSLIVET: SEDIMENTERING OCH FÖRVÄNTNINGAR 

Pain is not simply an effect of a history of harm; it is the bodily life of that history. 

(Ahmed, 2004, s. 34) 

Arbete och arbetsliv dyker upp i materialet i framförallt två olika former. De utförsäkrade 

kvinnorna berättar om arbetet som de var i innan eller när de blir sjuka och ibland är det 

själva arbetet och arbetsmiljön som har orsakat sjukdomen. Men det handlar också om 

möjligheter till arbete efter sjukdomen eller som sjuk. Arbetslivet handlar alltså både om en 

bakåtriktad och en framåtriktad temporalitet, om effekter och förväntningar i relation till 

arbete.  

INNAN SJUKDOMEN: ATT JOBBA SIG SJUK 

Marie berättar om hur arbetssituationen var när hon först blev utbränd. Hon arbetade inom 

barnomsorgen och upplevde att stressen ökade på både jobbet och hemma och att det till slut 

blev för mycket. Jag frågar om det hela tiden hade varit lika stressigt eller om något hade 

förändrats på jobbet.  

Det var ju så att, nu är jag ju 65, det här... 50 var jag ju då. Och det var ju då de här 

nedskärningarna, indragningarna, började va, att budgeten skulle gå ihop. Att då får vi säga 

upp den här personen för att klara budgeten. Så att vi blev ju färre och färre. Och sen för att 

klara ekonomin, ja då tog de in fler och fler barn. Så att det blev ju en förfärlig 

arbetssituation vi hade alltså. Och då hade jag jobbat i många år och vi hade haft kanonbra, 

så det märktes ju vilket enormt slitage det var på alla människor. Så några slutade frivilligt 

och några ytterligare... så att det var en väldigt stor ruljangs där. Sen hade jag samtidigt 

väldigt jobbigt privat. För jag hade en son som blev så sjuk. Så de här två komponenterna 

gjorde att jag orkade helt enkelt inte. Det var både jobb och privatliv och då hade jag 

ingenstans där jag kunde vila, där jag kunde återhämta mig. 

Marie jobbade inom barnomsorgen, vilket kan kallas ett klassiskt kvinnoyrke. Arbetet med en 

barngrupp på förskola innebär både omhändertagande och pedagogiskt arbete. För Marie var 

omhändertagandet en viktig del både i jobbet och hemma. Det som blev för mycket var just 

att både hemliv och arbetsliv krisade samtidigt, det fanns ingenstans där hon kunde pausa och 

vila. När arbetet innebär omvårdnad av människor kan det vara svårt att inte ta med känslorna 
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hem. I kontaktyrken där man arbetar med människor kan det i sig vara svårt att alls 

upprätthålla en gräns mellan hemliv och arbetsliv. Sociologen Arlie Russell Hochschild 

(Hochschild, 2012) har introducerat begreppet emotional labour, eller känsloarbete, för att 

beskriva yrken där känslor används i arbetet och där känslor är själva insatsen som omvandlas 

till kapital. Många kvinnligt dominerade serviceyrken kräver ett uppvisande av känslor 

gentemot kunder eller andra. Känsloarbete kan liksom fysiskt arbete innebära trötthet och 

stress (både psykisk och fysisk) och att arbetet tas hem i kroppen. Hochschild visar att det inte 

handlar om en viss typ av personlighet utan ett arbete som man kan lära sig och tränas i. Paula 

Mulinari (Mulinari, 2014) beskriver hur begreppet känsloarbete har synliggjort dimensioner 

av arbete som tidigare var marginella eller osynliga i arbetsmarknadspolitiska studier och att 

man med hjälp av begreppet visat att servicepersonal förväntas leverera ”kvinnlighet” 

och ”manlighet” såväl som förväntade aspekter av sexualitet och ras/etnicitet (se till exempel 

Adib & Guerrier, 2003; Kerfoot & Korczynski, 2005; Mulinari, 2007).  

Vivian har liknande erfarenheter av att arbeta i ett vårdyrke: 

Man förstår inte de här kontaktyrkena, man använder sig själv som instrument och hur 

påverkar det? En sak som jag hamnade i det är att jag kanske är lite för empatisk och vad 

det blev av det var att jag bar med mig de här patienterna hem även när jag var ledig. Jag 

kunde inte göra någonting och det snurrade runt i huvudet på mig. Så det är ju de här 

gränserna. 

Ja, men det är ju det, när man jobbar med människor så är det ju svårt att bara… stänga 

av det. 

Då måste man ha möjlighet till pauser, möjlighet till återhämtning. Och möjlighet att vårda 

det här instrumentet som är en själv, för att man ska kunna göra grejer.  

Och det är både fysiskt och psykiskt. 

Både fysiskt och psykiskt, ja det är det. Tungt på bägge sätten, och sen dålig status, det har 

ju vårdyrkena. Istället för att man ska se att det är något fint (…). Innan det här att många 

blev så sjuka… det var ju många kvinnor inom vården, så var det ju alla nerdragningar, 

man skulle minska, det skulle slimmas och det skulle vara så lite personal som möjligt. 

Vivian beskriver att man använder sig själv som ”instrument” i kontaktyrken. Hon reflekterar 

kring om hon är för empatisk vilket gjorde det svårt att inte påverkas av arbetet känslomässigt. 

Vivians upplevelser kan relateras till bredare mönster på arbetsmarknaden. Under åren 2011-

2014 hade Arbetsmiljöverket ett särskilt uppdrag från regeringen att synliggöra kvinnors hälsa 

i arbetslivet och att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av 
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arbetsmiljörelaterade problem. Uppdraget resulterade i slutrapporten ”Kvinnors arbetsmiljö 

2011-2014” (Arbetsmiljöverket, 2015) där Arbetsmiljöverket konstaterar att den 

könssegregerade arbetsmarknaden bidrar i väsentlig grad till att kvinnor löper större risk att 

drabbas av belastningsskador. Man betonar att: ”Kvinnor arbetar i högre grad med möten och 

kontakter med människor vilket ofta innebär en psykosocial belastning” (Arbetsmiljöverket, 

2015, s. 6). Studien visar också att kvinnor och män inom samma yrke ofta arbetar med olika 

arbetsuppgifter och därmed belastas olika. Kvinnor arbetar i högre grad med ensidiga och 

repetitiva arbetsuppgifter eller med personförflyttningar. När kvinnor och män arbetar med 

samma saker på samma arbetsplats belastas de ändå olika eftersom verktyg, skyddsutrustning 

och arbetsstationer ofta inte är anpassade för kvinnor (Arbetsmiljöverket, 2015). En studie 

från 2011 visar också att det är mycket svårare för kvinnor att få sina arbetsskador godkända 

än för män: ”I de ärenden där det prövades om sjukdom orsakats genom skadlig inverkan 

bifölls 24 procent av ansökningarna från kvinnor och 40 procent av ansökningarna från män.” 

(Inspektionen för socialförsäkringen, 2011, s. 15) Flest anmälningar av arbetssjukdom bland 

kvinnor görs av vård- och omsorgspersonal. Bland kvinnor inom vård- och omsorgsyrken som 

anmält arbetsskador beviljades endast 5 % (Inspektionen för socialförsäkringen, 2011). 

Som Vivian och Marie berättar om så handlar arbete med människor i hög utsträckning om ett 

omhändertagande av andras behov. För att tala med Stone så handlar work i vissa fall om att 

uppfylla andras need. Jag menar att man också kan förstå känsloarbete som ett sätt att ge 

erkännande åt andra. Honneth menar att kärlek är den erkännandesfär som kännetecknas av 

just omsorg. Det är i denna sfär som vi visar omsorg om familj och vänner medan social 

status utifrån arbete är en annan sfär. Men vi märker nu att begreppet känsloarbete, precis 

som det synliggjorde nya dimensioner av arbete, gör någonting med Honneths tredelning. Om 

vi i vissa fall ger omsorg om andras behov i sfären för arbete, såsom Vivian och Marie gör, 

håller uppdelningen verkligen då? Just genom att utgå ifrån Honneths betonande av hur vi 

lever i intersubjektiva relationer så framgår det att den ”särskilda sorts intersubjektivitet” som 

kännetecknas av tillgivenhet och omsorg om varandras behov också används i arbete. 

Honneths poäng handlar inte primärt om vilka former av intersubjektivitet som förekommer i 

vilka sfärer utan om vilken status eller värdering som erkännande inom sfären innebär. Här 

menar jag dock att formen för intersubjektiviteten kan ha påverkan på vilken status den ger. 

Honneth diskuterar själv att värderingen av arbete påverkas av andra kulturella normer vilket i 

sin tur påverkar vad som räknas som arbete. Han nämner kvinnors obetalda arbete i hemmet, 

något som Hochschild kallar emotional work, men alltså inte emotional labour, eller för att 



42 

 

parafrasera Hochschild: hur känslor (kärlek) kommodifieras. För Hochschild blir man lättast 

medveten om emotional labour när ens känslor inte passar situationen. Men när det gäller 

omvårdnad av barn eller sjuka är kanske problemet snarare att känslorna passar för bra, som 

när Marie beskriver det som att hon är ”för empatisk”. Det är den känslan hon förknippar med 

svårigheterna att lämna arbetslivet på jobbet, det skulle i någon mån innebära att lämna en del 

av känslolivet.       

Både Marie och Vivian berättar om nedskärningar på jobbet som orsak till den ökade stressen. 

Deras berättelser handlar om hur vissa arbetsliv skapar ohälsa och sjukdom och de synliggör 

också vilken betydelse kön och klass har. Vi kan förstå dessa individuella berättelser i ljuset 

av större mönster på arbetsmarknaden, deras erfarenheter handlar om en sedimentering av den 

sociala konstruktionen av risk (Olofsson m.fl., 2014). Deras upplevelser av stress kan länkas 

till det faktum att utbrändhet och andra symptom av fatigue till följd av stress och mentalt 

utmattande arbete är ett växande problem i Europa. I en surveyundersökning som genomförts 

i EU:s alla medlemsstater nämns fatigue som det näst allvarligaste hotet orsakat av 

arbetsmiljö, slaget endast av muskuloskeletala sjukdomar. Trots att forskning och politisk 

intervention kring arbetsmiljöfrågor har en lång tradition i Sverige, så har anställda med 

arbetsmiljörelaterade problem orsakade av stress och psykisk påfrestning mer än fördubblats 

under milleniets första decennium (Thunman, 2012). En viktig faktor för upplevelsen av 

stress i arbetslivet handlar om möjligheter till kontroll av den egna arbetssituationen. En 

studie som inkluderar både arbetare och tjänstemän konstaterar att kvinnor genomgående hade 

mindre kontroll över arbetsprocesser och innehåll. Män hade mer kontroll och detta gällde 

även de män som arbetade inom traditionella kvinnoyrken (Hall, 1989).  

Sociologen Elin Thunman har undersökt utbrändhet och fatigue just som problem som 

handlar om erkännande och med hjälp av Honneths begrepp förstår hon sjukdomarna som en 

självförverkligandets sociala patologi. Informanterna i Thunmans studie arbetar i en miljö 

präglad av reorganiserings- eller nedskärningsprocesser, vilka de hade små möjligheter att 

påverka. Som en gemensam nämnare finner Thunman ”the search for being authentic at work 

by exploring and demonstrating one’s capacities and skills to fulfill personal values in a 

working environment characterized by reorganizations and/or downsizing that the employees 

had little influence upon” (Thunman, 2012, s. 43). Informanterna (10 av 13 är kvinnor)20 i 

Thunmans studie beskriver problem som tar sig uttryck i ökad arbetsbelastning, ökade och 

                                                 
20 Thunman beskriver att överrepresentationen av kvinnor har att göra med att det är i denna grupp som ohälsa 

och sjukskrivningar relaterade till stress ökar snabbast i Sverige. 
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nya krav, oklara och motsägelsefulla förväntningar, otydlig ansvarsfördelning, fragmenterade 

arbetsgrupper och rena konflikter. I en tid där självförverkligande genom arbete, med 

Honneths ord, närmast har institutionaliserats blir mötet med nedskärningar och gränslöst 

arbete21 riskabla stressfaktorer för den enskilde. Utbrändhet blir en respons på en brist på 

erkännande av de anställdas insatser. Den ojämnt fördelade risken i arbetslivet har på senare 

tid diskuterats just i termer av sårbarhet med begrepp som ”precarious employment” 

och ”vulnerable workers”. Prekära arbeten kännetecknas av risken för fysisk och psykisk 

ohälsa och tendensen att drabba kvinnor och andra redan utsatta grupper (Law Commission of 

Ontario, 2012).  

EFTER SJUKDOMEN: FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETSLIVET 

När arbete kommer upp i intervjuerna så handlar det också om relationen till arbetslivet som 

sjuk. När Ann sökte arbetsträning var mötet med arbetslivet som sjuk inte vad hon hade 

förväntat sig: 

[J]ag trodde att jag med min bakgrund och med min kompetens... För jag är kompetent 

även om jag är sjuk, jag trodde att jag skulle vara intressant, även om det bara var ett par 

timmar i veckan, även om jag är väldigt begränsad. Så var det inte.  

Ann känner att hennes bakgrund och kompetens inte får det erkännande som det förtjänar. 

Hennes förväntan på att de skulle uppskattas har att göra med hennes tidigare erfarenheter i 

förhållande till arbete. Men det blir tydligt att hennes sjukdom och det faktum att hon inte kan 

arbeta heltid förändrar hennes relation till och önskvärdhet på arbetsmarknaden. Även Marie 

funderar på vilka som är önskvärda i dagens arbetsliv: 

[H]ar du sett alla annonser när de söker folk? Alltså du ska vara flexibel, du ska klara det 

mesta, du ska kunna jobba dygnet runt i stort sett… du ska vara anträffbar dygnet runt. Du 

ska klara nästan allting, alltså vad är det för människor som klarar av allt det här? Det finns 

inte sådana människor, tacka för det att människorna rasar och blir utbrända. De klarar sig 

några år och sen orkar de inte längre. Då tar vi en ny bara. 

Så du menar lite att arbetslivet är också ett slags system där man ska passa in och vara en 

viss typ? 

Absolut! I grunden är ju bara alla vanliga människor som vill ha ett jobb som de trivs med 

och en lön så de kan klara sig, sin ekonomi, sin budget och gärna kunna åka på semester en 

gång om året. En del människor blir totalt utslagna. Det är sorgligt. Ja, det här är ju 

grunden för varje människas behov. En vuxen människas behov är ju att kunna arbeta och 

                                                 
21 Thunman hämtar begreppet från Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg (2006) 
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jag är fullständigt övertygad om att alla vill det. En del säger nämen gud, det är så bekvämt 

att gå och hämta pengar på ”soc”, alltså det finns inga människor som tycker om det.  

Det är intressant att Marie beskriver det som att arbetet är grunden för en vuxen människas 

behov. Istället för att som Stone göra en åtskillnad mellan work och need menar Marie att 

arbetet är ett behov. Naturligtvis ligger det något i denna formulering. I välfärdsstaten kan 

arbete betraktas som ett behov eftersom det är genom arbetet vi får våra behov tillgodosedda. 

Arbetet är ett behov och Marie specificerar också vad arbetet ska ge. Det handlar dels om en 

lön ”så de kan klara sig”, den ekonomiska biten. Arbetet ska göra det möjligt att åka på 

semester, det vill säga att slippa arbeta eller i alla fall ges möjlighet till rekreation. Men det 

handlar också om ett arbete som man ”trivs med”, om den känslomässiga belöningen och 

känslan av att bidra som Honneth ser som grunden för självkänslan. Arbetet ger också ett 

erkännande gentemot andra i det omgivande samhället, det vill säga arbetet har en 

förmedlande karaktär. De förväntningar på vad arbete ska ge är något som har formats genom 

Maries tidigare erfarenheter av arbetslivet. Men sjukdomen och utförsäkringen har inneburit 

ett brott mot de tidigare erfarenheterna där dessa förväntningar inte längre möts och där 

vissa ”blir totalt utslagna”. Känslan av att vilja bidra är också något som Vivian funderar över 

och hon reflekterar kring den heltidsnorm som hon inte längre kan uppfylla:  

Jag vill ju tillbaka, man vill ju göra en insats i samhället och jag har alltid velat göra rätt för 

mig. […] 

Sen är det ju väldigt mycket med heltid, och det finns ju många som inte orkar jobba heltid. 

Men facken har ju drivit det här med heltid åt alla, det är lite dumt på sätt och vis tycker jag. 

För det funkar inte alltid. 

Nej, och det borde finnas en variation. Det borde finnas något för oss som inte orkar heltid, 

och att man vore tacksam för det man orkar, att man tog tillvara på det. Så att man inte ska 

känna sig som någon andra klass bara för att... för man kan ju göra ett kvalitativt jobb ändå. 

Idén om att vi ska arbeta heltid är starkt etablerad i det svenska arbetslivet. 8 timmars 

arbetsdag infördes år 1919 och 8 timmar är det vi definierar som en normalarbetsdag. Heltid 

utgör grunden för ekonomi, trygghet och status. Men i praktiken är det fortfarande många som 

kämpar för rätten till heltid, framförallt inom yrken som domineras av kvinnor (Lindgren & 

Vernby, 2007). Som Vivian säger så har fackföreningsrörelsen arbetat för rätten till heltid 

men det som har handlat om att förbättra villkoren för vissa grupper får olika konsekvensen 

för andra grupper. För sjuka, skadade och andra med normbrytande funktionalitet kan det vara 

svårt att leva upp till heltidsnormen. Rätten till heltid går att förstå som en kamp för 
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erkännande i Honneths bemärkelse. Social förändring motiveras genom att hänvisa till 

orättvisa villkor mellan olika grupper och det är en process som sker iterativt. När 

rättigheterna förändras för en grupp, blir gruppen en del av den norm som ”nya” grupper 

sedan jämför sig med.  

Det Vivian, Marie och Ann berättar om handlar om upplevelser av att falla utanför normen. 

Att inte kunna arbeta de 8 timmar som utgör normen för med sig en upplevelse av att de 

själva och deras kompetens inte erkänns. De berättar om erfarenheter av att känna sig oönskad 

och att interpelleras som en ”andra klass”. Deras status och erkännande som produktiva 

medborgare (Fraser & Honneth, 2003) sänks på flera sätt, det är dels rent ekonomiskt men 

också när det gäller den egna känslan av att vara värdefull och önskad. De upplever att det 

som de har att erbjuda och bidra med helt enkelt inte längre är intressant. Värderingen av dem 

som produktiva medborgare har förändrats på grund av sjukdomen, de interpelleras inte 

längre som kompetenta produktiva människor. De får inte längre erkännande inom en av de 

tre huvudsakliga erkännandesfärerna i Honneths uppdelning. Det blir också tydligt att 

värderingen av arbetsinsatsen är tätt länkad till den kvantitet av arbete som kan levereras. Att 

kunna arbeta färre timmar sänker inte bara deras lön utan deras värde på arbetsmarknaden 

som sådan. Det är flera normer för arbetets temporalitet som framträder här: det handlar om 

timmarnas antal, regelbundenhet och förläggning. Svårigheterna att återgå i arbete som sjuk 

handlar inte bara om hur länge man kan arbeta utan också om hur och när arbetet kan utföras.  

Vivian menar att det borde finnas en variation eftersom alla inte orkar arbeta heltid. Med 

Garland-Thomson kan vi se hur interaktionen mellan en i grunden mänsklig variation och ett 

funktionsnormativt samhälle funktionshindrar vissa kroppar (Garland-Thomson, 2002, 2005). 

Det Vivian föreslår skulle kunna ses som ett erkännande av denna mänskliga variation och en 

önskan om att arbetslivet förhåller sig till variationen istället för att hindra vissa kroppar. 

Vivian fortsätter:  

Och egentligen är det ju arbetslöshet så människor skulle ju tjäna på om vi delade på 

jobben och hjälptes åt! Fick ett mer humant samhälle. 

Så blir det mindre stressigt för dem som gör det [arbetar]? 

Så blir det mindre stressigt. De ska liksom höjas till skyarna de som är friska, så det har 

aldrig varit mer sant det här ordspråket: ”det är bättre att vara rik och frisk än fattig och 

sjuk”. 
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Vivian beskriver det som att de friska ska ”höjas till skyarna”. Det är en träffande beskrivning 

av hur funktionsfullkomlighetsnormer fungerar. Att falla utanför heltidsnormen får henne att 

reflektera över hur det arbetsliv som gjorde henne sjuk skulle kunna organiseras bättre, eller 

fördelas bättre, och på så vis förebygga det sjukblivande som hon själv har erfarenhet av. Man 

kan också uttrycka det som att hon tänker tillbaka på de faktorer som hon numera 

förkroppsligar, på effekten av sedimenteringen av en viss typ av arbetsliv. Ett humant 

samhälle skulle utifrån reflektionen vara ett där arbete inte gör en sjuk.  

Vivans reflektion bakåt och vision för framtiden kan relateras till Fareld som i sin diskussion 

om erkännande påminner om Hegels idé att framtiden rymmer det förflutna som en aktiv kraft. 

För Hegel innebär tillblivelse inte enbart att vi konstitueras negativt, utifrån brist och 

avvikelse, utan i lika hög grad positivt, där erfarenheten blir en kraft riktad mot framtiden 

(Fareld, 2008, s. 83). I resonemanget finns det vissa likheter med Meads idé om me som är 

summan av erfarenheter medan I är det som agerar i nuet. Honneth använder just Meads 

uppdelning när han konstaterar att: “The existence of the ‘me’ forces one to fight, in the 

interest of one’s ‘I’, for new forms of social recognition“ (Honneth, 1995, s. 82). Vivians 

erfarenheter är en tydlig kraft i hennes vision för samhället i framtiden. Det är också 

omorienteringen i förhållande till arbete, de svikna förväntningarna på arbete, som får henne 

att reflektera bakåt. Det är i ljuset av det förändrade erkännande hon upplever som det blir 

tydligt att det friska ”höjs till skyarna”. Normen blir extremt tydlig just i det ögonblick man 

bryter mot den. Utifrån hennes tillbakablickande skapas en önskan om något annat; hon 

önskar en annan typ av arbetsliv där även hon som sjuk skulle rymmas och samtidigt ett 

arbetsliv som inte genererar sjuka kroppar. Normer kring kroppen är något som Eva känner 

sig tvungen att förhålla sig till i sitt arbete som sjuk: 

[J]ag har alltid haft en ganska hög stressnivå, jag har jobbat med mycket utav allting. 

Provat många olika arbeten, det stressigaste var väl när jag jobbade i taxiväxeln, jag har 

varit flygledarassistent, jobbat på Arlanda, restaurang, zooaffär, allt. De sista åren så 

jobbade jag på bemanning och gick runt och då ska man ligga på topp hela tiden. Då hade 

jag redan skadat axeln, -89 skadade jag axeln. Och jag vågade inte säga det utan jag gick 

för fullt. Först var jag tjänstledig, för jag hade så ont att jag inte kunde röra axeln. (…) 

Vågade aldrig säga, eftersom jag kom ny på en arbetsplats hela tiden, att jag hade ont. 

Eva vågar inte säga att hon har ont. Mod går i det här sammanhanget inte att förstå som en 

individuell egenskap eller känsla; modet att våga göra någonting har förstås en relation till 

möjliga konsekvenser utifrån en situation. För Eva är tigandet om smärtan ett svar på en 
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situation där hon vet att en normbrytande funktionalitet kan riskera henne jobbet. Lena har 

liknande erfarenheter: 

Först sa jag inte att jag var sjukskriven, jag friskskrev mig själv, först på deltid och sen 

heltid. Så gick det några år, det var enormt hög arbetsbelastning. Man hade telefontid på 

morgonen och sen var det bara att ge sig ut och man hann inte skriva ner var man skulle 

knappt, och alla var arga för att de fick vänta. 

Inte heller Lena berättar om att hon är sjuk utan fortsätter arbeta i ett väldigt påfrestande jobb. 

Både Eva och Lena berättar om en arbetsmiljö präglad av stress där de samtidigt känner sig 

tvungna att dölja att de egentligen inte orkar. Situationen såsom den ser ut i vissa arbetsliv 

innebär ett upplevt krav på förnekande av den sjuka kroppens behov (need). Den flexibilitet 

som betonas i jobbannonser visar sig handla om något helt annat än den variation som skulle 

behövas för att rymma sjuka kroppar. I talet om flexibilitet så är det en förväntning gentemot 

arbetstagare och inte gentemot arbetet. För att kunna vara flexibel krävs en funktionsförmåga 

som är anpassningsbar och följsam, det som krävs är able-bodiedness – en typ av idealkropp 

som vilar på normer om funktionsfullkomlighet. En önskan om variation handlar istället om 

arbetet ska vara anpassningsbart och följsamt gentemot människors varierande funktioner och 

behov. Sandra berättar om bristen på stöd när det gäller att hitta arbete som går att kombinera 

med sjukdom: 

[J]ag har ju tänkt om jag bara får lite stöttning och hjälp så måste det finnas någonting jag 

kan jobba med, alltså det är inte kul att gå hemma med. Och det är inte kul att inte klara av 

vardagen, men man får ingen hjälp. Utan det heter att ja, nu hittar jag inte orden, de säger 

att man har 100 % arbetsförmåga alltså de här försäkringsmedicinska läkarna. 

Susan Wendell (Wendell, 1996) menar att för att arbetslivet ska vara tillgängligt för 

människor med kroniska sjukdomar eller funktionshinder krävs möjligheten att kunna arbeta 

deltid. Det behövs också en öppenhet för perioder av förbättrad eller försämrad hälsa och för 

frånvaro för att kunna delta i medicinska behandlingar. Ekonomiska stöd och försäkringar 

baseras ofta på antagandet att någon kan arbeta heltid eller inte alls, vilket gör det omöjligt att 

arbeta med kronisk eller livshotande sjukdom. Detta för med sig att människor antingen 

pushar sig själv för hårt för att klara heltid eller tvingas påstå att de inte kan arbeta alls, trots 

att de gärna vill fortsätta arbeta. Flera av kvinnorna jag pratat med betonar viljan att arbeta. 

De vill jobba, men upplever att de inte är önskade i arbetslivet, att arbetslivet har för snäva 

villkor där de inte ryms eller att myndigheter inte ger det stöd som de är i behov av för att 

kunna arbeta. Det framstår alltså inte som att det är deras vilja till arbete som brister utan 
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omgivningens vilja att möjliggöra arbete för dem. Den här slutsatsen står i stark kontrast till 

den motivering av rehabiliteringskedjan som handlar om att stärka den sjukes incitament för 

arbete. Åt vilket håll incitamentstanken ska riktas är också en politisk fråga. Den 6 april 2016 

meddelar S-regeringen att de vill öka incitamenten för arbetsgivare i de långa sjukfallen 

genom den så kallade ”hälsoväxlingen” (Regeringskansliet, 2016). 

VÅRDEN: DIAGNOS SOM ERKÄNNANDE 

I förhållande till välfärdsstaten är erkännande i formen av diagnos helt avgörande. Som vi har 

konstaterat bygger välfärdstanken på en spridning av risken att förlora arbetsförmåga. För att 

få rätt till samhällets åtgärdsprogram så måste man bevisa rätten till dem. Här bör vi också 

påminna oss om Stones påpekande att den behovskategori som handlar om funktionalitet och 

sjukdom har visat sig vara allra svårast att bevisa (Stone, 1985). Eftersom en utförsäkring sker 

först efter två och ett halvt år som sjukskriven så är alla utförsäkrade per definition långvarigt 

eller kroniskt sjuka. Det här innebär att utförsäkringen föregås av en lång historia av kontakt 

med vård och olika myndigheter. Att få rätt diagnos och vård framstår som allt annat än enkelt 

för kvinnorna i mitt material. Erfarenheter av att inte få rätt diagnos och vård eller inte passa 

administrativa kategorier eller system skapar en upplevelse av att själv vara fel.  

ATT INTE FÅNGAS UPP 

Jag träffar Sandra på ett café och ber henne börja med att berätta lite om sig själv och hur hon 

först kom i kontakt med sjukförsäkringen: ”Jag är 45… 46, jag tänker inte så mycket på ålder, 

mer på skadedatumet.” Skadedatumet är uppenbarligen en viktig händelse i Sandras liv, att 

hon nämner det speciellt tyder på att det har inneburit ett brott i livet med ett före och efter 

skadan. Sandra fortsätter: ”Jag blev påkörd bakifrån år 2000, vid en bevakad 

järnvägsövergång.” Sandra var ensam i bilen när det hände, det var morgon, hon hade precis 

lämnat sin dotter och var på väg till jobbet. Framme vid järnvägsövergången tjöt signalerna, 

bommen gick ner och hon stannade men det gjorde inte bilen bakom utan den brakar rätt in i 

Sandras bil. Det första hon minns är att föraren från den andra bilen kommer fram och frågar 

hur det gick. När hon ska stiga ur bilen så lyder inte benen, det ”händer ingenting”. Men till 

slut kommer kroppen igång. Sandra berättar: 

Och jag trodde att det här var som att stuka en fot, man kan ha djävulskt ont första tiden, 

men det går över. Och det var ju mitt uppe i karriären, hade börjat ett relativt nytt jobb, 

hade sadlat om från logistikbranschen till bank och finans. Och jag älskade uppdraget jag 

hade så det var liksom bara att bita ihop och kunden jag jobbade hos var ju suverän. Men 

under veckan som gick då… 
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Gick du till jobbet dagen efter!? 

Ja, det gjorde jag ju. 

Liksom flera av de andra jag har pratat med så är Sandra ivrig att snabbt komma tillbaka till 

jobbet och berättar hur mycket hon tycker om arbetet. När olyckan hände var hon ”mitt uppe i 

karriären”. Det blir återigen tydligt att skadan påverkar och stämmer dåligt in på ett förväntat 

livsförlopp för en kvinna som henne. Fanny Ambjörnsson och Janne Bromseth (Ambjörnsson 

& Bromseth, 2013) använder begreppet heteronormativa livslinjer för att beskriva hur 

heteronormer ligger till grund för när och hur människor förväntas göra olika saker i livet som 

att bli vuxen, flytta ihop, skaffa familj och gifta sig – och dessutom i rätt ordning. 

Heteronormer kopplar samman genus- sexualitets- och åldersnormer på så vis att ett 

avvikande från normen kan bli ett brott mot den linje som förbinder dem. I samband med sin 

diskussion använder de också det Maria Jönsson kallar osamtidighet vilket beskriver dessa 

brott som inträffar när man gör saker i en annan ordning än enligt den heteronormativa 

livslinjen. Sandras berättelse om sin skada går att förstå som ett brott mot det som kan kallas 

för normatens livslinje. Att arbeta, att trivas med sitt arbete och kanske ha en karriär är alla 

delar av normatens livslinje där normaten kan förstås som normpositionen i förhållande till 

kroppens funktionalitet. Skadan mitt i karriären gör att hon rycks ur sin livslinje och blir 

osamtidig. Osamtidighet går att beskriva som en fråga om orientering, att ryckas från sin 

tidigare linje gör att hon blir desorienterad. Hon desorienteras dessutom på två skilda sätt – i 

förhållande till både normaten och till sig själv. Det är ett brott mot förväntningar på två 

nivåer samtidigt. På så vis finns det likheter med begreppet ”normaten” och Meads 

generaliserade andra. Liksom generaliserade andra är normaten en position som sällan fylls av 

verkliga individer utan snarare handlar om summan av dominerande normer och 

föreställningar. Normaten och generaliserade andra utgörs sällan av faktiska kroppar men de 

materialiseras på olika vis genom lagen, regelverk, liksom hur städer byggs och hur kroppar 

administreras. Det handlar förstås också om förväntningar, linjer och script som påverkar oss 

alla i vardagen. Förväntningar och normer hänger ihop och här kan kön, klass, ras, ålder samt 

funktionalitet spela en avgörande roll. När vi på olika sätt bryter mot förväntanslinjer så 

märker vi det ofta tydligt, vi känner det. Linjen blir konkret och synlig först när brottet har 

skett. Brott mot olika livslinjer alienerar och alieneringen kan ske både i relation till oss 

själva och andra, vilket har att göra med att andra alltid redan var en del av hur vi relaterar till 

oss själva – detta blir också tydligt i kvinnornas berättelser. Sandra ringer SOS alarm och de 



50 

 

ringer tillbaka och säger att de inte har någon bil att skicka och frågar om hon klarar att ta sig 

till akuten själv. Hon kör sig själv till akuten. 

Så körde jag in till sjukhuset (…) Och så röntgen, och så undersökt, och det står i 

akutjournalen liksom: ”Pirrkänsla i fingrarna” och ”Öm över bröstrygg och nacke och ut i 

högerarmen”. Men röntgen: ”Utan anmärkning”. Och det säger man ju idag att oftast vid 

olyckstillfället så är ju kroppen i chock och allting är så svullet så då syns oftast ingenting. 

Sen, senare, ett halvår senare gjorde jag MR (magnetröntgen) och då så här ”Utplånad”, 

står det, ”lordos”22. Och det är liksom, man har fel svank på nacken, eller det är ingen 

svank på den.   

Och är det diskar då som kommer i kläm, eller nerver?  

Nerver, nervrotskläm, och så har jag även fått konstaterad hjärnstamsskada. Vilket jag fick 

veta för tre år sedan, är det väl nu. Och det har väl blivit att det har satt ord på liksom min 

upplevelse. Alltså när jag säger till andra att man kämpar, eller liksom att ”det är inte som 

förr”. ”Ja, men sådär är jag också, jag är jättetrött”, eller ”Jag glömmer också”, säger alla 

andra. Men alltså, det är inte på det sättet. 

När Sandra berättar blir det en tydlig skillnad mellan symptomen, hennes upplevelser av vad 

som händer i kroppen, och medicinens bekräftande av dessa upplevelser. Här kan vi se hur 

diagnoser i sig fungerar, eller inte fungerar, som ett erkännande av den kroppsliga upplevelsen. 

Vad röntgenbilderna (be)visar är avgörande för vad som ska ske därefter. Diagnosen har 

agens i den bemärkelsen att den ”kickar igång” en rad andra händelser. Den fungerar som ett 

stimuli som kräver en respons, vilket Sandras egen berättelse om sina symtom inte gör. 

Diagnosen är en del av ett script som har en känd fortsättning. Sandra berättar att det också är 

ett problem att läkarna inte alltid skriver ner allt det man berättar i journalerna, hon beskriver 

det som att det i många fall står väldigt ”knapphändigt” i journalerna. De symptom som hon 

har beskrivit för läkare har alltså inte fångats upp och bekräftats.  

Alexis Shotwell (Shotwell, 2014) 23  har diskuterat hur affekt och känslor är relationella, 

sociala och därmed politiska. Känslor är tätt sammanlänkade med möjligheten för så kallad 

expressive uptake.  Vissa känslor sanktioneras och fångas upp socialt medan andra inte gör 

det och på detta vis formas och stabiliseras känslor kollektivt. För att det ska vara möjligt att 

uttrycka en känsla så krävs det att den uttryckta känslan fångas upp av omgivningen. Möjliga 

uttryck för en känsla är avgörande för den affektiva erfarenheten i sig. Detta innebär att själva 

                                                 
22  lordos [-do:ʹs] (nylat. lordoʹsis, av grekiska loʹrdōsis’ryggradens krökning’, av lordoʹs ’bakåtböjd’), den 

normala krökningen av hals- och ländryggrad. Ökad lordos i ländryggen ger svankrygg. (”Lordos”, 2000) 
23 Shotwell lånar flera begrepp från Sue Campbell, se (S. Campbell, 1997) 
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kännandet av en känsla formas av möjligheterna att kunna uttrycka känslan. Affekt är därmed 

kollektivt och vår förmåga att känna är beroende av andra. Kännande och erkännande kräver 

varandra vilket i förlängningen innebär att vi behöver vissa sorters världar för att kunna ha 

vissa sorters känslor. Känslor som inte sanktioneras benämner Shotwell ”free-style feelings” 

och dessa riskerar ”expressive failure” genom att inte fångas upp och erkännas. Idén om vissa 

känslor som ”free-style feelings” påminner om Sara Ahmeds tankar om det glapp som kan 

uppstå mellan de känslor man borde känna och de känslor man faktiskt känner. Vissa känslor 

blir då ”alien” och kännare av dessa blir ”affect aliens” (Ahmed, 2010). Diagnoser fungerar 

som en legitimering av kroppsliga upplevelser (finns det några andra upplevelser?) och 

påverkar också hur känslor och upplevelser fångas upp av omgivningen. För att tala med 

Butler är diagnoser en del av samhällets ramverk för erkännbarhet, eller med Honneths ord: 

samhällets erkännandeordning. Avståndet mellan ”Utan anmärkning” och ”Utplånad [lordos]” 

är milsvid och kan få en oerhörd betydelse. Men inte heller MR-resultatet innebär att hon 

fångas upp av vården och får den diagnos som krävs för fortsatta insatser.  

När Sandra berättar om att skadan gjort någonting med henne som innebär att det inte är ”som 

förr” så beskriver hon hur sjukdom och skador i sig kan upplevas som en desorientering. Hon 

känner inte igen sig i jämförelse med hur det brukade kännas att vara sin kropp. Upplevelsen 

vid olyckstillfället av att benen ”inte lyder” och det ”händer ingenting” är också en form av 

desorientering som handlar om en förlust av kontroll. Upplevelser av att förlora känslan av 

kontroll och orientering kan var väldigt skrämmande. Det är inte bara en förlust av kontroll i 

någon absolut mening, utan en förlust av agens överhuvudtaget. Att kunna röra sin kropp är 

att kunna göra. Även detta blir en form av avsaknad av respons, kroppen svarar inte.  

När Sandra försöker förklara för andra och att det inte ”är som förr” och ”att man kämpar” 

verkar de inte förstå hur allvarligt tillståndet är utan relaterar till den egna känslan av att 

känna sig trött och glömma saker. Det är förstås naturligt att utifrån någons berättelser relatera 

till egna upplevelser men för Sandra blir det här en brist på erkännande när omgivningen inte 

förstår att det inte ”är på det sättet”. Hennes symtom är inte inom det ”normala” utan bör, 

utifrån hennes egen syn, klassas som patologisk; när omgivningen inte gör det innebär det en 

form av förminskande av de problem som skadorna faktiskt har inneburit. 

Så att faktiskt få diagnos… var det 2000 som det hände? Och 7, 10 år senare, eller ännu 

mer…?  

15 år blir det. 
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… så fick du själva diagnosen på den delen, det som var hjärnpåverkan 

[hjärnstamsskadan]?  

Ja, och den har jag knappt. På sätt och vis har jag fått den. Men den undersökningen var jag 

tvungen att åka till Finland för att göra. Man har apparatur här i Sverige, men man har den 

bara i utbildningssyfte. Så vi skadade, det var den här föreningen jag nämnde som vi jobbar 

med, vi skadade, vi får inte rätt diagnos. Och vi får inte rätt hjälp heller. Och det blir så… 

man sitter… man hamnar mellan stolarna.  

Sandra beskriver att det har tagit 15 år att till slut få en diagnos och att hon till och med 

då ”knappt” har fått den. Att hon uttrycker det som ”knappt” ha fått en viss diagnos innebär 

förstås att den inte erkänns helt och fullt vilket i sin tur leder till att det blir svårt att få den 

hjälp man behöver. Hon beskriver det som att man ”hamnar mellan stolarna”. Hennes kropp 

kan inte kategoriseras på rätt sätt för att kunna fångas upp av rätt vårdinstanser. Diagnoser 

fungerar som ett villkor för att kunna fångas upp av samhällets olika institutioner. Bristen på 

erkännande får både känslomässiga och materiella effekter. Sandra reflekterar över vad det 

kan ha fått för konsekvenser att gå med obehandlade skador och smärta under lång tid: 

Jag har tidigare varit väldigt aktiv, dansat balett och styrketränat. Alltså gjort vad som helst, 

rott kors och tvärs ute på landet. Man har väl varit mer vältränad än vad man har fattat. För 

allt har varit så självklart. Och det är ju grejen, att hade man fått riktigt bra hjälp, från 

början, då hade man kanske kunnat hindra utvecklingen och då hade det kanske gått att 

lindra på ett annat sätt. 

Sandras funderingar kring risken med att inte få bra hjälp bekräftas av studier på smärta, vi 

kan därför återigen tala om en social konstruktion av risk. Kvinnor med långvarig smärta 

saknar ofta medicinsk diagnos vilket leder till att de kan känna sig kränkta i kontakt med 

sjukvården när smärtan inte tas på allvar (Brattberg & Stenlund, 1998). Vidare har det 

konstaterats att när smärta lämnas obehandlad kan det medföra många negativa konsekvenser 

och smärtan riskerar att övergå i kroniska besvär (Hawthorn, Redmond, Sjöström, & Larsson-

Wentz, 1999). Här framträder en något oväntad likhet mellan hur smärta och självkänsla 

fungerar. Den smärta som inte, med Honneths ord, kontinuerligt backas upp av andra riskerar 

att bli kroniska, att lämna bestående men. Vi kan tala om en sedimentering som sker i både 

kroppen och självet samtidigt. Att diagnos är viktigt i mötet med vården och välfärden mer 

generellt är inte svårt att förstå. Men diagnosen och därmed rätten till sjukpenning kan också 

få konsekvenser för möjligheten att backas upp i sina nära relationer. Sandra berättar: 

Mitt ex då, som hjälper mig, som jag bor hos nu. (…) Han är polis så han är ju juridiskt 

kunnig. Han satte sig in i mitt ärende 2013, då först fattade han, ”Oj har du mått så här, det 
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här är ju helt sjukt.” Ingen ska sätta sig på mig, tyckte han, ”Det här vinner vi”. Och så 

hjälpte han ju mig att dikta ihop en överklagan och så förlorade ju vi ändå. Och han bara… 

det där kunde inte han ta.  

Nej, folk tror ju inte att det är så.  

Alltså hela min släkt och familj har ju tagit avstånd från mig, för de anser ju att om du inte 

får sjukpenning… det är ju för att du gör någonting fel.  

Wendell menar att socialt accepterade definitioner av funktionshinder (disability) avgör vilket 

erkännande människor får, både i relation till samhället men också till familj och vänner. 

Erkännandet är avgörande för att få den hjälp som behövs men även för att få bekräftelse på 

sin verklighet, vilket är avgörande för att en människa ska kunna känna sig socialt och 

emotionellt förankrad. Diagnoser spelar en avgörande roll i dessa processer. Wendell 

beskriver att det inte är ovanligt att vänner och till och med familjemedlemmar överger 

personer med svåra symptom om besvären saknar diagnos. De kan insistera på att den sjuka 

fejkar eller är psykiskt sjuk och ovillig att låta sig behandlas. Wendell beskriver hur 

människor vars funktionshinder inte får erkännande ofta pressas att upprätthålla en bild av 

normalitet, att fortsätta arbeta som om ingenting var fel eller att genomgå onödig psykiatrisk 

behandling (Wendell, 1996). Sandras relation till sin familj präglas av en fundamental brist på 

expressive uptake.  

Eftersom det finns en stark förväntan på vad välfärdsstaten Sverige ska garantera så kan det 

vara svårt att tro att en människa som är sjuk faktiskt inte får sjukpenning. Då kan det bli 

lättare att ifrågasätta människan snarare än systemet. Sandra beskriver att familj och släkt har 

tagit avstånd ifrån henne på grund av alla svårigheter med diagnos, vård och ekonomisk 

ersättning för den förlorade arbetsförmågan. Att bli utförsäkrad verkar dessutom fungera på 

ett liknande sätt som bristen på diagnos gör. Wendells fokus ligger på den medicinska 

diagnosen men erkännande i form av sjukpenning från Försäkringskassan verkar fungera som 

en liknande bekräftelse på att sjukdomen/skadan är ”giltig”. Men att få en diagnos kan också 

upplevas som alienerande. Lena berättar om sin väg till diagnos: 

Jag mådde så fruktansvärt dåligt och hade sådan enorm värk. (…) Usch, jag orkade knappt 

gå upp. Jag låg och orkade inte handla mat, ingenting. Dimsyn och ont i hjärtat och… ja, en 

mängd symptom. Jag kanske orkade vara uppe 10 minuter om dagen i sträck. Så illa var 

det.  

Kunde du få någon hjälp från läkare då?    
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Nej, de visste inte vad det berodde på riktigt.  

Så du hade ingen fast diagnos, eller vad man ska säga? 

Nej. Min diagnos är ju utmattningssyndrom och den har satts av en FK-läkare som aldrig 

har träffat mig.  

Lena beskriver att läkarna inte riktigt visste vad hennes symptom berodde på. Det visar sig att 

hon trots detta har fått en diagnos men att den har satts av läkare på Försäkringskassan som 

hon aldrig har träffat. Om det först handlar om en brist på diagnos så handlar det i nästa skede 

om att få en diagnos som ändå är svår att relatera till eftersom den tillkommit utan hennes 

medverkan och beskrivning av symptom. Lena har inte fått vara ett aktivt subjekt i 

interaktionen med Försäkringskassans läkare, vilket kan upplevas som en brist på kontroll och 

avsaknad av möjlighet till delaktighet i processen. Att finna rätt diagnos fungerar däremot ofta 

som en bekräftelse på upplevelserna i kroppen. Ann berättar om hur det var när hon ”hittade” 

sin diagnos:  

Så småningom så såg jag i någon NPF-grupp [Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning] att 

de pratade om ett tillstånd som lät intressant. Läste om det, insåg att ”Shit - det här kan vara 

förklaringen till en väldig massa av mina problem”. Sökte utredning, fick utredning och 

fick veta att jag har Ehlers-Danlos syndrom24. 

Det är inte svårt att förstå att Ann blir exalterad över att hitta rätt diagnos, hon beskriver det 

själv som att hon hittar ”förklaringen” till sina problem. Innan hon fick diagnosen var det 

svårt att få ihop alla olika symptom, vilket hon märker påverkar andras bemötande av henne.  

Det är alltså ett kollagenfel, och kollagen har man överallt så det påverkar, eller det kan 

påverka, såväl att man är överrörlig, har värk, är trött. Har mag- och tarm-problem, 

allergier, infektionskänslighet, syn; allt kan påverkas. Och då fattar man inte att man har 

det för att man har problem överallt och blir kallad hypokondriker i stället. Eller så får man 

höra att det sitter i huvudet och att man är psyksjuk.  

Ann möter precis det som Wendell beskrev, att sjukdomar och symptom som inte 

diagnosticeras ofta klassificeras som psykisk sjukdom. Ann beskriver att man får höra att ”det 

sitter i huvudet”, hon interpelleras som ”psyksjuk” när symptomen inte går att förklara. Flera 

                                                 
24 Ehlers–Danlos’ syndrom [e:lərsdɑ̃lo:ʹs], EDS, samlingsterm för en grupp sällsynta sjukdomar kännetecknade 

av nedsatt bindvävsfunktion till följd av sjukligt förändrad bildning eller omsättning av framför allt kollagenet i 

bindväven. Tillstånden är vanligen ärftliga, oftast med inte könsbunden dominant ärftlighetsgång. Till symtomen 

hör abnorm tänjbarhet i huden med benägenhet för svårläkta sår samt överrörlighet i lederna ofta med tendens till 

urledvridning (luxation). Bristningar i blodkärl, framför allt aorta, och organ, t.ex. livmodern under graviditet, 

förekommer också. Sjukdomsgruppen har fått sitt namn efter två hudläkare, dansken Edward L. Ehlers (1863–

1937) och fransmannen Henri Alexandre Danlos (1844–1912). (”Ehlers–Danlos’ syndrom”, 2000) 
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av mina informanter berättar också att diagnosen fibromyalgi har figurerat i något skede vilket 

tyder på att det är en diagnos man tar till när inget annat ”passar”. Det här bör förstås i ljuset 

av en lång historia av bristande erkännande av kvinnors sjukdomar. ”SVBK” är en 

förkortning som användes för att beskriva kvinnor med diffusa smärtsymtom och även skrevs 

in i kvinnors journaler på 60- och 70-talen innan dessa blev tillgängliga för patienter. SVBK 

står för ”sveda-, värk- och brännkärring” (Hellgren, 2007). Fibromyalgi har beskrivits med 

den nedlåtande termen ”kärringsjuka” (Fibromyalgiförbundet, 2009). 

NÄR DET GÅR FEL 

Möjligheten till diagnos och vård hänger tätt samman med de övriga stegen i 

sjukskrivningsprocessen. Om ett steg inte fungerar som det ska får detta konsekvenser för 

hela kedjan av välfärdsinsatser. Eva berättar om svårigheterna att få vård och hur det har 

påverkat resten av processen. 

Ja alltså, utmattad blev jag ju för att jag jobbade så hårt då, med smärta i kroppen. Och när 

jag däckade så kom ju alltihopa då. Men jag har haft sådana ångesttillstånd som jag inte 

hade behövt ha om det här hade rullat på. Att jag tänker: ”Varför sa jag så till läkaren för 8 

år sen. Varför gjorde jag inte så här med det här? Och varför sökte jag inte så eller sa till att 

det här gör ont”, eller någonting sådant. På nätterna. Har det kommit. Och det hade jag ju 

sluppit om jag hade liksom gått en rakare väg.  

Så det känner du är direkt relaterat till processen? 

Jaa, absolut! Och det minskade ju också mycket när jag fick sjukersättning sen. Den här 

ångesten, det var alltså så att jag väckte sambon: ”Jag har sådan ångest, jag får sådan 

ångest.”  

Varför tror du att det väcker den typen av känslor egentligen? För jag känner igen det, 

men det är så svårt att uttrycka för andra. 

För mig är det då att det har gått fel liksom. Jag har ångest för att jag inte har kunnat styra 

upp lite, för att jag inte sa ifrån, och att jag inte slog näven i bordet och sa till läkaren att så 

här ska du göra. Eller att jag inte bytte läkare, jag lägger ju mycket skuld på vad jag skulle 

ha gjort istället för hur det var. Att jag skulle inte ha funnit mig i allt det här. Som de har 

skickat och gjort och grejer och sagt att "Du kan gå hem det är ingen fara". Utan jag skulle 

ha vägrat gå hem och sagt: ”Det är visst fara. Jag har jätteont!” 

Eva berättar om en kamp för att få rätt vård där hon själv tar på sig skulden för att vården inte 

har fungerat. Evas kamp för rätt vård kan förstås i ljuset av diskussionen ovan om det 

bristande erkännandet av kvinnors sjukdomar. Eftersom vården inte har fungerat har inte 
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heller sjukförsäkringen gjort det. Hon reflekterar kring om hon hade kunnat slippa ångesten 

om ”det här hade rullat på” och hon hade ”gått en rakare väg”. Upplevelsen av att vara sjuk 

men inte fångas upp av vården och övriga institutioner skapar ångest. När jag frågar om Eva 

tror att ångesten har att göra med själva processen så svarar hon utan att tveka: absolut. Det 

jobbigaste beskriver Eva som att ”det har gått fel”. Eva får ångest för att hon inte kunde styra 

upp situationen, för att hon inte sa ifrån. Upplevelsen av att förlora förmågan att påverka vad 

man är med om, att förlora kontrollen, är väldigt svår att bära. När förväntningarna på att 

välfärden ska vara tryggad inte uppfylls så transformeras känslan av att något har gått fel till 

en känsla av att det är man själv som är fel. Det finns ingen känd linje att vägledas av när alla 

trygghetssystemen runt omkring brister. Det är inte svårt att förstå att den totala bristen på 

erkännande i formen av diagnos och adekvat vård skapar ångest. Upplevelsen av att falla 

utanför kroppsnormer, att inte fångas upp av kategorier och system, kan liknas vid Ahmeds 

diskussion om vithetens fenomenologi där positionen som ickevit handlar om att befolka det 

negativa: att vara ”inte” (Ahmed, 2011). Det handlar om samma konstaterande som Beauvoir, 

eller för den delen Luce Irigaray, redan har gjort: idén om kvinnan som en negation (Beauvoir, 

2006; Irigaray, 1985). Att inte erkännas utifrån normen är i någon mån att inte vara alls. 

Diagnos som erkännande är något som Honneth inte diskuterar i relation till 

erkännandeordningen. I Honneths uppdelning blir våra grundläggande behov något som 

primärt hanteras i sfären för omsorg om nära relationer men normer kring kroppen påverkar 

de sfärer som handlar om rättigheter och anseende. Välfärdsstaten handlar om att också 

administrera omsorg och behov och för detta ändamål används diagnoser som 

legitimeringsprocess. Diagnosen är en av de mekanismer som gör att ansvaret för omsorgen 

alls blir en fråga för välfärden. Att inte ges erkännande i formen av diagnos innebär en stor 

risk att falla igenom de sociala skyddsnäten och denna brist på erkännande är könad. I ett 

system där sociala rättigheter baseras på behovskategorier innebär bristen på diagnos en 

kraftigt ökad sårbarhet och utsatthet.  

KROPPEN: ATT TAPPA RIKTNINGEN 

När kvinnorna i mina intervjuer berättar om mående och hur kroppen reagerar så finner jag en 

något oväntad analogi. Kroppen kommer dels upp i berättelser om sjukdomen och hur 

kroppen då känns och reagerar. Men kroppsliga reaktioner kommer också upp i samband med 

situationer av interaktion med Försäkringskassans handläggare. Det kan handla både om att 

beskriva gråt och tårar men också beskrivningar av var man befinner sig rent kroppsligen, att 

vara en kropp i ett visst rum.  
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FÖRKROPPSLIGADE KÄNSLOR 

Eva berättar om när hon började på ett nytt jobb där arbetsuppgifterna inte var vad hon hade 

förväntat sig. Arbetet innebar bara stansning, hon skulle handlägga 20 personer per dag och 

det gick inte eftersom det var på höger sida hon hade så ont. Hon försökte länge jobba snabbt 

för att få ner högarna och förstod inte att allt gick snabbare och snabbare: ”Då låg jag, jag 

kommer ihåg de sista månaderna, jag låg helgerna: fredag, lördag, söndag. Armarna var som 

stockar så här.” Till slut gick det inte längre och det var i samband med det här som Eva 

började jobba för ett bemanningsföretag istället. Hon blev sjukskriven en period men bröt 

sjukskrivningen och gick tillbaka till jobbet. Eva försökte till varje pris fortsätta arbeta så 

länge det bara gick. Men efter ett tag höll det inte, smärtan och stressen blev för mycket: 

2003, då hade allting gungat under mig en månad. Bara rörde sig så här. *visar med 

händerna* Jag åker till jobbet måndag morgon, 3:e mars 2003, öppnar dörren och tittar in 

och så, ”det här går inte!”, och så stängde jag dörren och åkte hem. Sen så sov jag i 14 

dagar. Först sov jag en vecka, så fick jag 40 graders feber och sov en vecka till. Jag var helt 

borta. Och där blev jag då sjukskriven. Det här var mars, sa jag va, ja precis. Jag hade något 

mål där att jag skulle kunna gå tre dagar i veckan, 30 minuters promenad. Det tog ett och 

ett halvt år innan jag kom dit. Jag sov förmiddag, jag sov eftermiddag, jag sov, jag sov, jag 

sov. Eftersom mamma var hemma skulle jag gå till skolan och möta mitt barn. Det är 10 

minuters väg, halvvägs så stannade jag och började grina. Jag skulle inte orka fram, och det 

var ju lika långt tillbaka hem. Jag trodde jag skulle dö där mitt i. Så pass utmattad var jag.   

Eva beskriver känslan av att kroppen kollapsar som att hon trodde att hon skulle dö. Att känna 

att man inte längre litar på sin kropp eller litar på att man kommer greja det här kan upplevas 

som något oerhört skrämmande. Evas uttryck att ”då hade allting gungat under mig en månad” 

berättar om en känsla av ostabilitet och osäkerhet. Eva beskriver en situation där hon upplever 

sig vara på gränsen till sin existens och hon behöver hjälp. Efter en tid med sjukskrivning 

skickas hon på en utredning för att fastställa arbetsförmågan. Hon träffar ett team bestående 

av läkare, arbetsterapeuter och representanter från andra professioner. Utredningen visar på 0 % 

arbetsförmåga och kommer fram till att man om ett år kan inleda en fysisk rehabilitering. 

Efter några månader ringer Försäkringskassan, Eva berättar om samtalet:  

”Vi börjar med det [rehabilitering] nu”. ”Jamen det är alldeles för tidigt!”, sa jag, ”det står 

ju att…” ”Jo, jag vet att det är för tidigt, men vi gör det nu.” Så skickar de mig alltså… då 

ska jag sitta och åka kommunalt till Redinge. Dit skulle jag sitta och åka på något slags 

gym och få KBT och träffa… men det gick inte. […] Och sen så, efter ett år […] ringer jag 

till Försäkringskassan [för att initiera rehabilitering] och då säger hon att: ”Det håller vi 

inte på med längre.” 
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Evas berättelse visar att upplevelsen av en utförsäkring ofta följer på en lång tid av kamp för 

att hantera sin sjukdom på olika sätt. Att bli utförsäkrad är inte det första Eva var med om i 

relation till Försäkringskassan. Utförsäkrade blir just de som är har långvariga eller kroniska 

besvär och sjukdomar, det är sjukdomar med en historia. I många fall har den sjuke varit med 

om flera andra förändrade åtgärder och regelverk och gått igenom olika program, när den 

politiska makten skiftar så kommer nya direktiv till myndigheten. Det Eva berättar om 

handlar om att inte få det stöd hon behöver i sin sjukdom. Trots att läkare, som på 

Försäkringskassans eget initiativ, undersöker Eva och gör bedömningen att det inte är 

lämpligt att inleda en fysisk rehabilitering för tidigt så säger handläggaren att Eva måste göra 

det.  

Med hjälp av fenomenologin kan vi använda insikten att all levd erfarenhet handlar om ett 

förkroppsligande och beror på den situation som människan befinner sig i. När Eva möter 

Försäkringskassan så sker det inte i ett vakuum, utan det är i situationen av att frukta för sin 

hälsa och av att inte kunna hantera sin situation. Erfarenheten förkroppsligas i en social 

situation där Eva interagerar med en annan, i detta fall en handläggare. Det är inte bara en 

myndighet eller ett system hon kommunicerar med utan det är alltid en människa på den andra 

sidan som representerar myndigheten, det är en intersubjektiv relation med en annan. Ett 

besked om att man ska göra något som man vet kan vara skadligt, som i Evas berättelse ovan, 

kan upplevas som ett direkt hot mot hälsa och säkerhet – mot vad man klarar av. 

Utförsäkringen är inte bara en enskild händelse utan kan förstås som en del av en långvarig 

kamp för att få sina behov erkända.  

Att bli sjuk kan i sig upplevas som en kraftfull desorientering. Att bli sjuk skapar lätt en 

känsla av att inte känna igen sig i sin kropp. Marie berättar om när hon blev sjuk av 

utmattning: 

Jag hade känt ett tag att jag inte mådde bra – ett, ett och ett halvt år någonting – det var 

någonting som inte stämde. Sen en kväll när jag gick hem från jobbet så hittade jag inte 

hem. Så jag gick med min cykel och visste inte var jag skulle ta vägen.  

Och då hade du jobbat en hel dag? 

Ja, men jag kände under dagen att det var någonting som inte stämde. Och det var så… då 

var det som att dra ur en kontakt ur min hjärna. Det var riktigt obehagligt. Det var 

fruktansvärt skrämmande. Då hamnade jag ju hos en underbar läkare som förstod mig. Så 

sa han: ”Du har ju fått någon form av kollaps.” 
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Marie berättar om känslan av att det är någonting som inte stämmer, som att ”dra ut en 

kontakt ur min hjärna”. Förlusten av kontroll och agens drabbar henne hårt. Marie hittar 

bokstavligt talat inte hem och hon beskriver känslan som obehaglig och fruktansvärt 

skrämmande. Sigmund Freud använde begreppet Das Unheimliche för att beskriva den 

olustkänsla som kan uppstå när det familjära innehåller ofamiljära eller otrevliga element som 

inte kan förenas med hemmet eller vice versa och som gör hemmet o-hemtrevligt (Freud, 

2003). Begreppet visar på hemmets roll som trygghetsskapande, det är just detta som gör 

kontrasten till det obehagliga så stark. Att inte hitta hem handlar både om att förlora sin 

orientering allmänt men framförallt om att tappa orienteringen till hemmet, som på så många 

vis förknippas med trygghet. Eftersom den svenska välfärdsstaten en gång i tiden lanserades 

som ett folkhem får också bilden av att inte hitta hem här en dubbel betydelse. Sjukdomens 

desorientering må vara svår att undvika, men vi förväntar oss att välfärden ska innebära en 

trygghet som fångar upp oss när kroppen går sönder. Maries berättelse sätter ljuset på en 

desorientering som inte bara handlar om henne utan om medborgarens vilsenhet i 

välfärdsstaten. 

Att få en diagnos kan upplevas som en väg tillbaka från den desorientering som sjukdom 

innebär, medan en brist på diagnos blir en orientering mot ökad sårbarhet. Som jag redan har 

diskuterat i relation till arbete så kan sjukdomen förstås som något som riktar om en i 

förhållande till arbetslivet. Från att ha upplevt erkännande för sitt bidrag till samhället så 

upplever man sig efter sjukdomen som oönskad. Upplevelsen av att inte känna igen sig eller 

att förlora trygghet händer både i relation till den egna kroppen och till omvärlden. Precis som 

Freud påpekar så uppstår Das Unheimliche inte i relation till varje nytt ting utan i relation till 

någonting som var bekant förut. Jag menar att upplevelsen av desorienteringen kan förstås på 

samma vis.  

KROPPAR OCH RUM 

Erfarenheten av att bli utförsäkrad handlar om en rad olika situationer. Platsen där 

interaktionen med Försäkringskassan sker spelar roll för hur situationen upplevs. Vivian 

berättar om ett samtal från Försäkringskassan som kom synnerligen olägligt: 

När jag fick avslag sista gången på min ansökan om sjukersättning, så ringde han, då stod 

jag och väntade på tåget och skulle till min läkare. Och då… 

Hur pratade handläggaren då, frågade han: ”Har du tid [att prata]?” 
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Nej, inte alls! Och jag sa nu kommer tåget så jag kan inte prata nu. Då ringde han 9 gånger 

under tiden jag satt på tåget. Jag bröt ihop och bara grät så snoret rann, och det var en sådan 

här EU-medborgare som kom med pappersnäsdukar till mig. Och då så höll han på med 

att ”Jag skulle ta livet av mig”, ringer han gång på gång. (…) Och jag lider av 

posttraumatisk stress efter olika händelser i mitt liv. Så det här malde, 24 timmar om 

dygnet. 

Det spelar roll att samtalet kommer när Vivian står och väntar på tåget och inte befinner sig i 

hemmets trygghet. Tågstationen och tåget är båda offentliga platser som kännetecknas av att 

vara rum som vi delar med andra. Man kan säga att det är en plats där vi omsluts av 

generaliserade andra. Den offentliga platsen handlar inte bara om en fysisk plats, utan kanske 

framförallt om en plats av människor – en plats vi delar och där vi möter andra. Det är en 

plats där vi syns och blir betraktade av andra. Rumslighet är inte enbart en 

positionsrumslighet utan situationsrumslighet (Merleau-Ponty, 1997). Att kroppen är vårt sätt 

att ha en värld sammanfattas knivskarpt av Maurice Merleau-Ponty: ”Min kropp är till slut för 

mig långt ifrån bara ett brottstycke av rummet; det skulle tvärtom inte finnas något rum för 

mig om jag inte hade en kropp” (Merleau-Ponty, 1997, s. 56). När Vivian väntar på tåget så 

gör hon det på en plats och en situation präglad av co-presence (Goffman, 1967). Människors 

interaktion i offentliga rum sker på en mängd olika sätt, det handlar om blickar, gester och 

rörelsemönster som många gånger ä omedvetna (Goffman, 1967, s. 1). I situationen jag 

beskrev tidigare, när Marie lade fram sina räkningar till Försäkringskassan, befinner hon sig 

också i ett offentligt rum. Hon reflekterade löpande kring blickar, nickningar och hur någon 

till och med byter plats och sätter sig längre bort ifrån henne. Dessa gester i interaktionen är 

en stor del av det som får henne att känna sig obekväm. Att uttrycka privata känslor, eller att 

blotta sina behov, kan vara väldigt svårt på en offentlig plats. Ahmed beskriver vad som 

händer när vi känner oss obekväma: ”Att vara orienterad, eller att känna sig hemma i världen, 

är också att i viss mån känna sig bekväm: möjligen erfar vi bara bekvämheten som en känsla 

när vi förlorar den, när vi känner oss obekväma” (Ahmed, 2011, s. 138). Kroppar sticker ut 

när de är malplacerade och vi förlorar självklarheten i relation till kroppen och världen. När 

man trivs i sin miljö, när man passar in, är det svårt att avgöra var kroppen slutar och världen 

börjar. Ahmed använder begreppet hypersynlig för att beskriva hur man kan uppleva sig som 

exceptionellt synlig i relation till andra om man avviker från normen (Ahmed, 2007). Att visa 

privata känslor på fel plats är ytterligare en variant av hur man kan bli affect alien. Alla dessa 

upplevelser handlar om att vara och att känna på fel plats och Vivian berättar om den stress 

som en sådan situation väcker.  
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NÄR KROPPEN UTREDS 

Den administrativa hanteringen av människor innebär också ett element av detaljerade 

kontroller av den sjukes rätt till socialförsäkringens stöd. För att få rätt till ersättning från 

sjukförsäkringen så utreds och prövas arbetsförmågan. Försäkringskassan kan då skicka den 

sjuke på teamutredning (TMU). Eva berättar att hon har varit på utredning tre gånger med 

några års mellanrum, varav den sista var just en teamutredning 2010. 

Man träffade någon slags psykolog, man träffade läkare och så skulle man måla i 

mellantiden. Vi fick se en film ibland på eftermiddagen. Mycket det där med att vi skulle 

rita och måla och så hade vi en äldre man som satt där och såg till allt.   

Hur länge pågick en sådan utredning då? 

Det var två veckor. 

Jag frågar Sandra om hon har varit på några utredningar: 

Har du varit på någon sådan här utredning? 

Jag har varit på 6 eller 7 stycken rehabutredningar under åren och alla kommer fram till 

samma svar, utom när jag nu flyttade till Via-området. Den Försäkringskassan vet jag inte 

hur den jobbar. För de har bara sagt att ”Du har aldrig varit med om något konstigt eller 

något trauma mot huvudet. Du är fullt arbetsför.” Jag har specialistläkare från hela Norden, 

har även varit i Norge och röntgat mig för att just få se om man får samma svar. 

När Honneth beskriver att vår relation till oss själva är helt beroende av möjligheten att 

kontinuerligt backas upp av andra så kan vi ställa det mot erfarenheten av att utredas eller 

testas – att kontinuerligt ifrågasättas. Honneth menar att den mest grundläggande formen av 

personlig förnedring är den typ av behandling som genom tvång innebär en förlust av kontroll 

över den egna kroppen. Att ta kontroll över någon annans kropp mot dennes vilja innebär den 

mest destruktiva formen av förödmjukelse eftersom det i praktiken innebär att människans 

känsla inför sig själv påverkas. Det specifika med den här typen av situationer – Honneth tar 

våldtäkt eller tortyr som ultimata exempel – är inte enbart att de innebär fysisk smärta utan att 

de kombinerar smärta med känslan av att försvarslöst vara i någon annans händer, till den 

grad att man upplever att man berövas själva verkligheten. Fysisk misshandel innebär en typ 

av missaktning som kan innebära att självförtroendet skadas bestående eftersom 

självförtroendet alltid redan är någonting som skapas med hjälp av andra. Man kan förlora 

tilliten till både sig själv och världen, vilket i praktiken påverkar all interaktion med andra. 

Det som går förlorat är den förgivettagna autonoma kontrollen över den egna kroppen, vilken 
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bara kan skapas utifrån erfarenheten av känslomässigt stöd i en socialiseringsprocess 

(Honneth, 1995).  

Upplevelsen av självet och världen är, som vi redan har sett i förhållande till fenomenologin, 

tätt länkade. För Honneth innebär tvång och våld att den positiva upplevelsen av integrerade 

fysiska och emotionella aspekter av kroppen raseras utifrån vilket förgör den mest 

grundläggande formen av känsla-inför-självet – själva tilltron till sig själv (Honneth, 1995). 

Även om utförsäkring inte kan jämställas med fysiskt våld så innebär det en förlorad kontroll 

över vad som händer med den egna kroppen. Att uppleva kroppen som sjuk och sårbar och 

ändå, som Sandra berättar om, pressas till arbete genom att bedömas som ”fullt arbetsför” kan 

upplevas som en typ av tvång gentemot kroppen. Att bedömas som arbetsför, när flera 

utredningar och läkare intygar sjukdom som i Sandras fall, hotar den förgivettagna autonoma 

kontrollen av vad den egna kroppen ska utsättas för. Som Honneth påpekar så innebär känslan 

av att vara försvarslös i någon annans händer en risk att förlora tilliten till både sig själv och 

världen. Jag menar därför att upplevelsen av att känna självförtroende eller att känna sig 

självsäker kan förstås som att känna sig själv säker.  

Vi kan också relatera upplevelsen av att kontinuerligt utredas, som Sandra och Eva berättar 

om, till en form av ”stoppande”. Om klassisk fenomenologi har handlat mycket 

om ”rörelsefrihet” så beskriver Ahmed (Ahmed, 2011) hur den svarta kroppens fenomenologi 

handlar om den sociala och kroppsliga begränsningens, osäkerhetens och blockeringens 

erfarenhet. Förmågan att gå genom världen utan att tappa riktningen kan förstås som ett 

privilegium för vissa kroppar. Andra kroppar tillåts inte flyta ut i rummet utan att stoppas och 

utfrågas: Vem är du? Varför är du här? Vad gör du? Som Ahmed påpekar är den svarta 

kroppens relation till ”stop-and-frisk” välkänd som rasistisk teknologi. Att som Sandra och 

Eva gång på gång bli utredd är att stoppas i sitt flöde. Det är ingen slump att utförsäkrade kan 

känna sig interpellerade som kriminella. Stoppandet eller utredandet gör någonting med 

subjektet: ”Stoppandet är både en politisk ekonomi som fördelas ojämnt mellan andra, och en 

affektekonomi som märker och vidrör de kroppar som utsätts för dess tilltal.” (Ahmed, 2011, 

s. 142) Ahmed refererar till Frantz Fanon som beskriver hur ras blir någonting som avbryter 

kroppsschemat: ”Mitt kroppsschema, som nu attackerades från alla håll, föll sönder och 

ersattes av ett rasschema baserat på hudfärg” (Ahmed, 2011, s. 131). För Sandra och Eva kan 

vi tala om ett kroppsschema baserat på arbetsförmåga och med Ahmed om upplevelser där 

kroppen blir en sak bland andra saker, ett objekt (Ahmed, 2011).  
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DISKURSEN: SUBJEKT OCH VÄRLD I BLIVANDE 

Berättelserna om utförsäkring berör också upplevelsen av att bli omtalad som sjuk i 

samhällsdebatten. Som jag tidigare har nämnt blev rehabiliteringskedjan omdebatterad och 

sjukförsäkringen har länge varit föremål för tyckande och debatter – både offentligt och bland 

människor i allmänhet. Det här avsnittet handlar om hur det upplevs att tillhöra den kategori 

som blir omtalad politiskt men också om vad kategoriseringen kan få för politiska följder.  

NÄR DET POLITISKA BLIR PERSONLIGT 

I samtalen så återkommer tankar och känslor kring ”vad folk tycker”, hur ”det pratas” i 

samhället och vad politiker säger när de debatterar sjukförsäkringen. När mina informanter 

berättar om synen på sjuka så handlar det ofta om hur talet får dem att känna sig och vad det 

får dem att känna sig som. Talet om sjuka och sjukförsäkringen interpellerar och får stark 

känslomässig påverkan. Det handlar framförallt om upplevelsen att bli utpekad, betraktad och 

omtalad på ett negativt sätt. Flera av kvinnorna återkommer till att man känner sig som sämre. 

Jag frågar Vivian om hur hon känner det när sjukdom och sjukpenning diskuteras i samhället i 

allmänhet och i den politiska debatten. Vivian svarar att:  

 [J]ag har känt mig så arg och kränkt. 

Vad är det du tycker att folk brukar säga? 

Ja men liksom, att man låtsas och skor sig på samhället så här. Ja, att man skäms på något 

vis som om man vore sämre, någon andra klassens medborgare. 

En rapport från Arbetslivsinstitutet (Hermansson & Johnson, 2007) beskriver hur 

en ”överutnyttjandediskurs” tar form i debatten om sjukskrivning: ”Debatten om den höga 

svenska sjukfrånvaron har under senare år alltmer kommit att kretsa kring överutnyttjande och 

fusk. Det har etablerats en överutnyttjandediskurs, som bygger på föreställningen om en 

sjukfrånvaroepidemi i den arbetande befolkningen” (Hermansson & Johnson, 2007, s. 37). 

När sjukfrånvaron i Sverige började öka i slutet på 1990-talet hanterades det framförallt som 

ett ohälso- och arbetsmiljöproblem. Inom några år utmanades denna problemdefinition av en 

överutnyttjandedefinition. Överutnyttjandediskursen kan läsas som produktiv på så sätt att den 

producerade ett sätt att tala som motiverade den rehabiliteringskedja som sedermera röstades 

igenom i riksdagen och implementerades. Diskursen om överutnyttjande kan också få en 

direkt effekt på människors känslor. Det som har beskrivits som en överutnyttjandediskurs 

upplever Vivian som bli betraktad som en andra klassens medborgare. Diskursen gör att hon 

känner sig kränkt och skäms eftersom hon upplever att hon betraktas som sämre än andra och 
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klass blir en metafor för att förklara och förstå den upplevelsen. Jag frågar mer om vad 

människor i allmänhet kan tänkas ha för uppfattning om reformerna inom sjukförsäkringen. 

Tror du att människor i allmänhet förstår att man gjorde en förändring där, 2008, i 

sjukförsäkringen och vad det fick för konsekvenser för människor? Tror du att folk känner 

till det? 

Nej, jag tror inte att folk känner till det och jag känner att det påverkar mig fortfarande det 

här. Vem jag är. (…) och det är ju andra grupper som man kan prata väldigt nedlåtande om 

som flyktingar och så som har kommit nu och vad fruktansvärt de har gått igenom. 

Vivian känner att utförsäkringen är någonting som fortfarande påverkar henne – som påverkar 

vem hon är. Upplevelserna av att bli sedd som sämre, att bli kränkt och skämmas tar sig in på 

djupet och lämnar spår i uppfattningen av självet. Vivian jämför sin upplevelse med andra 

grupper som man också pratar nedlåtande om. Som Honneth beskriver så formas våra 

upplevelser av orättvisa relationellt, vi jämför oss med hur andra blir behandlade. I slutet av 

intervjun frågar jag Vivian om det är någonting mer hon har funderat på och jag återkopplar 

till att hon nämnde att hon fortfarande mår dåligt av sin utförsäkring, flera år senare. 

Ja… vi skulle behöva göra en rehabkedja för att rehabilitera de som har blivit utsatta för 

utförsäkring. Och psykosocial rehabilitering, för jag tror många känner skam. Skam är en 

väldigt svår känsla. Att bli medveten om det, att hantera det. Att man kan sträcka på sig, 

man kan vara stolt för den man är, att man gör så gott man kan. Den här 

skuldbeläggningen… För det blir ju en belastning, det blir en ytterligare börda utanpå den 

här sjukdomen som man har innan. 

Varför tror du att det blir så, att man känner skuld för att man har råkat ut för det här? 

Jag tror att det är överföring av skuld ifrån samhället, för det blir den här människosynen 

som råder att man ska skämmas för man ligger samhället till last, man gör inte rätt för sig. 

Istället för att man har ett samhälle där det är medmänsklighet som råder. Och att man tar 

vara på och tar hand om varandra.  

För Honneth så kan bara de subjekt som utifrån omgivningens erkännandereaktioner är ”able 

to appear in public without shame” utveckla en positiv självbild (Honneth, 2004b, s. 355).25 

Skam är, som Vivian säger, en svår känsla. Det är för enkelt att tro att vi någonsin kan vara 

helt fria från skam eller ha en helt igenom positiv självbild. Däremot krävs någon typ av 

erkännande för att vi alls ska kunna utvecklas i en positiv riktning. Vi kan tänka oss 

                                                 
25 Honneth hämtar ursprungligen citatet från Adam Smith.  
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subkulturer och motståndsrörelser som alternativa arenor som erbjuder ett mellanmänskligt 

erkännande som saknas i mainstreamkulturen.   

Denna syn på skam är tillämpbar på två skilda fenomen. Vivian beskriver hur utförsäkringen i 

sig skapar känslor av skam. Att hon beskriver det som ett resultat av en överföring av skuld 

från samhället kan förstås som att det sker just genom de erkännandereaktioner från 

omgivningen som Honneth beskriver. Vivian känner att det skulle behövas en rehabilitering 

av alla de som har blivit utsatta för utförsäkring. Att hon använder ordet ”rehabilitering” 

skvallrar om att utförsäkringen i sig upplevs som en sjukdom eller skada som kroppen har 

utsatts för och som behöver läka. Viljan att leva upp till omgivningens erkännandereaktioner 

för att undslippa skam är också en nyckel till förståelsen av någonting annat. Sjukdomens 

osynlighet innebär dubbla effekter. Eva berättar om hur det är att leva med smärta som inte 

syns: 

Sen är det ju många med mig som säger att: "Man ser frisk ut". Och oftast så vilar man sig 

på förmiddagen för man vet att man ska till läkaren på eftermiddagen, att man ska orka 

med det. Jag kan inte rå för hur jag ser ut... Någon gång har jag sagt: ”Vad vill du att jag 

ska klä ut mig till?”  

Det är ju den idén att man ska se på en att man är sjuk. Och det gör man ju inte med den 

här typen av inre tillstånd. 

Ja, precis. Jag ska berätta en sak för dig som faktiskt är sann, för det kan faktiskt min 

sambo intyga. Jag fick ont under hälen. *pekar* Och så ringde jag och så säger hon i 

receptionen: ”Är det hälsporre?” ”Ja, det vet inte jag”, sa jag, ”det är därför jag ska träffa 

läkaren.” Så jag klär upp mig då, jag promenerar ju mycket med hundarna så jag har ju 

robusta promenadskor och riktiga gympaskor, Ecco-skor, och så där. Men nu ska jag på 

läkarbesök så jag tar på mig nylonstrumpor och kjol och så tar jag ett par lite lättare skor. 

Kommer till läkaren som säger, ”Kan du ta av dig skorna?” Sen undersökte hon min sko. 

Väldigt länge och väl. Men inte foten! *skratt* Sen fick jag gå hem för hon hittade inget fel. 

Hon tittade inte på foten, hon undersökte skon! Även om jag verkar ha mål i mun så blir 

man så här: ”Jaha??”, betalar i utgången och så går jag därifrån. *skratt*  

Eva berättar om hur man kan vilja göra sig fin när man går ut och besöker läkare eller 

myndigheter. Men faktumet att sjukdomen genom denna önskan förblir osynlig får 

konsekvenser. Omgivningens erkännandereaktioner formas av funktionsfullkomlighetsnormer, 

vilka i sin tur är en del av det som gör att man vill signalera friskhet. Men att signalera 

friskhet i en situation där man samtidigt ska bevisa sig som sjuk kan göra det ännu svårare att 

bli trodd. Då spelar det liten roll att sjukdomen inte heller är synlig i sig. Konsekvenser av 
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sjukdomen kan däremot bli synliga, men det är just sådana tecken som vi lär oss att dölja. En 

del sjukdomars osynlighet kan medföra problem i relationen mellan en individ och samhällets 

bemötande och hantering.  

Samtidigt som sociala kategoriseringar och diagnoser kan upplevas som begränsande och 

stigmatiserande så krävs det av individen att den hänvisar till givna välfärdskategoriseringar 

för att ha rätt till samhällets insatser och få rätt vård (Gustavsson & Nyberg, 2014). När det 

gäller rätten till sjukpenning eller andra stödåtgärder så behöver smärtan intygas och bevisas. 

Samtidigt finns det uppenbara svårigheter att bevisa något som inte syns utåt. I en artikel om 

smärta (Svensson, 2015) berättar Torsten Gordh, professor i klinisk smärtforskning, om ny 

teknik som kan göra det möjligt att avbilda smärtprocesser som inte lämnar några avtryck på 

vanliga röntgenbilder. Gordh menar att: ”Den nya tekniken öppnar för en djupare förståelse 

av smärta och ger stöd till smärtpatienternas egna berättelser. Den har också betydelse för 

vilken typ av behandling man sätter in” (Svensson, 2015, s. 20). Detta visar hur ny teknik och 

ny förståelse och därmed kategorisering av smärta kan fungera som bevis gentemot 

välfärdsinstitutioner när individens upplevelser och berättelser inte räcker till. 

Sett till de effekter som diskurser och praktiker kring sjukförsäkringen har fått för personer 

som blivit utförsäkrade, är det inte svårt att förstå Foucault när han säger att diskurser inte bör 

förstås utifrån en modell av språk och tecken utan snarare som krig och kamp: ”’semiology’ is 

a way of avoiding its violent, bloody and lethal character by reducing it to the calm platonic 

form of language and dialogue” (Foucault, 1980, s. 115). Hur vi talar om, förstår, reglerar och 

behandlar den sjuka kroppen hänger ihop och kan ytterst bli till en fråga om liv och död. Det 

går inte helt att skilja mellan materiella, diskursiva, språkliga, psykologiska och emotionella 

aspekter när det gäller människoliv. De olika dimensionerna går in i varandra – vi är både 

kroppar och tecken i betydelsesystem. Vi förhåller oss på olika konkreta sätt till de diskurser 

och normer som omger oss. Hur kroppen som tecken blir läst, via till exempel röntgen, får 

avgörande konsekvenser för den administrativa praktiken och behandlingen av människor.  

NÄR DET PERSONLIGA BLIR POLITISKT 

I linje med Foucault kan vi se hur sårbarhetskedjan också blir produktiv, den kan inte enbart 

definieras i termer av avsaknad och brist. Införandet av rehabiliteringskedjan skapar också 

någonting: de utförsäkrade. 2010 har den första gruppen av sjuka gått igenom 

rehabiliteringskedjan och utförsäkrats och dessa börjar kallas för ”utförsäkrade”. 

Intresseföreningen ”Solrosuppropet” bildas av och för utförsäkrade med det uttalade syftet att 
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stoppa utförsäkringarna. Mobilisering sker via nätet i dolda och öppna grupper, via sociala 

medier och debattartiklar. Jag startar en sida på Facebook och Twitter som heter ”Utförsäkra 

inte min kompis!” i maj 2013. Den bortre tidsgränsen börjar efter en tid kallas ”stupstocken” 

och opinionen svänger. Här kan vi med Foucaults terminologi tala om en motdiskurs eller 

motmakt som utmanar den rådande diskursen. Det nya sättet att tala och de nya subjekten, de 

utförsäkrade, bidrar till att regeringen Löfven lägger fram ett förslag om ta bort 

utförsäkringarna och detta förslag röstas igenom i riksdagen den 9 december 2015. Från och 

med 1 februari 2016 togs bortre tidsgränsen, stupstocken, bort. 

I några av sina allra sista texter betonar Foucault sitt intresse för subjektet. Han menar att han 

i själva verket inte har haft som främsta mål att studera makt, utan hur människor skapas som 

subjekt (Foucault, 1982). Det centrala är den process där subjekt skapas som begripliga inom 

ett visst vetande och där ett fenomen blir objekt för kunskap. Denna ”subjectivization” 

och ”objectivization” hör ihop och bildar tillsammans ”truth games”, diskurser, under en viss 

tid och på en viss plats. Det Foucault velat göra är att skissera framväxandet av dessa 

sanningsspels historia och följa dess praktiker, det vill säga – ”what was done” – vad som 

gjordes med de vansinniga, de kriminella och de sjuka (Florence, 1994) 26. Det är genom 

skapandet, hanterandet, administrerandet av subjekt som makt opererar och där i ligger också 

förklaringen till att makt griper tag om och tränger in i människan – den tillämpas genom 

människan. Skapandet av vansinnet hänger samman med skapandet av de vansinniga. 

Skapandet av utförsäkring hänger samman med skapandet av de utförsäkrade. Och eftersom 

en subjektsposition alltid måste ”fyllas” av en agerande människa för att fungera så kan detta 

spel aldrig bli stabilt eller slutgiltigt. Den agerande människan är i sin tur produktiv och kan 

bita sin ”skapare” i svansen. Där det finns makt, finns det också motstånd.  

SLUTDISKUSSION – DEN LEVDA SÅRBARHETSKEDJAN 

“I thought I could organize freedom/How Scandinavian of me” (Björk, 1998) 

Vi har nu nått slutet på sårbarhetskedjan och det är dags att samla ihop trådarna. Jag vill 

därför återknyta till mina ursprungliga frågor: Vad gör utförsäkringen med människor i 

förkroppsligad levd erfarenhet? Hur kan vi förstå utförsäkringen som fenomen? Vad händer 

med vår förståelse av välfärdsstaten om vi frågar de som var med om utförsäkring? Jag har 

valt att dela upp slutdiskussionen i tre delar: (1) Mina resultat. Här behandlar jag frågorna om 

                                                 
26 Texten “Foucault”, skriven av Foucault själv, publicerades först under pseudonymen Maurice Florence i 

Dictionnaire des philosophes 1984.   
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vad utförsäkring gör och hur vi kan förstå fenomenet utförsäkringen i tre avsnitt: 

Sårbarhetskedjan som fenomenologisk upplösning, Brist på erkännande och En kamp för 

erkännande: identitet och politik; (2) Här beskriver jag vad resultaten får för konsekvenser för 

Honneths erkännandeteori; (3) Här behandlar jag frågan om vad resultaten får för 

konsekvenser för forskning om välfärdsstaten.  

RESULTAT 

Sårbarhetskedjan som fenomenologisk upplösning 

Det primära resultatet av min analys är just konstaterandet att utförsäkring levs som länkar i 

en sårbarhetskedja. Upplevelserna har en tydlig koppling till kön, sårbarhetskedjan riktar inte 

alla kroppar lika. När jag tänker tillbaka på den levda sårbarhetskedjan så beskriver den för 

mig en upplevelse av att steg-för-steg, bit-för-bit, lösas upp som människa. Vi kan tala om en 

process av vad jag skulle vilja kalla fenomenologisk upplösning. Kvinnorna beskriver hur de 

skulle behöva rehabiliteras från de sår som utförsäkringen i sig har inneburit. Idén om 

upplösning kan på ett väldigt konkret sätt relateras till Stendahls (Stendahl, 2015) beskrivning 

av att reformerna har inneburit att skyddet av etablerad position har försvagats. Det vill säga: 

idén att den svenska välfärden vid sjukdom ska garantera trygghet, välfärd och ekonomisk 

ställning har satts i gungning. Det handlar om ett undandragande av det skydd som många 

fortfarande förväntar sig och har tillit till. Att bli utförsäkrad är att befinna sig utan försäkring 

då försäkringar är någonting som skapats för säkring. Att vara säkrad är att hållas på plats och 

vi talar ofta om välfärden som ett socialt skyddsnät som i linje med metaforen fångar upp oss 

om vi faller. Att vara utan säkring är att vara prekär. Utförsäkringarna kan här ses i ljuset av 

ett större riskskifte som individualiserar risk och reproducerar befintliga strukturer av social 

orättvisa – en ojämnt fördelad distribution av risk, där kön spelar en avgörande roll (Olofsson 

m.fl., 2014; Zinn, 2013). 

Med hjälp av fenomenologin går det att förstå kvalitativt hur sårbarhetskedjans olika länkar 

handlar om en orientering mot ökad sårbarhet och risk. Orientering handlar om hur olika 

linjer inte tvingar men riktar oss mot olika mål, oavsett om det sker avsiktligt eller inte. Jag 

menar att idén om orientering kan innebära ett givande sätt att förstå länken mellan struktur 

och aktör. De långtidssjuka kvinnorna i min studie upplever en brist på erkännande som 

upprepas. Det som sker kan förstås som en iterativ brist på erkännande och stöd, som med 

Butlers ord är performativ eller produktiv (J. Butler, 1988). Denna brist gör någonting med 
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kropparna; bristen sedimenteras. Kvinnorna upplever en disorientering för att tala med 

Ahmed, där något har gått fel. I sin omgivning blir de obegripliga, snarare än ”systemet”. 

Med begreppet alienering kan vi belysa de upplevelser som handlar om situationer präglade 

av att vara oönskad, osamtidig, oläglig, obekväm, och desorienterad. Dessa ord handlar om 

subjektets relation till tid, rum, sitt eget liv, förväntningar på välfärdsstaten, andra människor, 

men också till sig själv – om att bli (affect) alien eller att förfrämligas. Som jag tidigare har 

nämnt förklarar Ahmed att upplevelsen av att känna sig bekväm handlar om att vara 

orienterad, att känna sig hemma i världen – detta är någonting vi lägger märke till just i 

ögonblick när vi förlorar känslan av bekvämhet, eller för den delen trygghet. 

Sårbarhetskedjan och den fenomenologiska upplösningen handlar om detta förlorande. Det är 

ett förlorande av ekonomisk position, orientering, script som berättar vad som händer sen – av 

trygghet. Alienation handlar om upplevelsen av att inte kunna relatera och denna oförmåga 

förekommer som en rörelse både utåt och inåt, gentemot andra och sig själv – precis som 

relationen till självet alltid fungerar. Erkännande handlar i sin tur om att relatera, att vara en 

del av det Honneth kallar en erkännanderelation. Honneths erkännandefilosofi gör det också 

möjligt att identifiera brister på erkännande mer i detalj. 

 

Brist på erkännande 

Utifrån mina samtal kan jag konstatera att det som möter kvinnorna i den levda erfarenheten 

av utförsäkring innebär en upprepad brist på erkännande. Denna brist på erkännande får 

materiella, ekonomiska, sociala och emotionella konsekvenser. Bristen på erkännande är inte 

absolut och drabbar inte alla lika men det finns en ökad risk att drabbas av omöjligheter. Den 

levda erfarenheten av utförsäkring innebär en brist på erkännande inom alla de sfärer som 

Honneth beskriver. Erkännandet utifrån våra behov (love), sociala rättigheter (law), anseende 

utifrån bidrag till samhället (achivement). Sammanfattningsvis kan vi beskriva bristen på 

erkännande i relation till länkarna i sårbarhetskedjan, det vill säga inom Administrationen, 

Arbetslivet, Vården, Kroppen och Diskursen. 

Administrationen: En brist på sociala rättigheter, välfärd och trygghet där vissa liv blir 

administrativt omöjliga. Situationernas omöjlighet tvingar fram reaktioner som går på tvärs 

med normer om förväntat beteende. Det handlar om en brist på subjektsstatus och känslor av 

förlorat människovärde, desperation och farlig-blivande. Regelverkets fyrkantighet innebär en 
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brist på rättssäkerhet genom att hänsyn till individens unika situation förnekas, vilket är basen 

för självaktningen.  

Arbetslivet: Innan sjukdomen handlar det om en brist på erkännande av kroppars 

grundläggande sårbarhet. Det handlar om en brist på skydd och säkerhet där arbetslivet 

genererar sjukdom. Efter sjukdomen handlar det om en brist på erkännande som önskad, 

produktiv medborgare, vilket är basen för självkänslan. Kvinnorna i min studie möts av krav 

på flexibilitet men brist på den variation som skulle möjliggöra arbete som sjuk.  

Vården: En brist på erkännande och legitimerande diagnoser av kvinnors smärta och 

sjukdomar. Det är brist som eskalerar och påverkar möjlighet till vård, omsorg, rehabilitering 

och sjukpenning och som ibland sedimenteras i kroppen och gör att tillfälliga skador leder till 

kroniska besvär.  

Kroppen: Sjukdomen innebär en förlust av orientering vilket upplevs som skrämmande. Det 

handlar om tvång till interaktion på offentliga platser, till utredningar eller till arbete över sin 

förmåga vilket leder till både en bristande integritet och kontroll över vad den egna kroppen 

utsätts för. Med Honneth kan vi tala om hur denna brist innebär en förlorad tillit till sig själv 

och världen och att självförtroendet raseras utifrån.  

Diskursen: En brist på respekt. Upplevelsen av överutnyttjandediskursen och talet om sjuka 

skapar känslor av att se sig som sämre än andra, som en andra klassens medborgare och man 

upplever att det sker en överföring av skam från samhället. 

 

En kamp för erkännande: identitet och politik 

Hittills har vi framförallt berört sårbarhetskedjan utifrån ett perspektiv präglat av negativitet 

och brist men sårbarhetskedjan kan också förstås som produktiv. Reformerna innebar att man 

skapade ett helt nytt subjekt, en ny identitet: de utförsäkrade. Erfarenheten av 

sårbarhetskedjan blir en grund för en identitet och möjligheten till politiskt motstånd föds. Jag 

vill återigen påminna om Honneths läsning av Mead: “The existence of the ‘me’ forces one to 

fight, in the interest of one’s ‘I’, for new forms of social recognition“ (Honneth, 1995, s. 82). 

Administrationen av sjuka har skapat en ny grupp med gemensamma erfarenheter, en ny 

identitet. Jag menar att utförsäkringarna också kan hjälpa oss att tänka på nytt kring identitet, 

praktik och politik. I linje med Gilles Deleuze bör frågan om identitet inte ställas som: "is it 

true?" eller "what is it?”; utan snarare "what does it do?" eller "how does it work?" (Deleuze, 
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1995, s. 21). På så vis kan vi komma förbi diskussionen om essenser och istället som Foucault 

fokusera på what was done gentemot vissa grupper (Florence, 1994). Om vi däremot betraktar 

erfarenheter som något en grupp av kroppar kan dela, då finns det någonting att utgå ifrån 

politiskt; identiteten blir ett verktyg. Politik, eller kampen för erkännande, kan alltså läsas som 

ett svar på ett tilltal som redan har skett. Hannah Arendt har en gång sagt: ”If one is attacked 

as a Jew, one must defend oneself as a Jew. Not as a German, not as a world-citizen, not as an 

upholder of the Rights of Man, or whatever” (Arendt, 2000, s. 12). Det skulle kunna 

omvandlas till ”Om man utförsäkras, måste man svara som utförsäkrad”. Som vi redan har 

konstaterat är det framförallt kvinnor som har ”tilltalats” som utförsäkrade. Det blir också 

viktigt att peka på processen som skapar ”utförsäkrade” av vissa kroppar, att själva 

interpellationen, i grunden handlar om politiska beslut som har materialiserats. Erfarenheten 

blir en motiverande kraft för en kamp för erkännande. Identiteter och subjekt kan i någon mån 

ses som resultatet av en temporalitet riktad både bakåt och framåt. Min studie visar att frågan 

om identitet alltid någonstans måste relateras till möjligheten för levbara liv. 

KONSEKVENSER FÖR ERKÄNNANDETEORIN 

Mitt arbete har också betydelse för förståelsen av erkännande. Jag ser tre huvudsakliga bidrag 

till Honneths erkännandefilosofi. För det första, min studie bekräftar intersubjektivitetens och 

erkännandets fundamentala roll för relationer till självet i form av självförtroende, 

självaktning och självkänsla. Jag kan också bekräfta att en brist på erkännande och respekt 

samt erfarenheter av missaktning blir en motiverande kraft för politisk mobilisering och vi 

kan därmed tala om en kamp för erkännande i Honneths bemärkelse.  

För det andra, min tillämpning av feministiska och cripteoretiska perspektiv komplicerar 

Honneths uppdelning i sfärer för erkännande. Det handlar om att grundläggande omsorg och 

behov i praktiken administreras av välfärdsstaten och de behöver därför relateras till den. 

Kvinnor inom kontaktyrken som tillgodoser andras behov använder sig själva som instrument 

för att ge omsorg i yrket genom känsloarbete (Hochschild). Behov av vård skapas av riskabla 

arbetsliv. Arbete glider över i behov och behov glider i sin tur över i sociala rättigheter. I 

förhållande till välfärdsstaten kan arbete ses som ett behov, precis som min informant Marie 

påpekade.  

För det tredje, om vi följer i Butlers och Spades spår så måste vi ta in det faktum att 

välfärdsstaten också fungerar som distributör av säkerhet och sårbarhet – av levbara liv (J. 

Butler, 2004a; Spade, 2011). Om livet som människa på ett grundläggande sätt handlar om att 
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göras ogjord, att bli undone (J. Butler, 2004b), att vara utom sig inom sig (Fareld, 2008), så 

innebär sårbarhetskedjan ett utnyttjande av den sårbarhet vår utsatthet för andra innebär. 

Utsattheten är något vi alla delar men vi kan (såsom Butler gör) också tala om strukturer och 

ojämn distribution av erkännbarhet där kön, funktionalitet och andra maktordningar spelar en 

avgörande roll. Min studie visar att det handlar om könade mönster av aktualiserad sårbarhet 

– av aktualiserad risk. Därmed behöver dessa ramar för erkännbarhet också tas i beaktande. 

Den sociala och politiska dimensionen av vårt varande blir tydlig i vad jag läser som Frantz 

Fanons kritik av Merleau-Pontys fokus på förnimmelse och perception. Fanon skriver:  

Jag, för min del, hade under kroppsschemat skapat ett historiskt-rasmässigt schema. De 

element som jag använde hade jag inte tillägnat mig genom ’residuer av förnimmelser och 

perceptioner av huvudsakligen taktil, vestibulär, kinetisk och visuell karaktär’, utan genom 

den andre, den vite, som hade vävt mig av tusen trådar, anekdoter, historier. (Fanon & 

Jordebrandt, 1997, s. 108, min kursivering) 

Som Fanon gör tydligt så vävs vi av andra och normer har en stark påverkan på distributionen 

av erkännande. När det gäller den sjuka kroppen är det särskilt intressant med ramar för 

erkännbarhet som har med funktionalitet att göra och vi kan tänka erkännande som en 

distribution utifrån normer om funktionsfullkomlighet. I kombination med Honneths begrepp 

kan vi tala om hur förväntad funktionsfullkomlighet är en del av samhällets 

erkännandeordning. Om vi som Butler länkar erkännande till normer och ramar för 

erkännbarhet så vidgar det perspektiven för vad det är som ska erkännas (Willig, 2012). 

Välfärdsstatens utformning av de sociala rättigheterna innebär att vi måste erkännas som 

berättigade på olika sätt. Om vi utgår ifrån att, som jag menar att vi bör, erkännande 

fundamentalt handlar om att erkännas som någonting så krävs inte bara erkännande i positiv 

bemärkelse. När behov (need) är något som vi delvis ”outsourcar” till staten så måste vi också 

bevisa behovet för staten. Som Stone har visat så kan välfärdsstaten sägas handla om 

hanteringen av förlust på arbetsförmåga. Det här är aspekter som inte täcks av Honneths 

erkännandeordning, hans modell bör kompletteras med dessa dimensioner av erkännbarhet.  

KONSEKVENSER FÖR FORSKNING OM VÄLFÄRDSSTATEN 

We make love by telephone, we work not on matter but on machines, and we kill and are 

killed by proxy. We gain in cleanliness, but lose in understanding (Camus, 2008, s. 31). 

Min studie innebär tre huvudsakliga bidrag till forskningen om välfärdsstaten. För det första, 

om välfärdsstaten handlar om att sprida risken för sårbarhet, så händer också något annat när 
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omhändertagande av mänskliga behov ska tillgodoses av främlingar, det ska systematiseras 

och administreras. Att erkänna sig som en behövande varelse för sin familj är en helt annan 

sak än att göra det för en myndighet. Nära relationer går ut på att ta hand om varandras behov, 

men en främling är mycket lättare att neka. Att blotta sig genom att visa sig som behövande 

och sårbar för en vän blir något annat än när man ska bevisa sig som varandes behövande 

inför en byråkrat – en byråkrati. Känslan av utelämnande ökar i takt med avståndet i 

relationen.  

För det andra, om det en gång var så som Maud Eduards har beskrivit det att 

“Kvinnokollektivet är en främmande fågel i den politiska faunan” så är de sjuka dess 

gökunge 27 . I förhållande till välfärdsforskningen så integrerade Eduards kön i en skala 

ursprungligen uppbyggd utifrån klass (höger-vänster). Vi behöver göra det samma med 

(åtminstone) funktionalitet och sjukdom; eller, om vi ska tala klarspråk, brist på 

arbetsförmåga.  

De negativa upplevelserna av att vara ur synk (att förnekas erkännande och alieneras) i 

förhållande till sig själv och världen kan med Ahmed sammanfattas som att vara ”inte” 

(Ahmed, 2011). Som Beauvoir påminner är förlusten av subjektspositionen själva grunden till 

förtrycket, där kvinnan nekas att bli ”jag”, att bli individ och människa (Beauvoir, 2006). Att 

vara inte innebär just att förlora subjektsstatus. Att bryta mot normer om 

funktionsfullkomlighet är i vårt samhälle redan det att vara inte. Välfärdsstatens inte är helt 

uppenbart den som saknar arbetsförmåga, det är den positionen som innebär en 

grundläggande desorientering gentemot arbetslinjen. Därför behöver vi inte bara ”crippa” 28  

nedskärningspolitiken för att tala med McRuer, utan välfärdsstaten i sig. Erkännanderelationer 

spelar roll i en värld där effekterna av nedskärningspolitik – liksom av risk – är ojämnt 

distribuerade. Vi behöver ”crippa” föreställningar om balansen mellan work och need. Detta 

är slutsatsen man kan dra av Stones diagnosticering av ”disability” som en administrativ 

kategori för välfärdsstaten (Stone, 1985). Min studie visar tydligt på svårigheterna att passa in 

i den kategori som ska berättiga till välfärdens stöd; det gäller allt från könad brist på diagnos 

till vård och rimliga arbetsvillkor. 

För det tredje, När det gäller välfärdsstatens fortsatta användande av behovskategorier så 

behöver vi ta hänsyn till upplevelsen av att vara den behovskategori som administreras, 

                                                 
27 Se not 5. 
28 Det McRuer menar med att ”crippa” är att vi på ett kritiskt sätt behöver relatera nedskärningspolitik till normer 

och förväntningar kring kroppens funktionsförmåga. 
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inklusive den konstaterade stigmatisering som det kan innebära. Vi måste våga ställa oss 

följande frågor: Vad gör vi när vi i processen för att distribuera stöd, förgör subjektet på 

vägen? Vad gör vi med faktumet att rehabiliteringskedjan i sig skapar ett behov av 

rehabilitering? Hur kan vi göra annorlunda? Vi måste våga ställa oss frågan hur vi kan 

administrera mänskliga behov på ett sätt som inte riskerar att förnedra ”behövande” subjekt 

till den grad att själva existensen hotas. Måste vi någonstans inse att det inte går att beskriva 

vissa som behövande utan att samtidigt gå i fällan att se andra som osårbara? Är uppdelningen 

alls möjlig utan att den blir så abstrakt att den inte längre beskriver hur liv faktiskt levs? Vad 

gör vi när kroppen inte kan diagnosticeras eller sjukdomen bevisas? Hur skapar vi utrymme 

för den multitud som mänskligt liv utgör och som kategorisering aldrig kommer kunna fånga 

fullt ut? Måste erkännande alltid kräva ett igenkännande? Hur kan vi bättre administrera 

mänskliga behov? Kan vi tänka en ordning där arbete inte blir den legitimeringsprocess 

genom vilken individer erkänns som försörjbara liv29?  

Basinkomst eller medborgarlön är exempel på initiativ som börjar ställa dessa frågor. Det är 

en typ av förslag som kan innebära ett sätt att komma runt integritetskränkande kontroller där 

erkännande distribueras via igenkännande. Ytterst handlar det om en kamp för rätten att ha 

behov och integritet.30 Måste vi inte återigen, med Jürgen Habermas, ställa oss frågan hur vi 

når målet: människovärdiga, jämlika och fria livsformer?31 När det är svårt för omvärlden att 

relatera utifrån igenkännande är det avgörande att det finns en responsivitet gentemot det som 

är svårt att känna-igen. Som de behövande varelser vi är behöver vi höras och fångas upp av 

andra. Precis som Arundahti Roy har påpekat: “We know of course there's really no such 

thing as the 'voiceless'. There are only the deliberately silenced, or the preferably unheard” 

(Roy, 2004). I den här uppsatsen har jag velat skildra välfärdsstatens och det omgivande 

samhällets brist på hörande och erkännande av Anns, Evas, Maries, Sandras och Vivians 

berättelser om sjukdom, smärta, fattigdom, ångest och rädsla. Mellan 2010 och 2016 

genomfördes över 100 000 utförsäkringar av sjuka människor i Sverige. När jag skriver detta i 

maj 2016 argumenterar politiker på nytt för ett återinförande av rehabiliteringskedjans bortre 

tidsgräns – försäkringen är långt ifrån säkrad. 

                                                 
29 Här bygger jag vidare på Butler som talar om sörjbara och sårbara liv (J. Butler, 2004a).  
30 Jämför Hannah Arendt och idén om rätten till rättigheter: Utifrån sin analys av bristen på mänskliga rättigheter 

för statslösa under andra världskriget drar Hannah Arendt slutsatsen att ”det finns en rättighet som inte har sin 

motsvarighet i någon nationell eller internationell lag: ’rätten till rättigheter’” (Björk & Burman, 2011, s. 101). 
31 Habermas refereras i (Eduards, 1986) 
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BILAGOR 

BILAGA 1: INFORMATIONSBREV  

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie om 

upplevelsen av att bli utförsäkrad 

Jag heter Ina Hallström och har en kandidatexamen i genusvetenskap och deltar nu i 

masterprogrammet i genusvetenskap vid Stockholms universitet. I utbildningen ingår att 

genomföra en studie som kommer att presenteras i en skriftlig rapport, en masteruppsats, vid 

universitetet.  

Studiens syfte är att undersöka kvinnors upplevelse av utförsäkring, det vill säga att passera 

den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som infördes i samband med rehabiliteringskedjan 

2008. Jag har själv kronisk smärta efter en ryggskada och blev utförsäkrad 2010. Utifrån min 

egen erfarenhet av att utförsäkras vill jag lyfta andras berättelser om situationen att vara 

bedömd som sjuk men på grund av regelsystemet uteslutas ur sjukförsäkringen och förlora 

sjukpenningen. 

Deltagande i studien innebär att en intervju på ca 1 timme kommer genomföras. Intervjun 

kommer spelas in (endast ljud). Det kan ske hemma hos dig, hemma hos mig eller t ex på ett 

café utifrån dina önskemål.  

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 

del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig. I rapporteringen av 

resultatet i form av en masteruppsats eller i annan form av publicering kommer intervjuerna 

att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. Din medverkan 

är frivillig och kan när som helst avbrytas.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i undersökningen. Ytterligare upplysningar om studien 

kan lämnas av mig, se kontaktuppgifter nedan. 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 

Som stöd har jag använt följande intervjuguide. Guiden ger en bild av vilka områden jag velat 

beröra med förslag på frågor om områdena inte dyker upp spontant under samtalets gång. 

Inledning: Inledande information om masteruppsatsen och etiska principer (baserade på 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer).  

- Information om syfte med uppsatsen. 

- Samtycke. Deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta medverkan när som helst. 

- Konfidentialitet. Vid publicering avanonymiseras de som berättar om egen erfarenhet. 

- Materialet används bara för forskningsändamål, inte för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. 

Bakgrund 

- Vem är du? Ålder, bor, arbetar/arbetar inte. 

Sjukdom/skada/besvär 

- Vad är det för besvär som du varit sjukskriven för?  

- Hur påverkar sjukdomen dig? 

Utförsäkringen 

- Hur gick det till när du utförsäkrades? 

- Upplever du att processen kring utförsäkring var tydlig? Visste man vad som skulle 

hända?  

- Har du överklagat något beslut? 

Mötet med myndigheter 

- Hur har mötet med olika myndigheter fungerat? 

Känslor 

- Vad väckte utförsäkringen för typ av känslor? 

- Känner du att omgivning – familj, vänner, arbetskamrater – förstår vad du gått igenom? 

Politik, samhälle och debatter 

- Har du funderat på utförsäkringen i relation till omgivande samhälle, politik och 

debatter? 

Arbetsliv/hemliv 

- Vad har detta inneburit för ditt arbetsliv och hemliv? 

Övrigt 

- Är det något du skulle vilja tillägga? 

Avslutande information: Information om vad som händer nu. 


