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1 VÄLFÄRDSORGANISATIONERS 
MORALISKA PRAKTIKER 
 

282. Ej större bröd oss 
kommer till, Än Gud 
vill oss tillmäta; Men 
den som ej arbeta vill, 
Skall icke heller äta. 
Och detta bud Från 
Herren Gud Du aldrig 
må förgäta!  
2. Var arbetsam, du 
jordens son! I svett skall 
du dig föda. Guds gåvor 
då i samma mån Som 
svettens droppar flöda. 
Han lovat ge Välsignelse 
Men efter använd möda. 

3. Var arbetsam! I nyt-
tans värv Ditt mod, din 
kraft sig dane! Vet! Lätt-
jan är din själsfördärv, 
Din oskulds vissa bane. 
Då plikten är Så lätt så 
kär För den vid bördan 
vane. 
4. Var arbetsam! Guds 
hjälp ej dröjt För dem 
hans bistånd skratta. De 
händer, du mot himlen 
höjt, Med kraft i verket 
fatta: Och bönen gör 
Dig arbetsför, När händ-
ren bliva matta. 

 
Psalm 2821 ger uttryck för en grundläggande och bestående moralföreställ-
ning i vår kultur. Det är genom arbetet vi gör oss betjänta och fullvärdiga 
samhällsmedborgare. Denna grundläggande moralföreställning manifesteras i 
arbetsmarknadens funktionssätt där individer säljer sin arbetskraft och får sin 
utkomst, men också i samhällets försörjningsstöd som riktas till dem vars 
försörjningsförmåga inte är efterfrågad eller är nedsatt. 

I ett delbetänkande från Arbetsförmågeutredningen SOU 2008:66 slås en 
viktig utgångspunkt för den här avhandlingen fast. Där konstateras att frågan 
om vem som ska ha rätt till sjukpenning i grunden handlar om politiska 
överväganden om vilka som ska göras moraliskt skyldiga att arbeta: 
                                                        
1 Psalm 282 ur 1891 års psalmbok. FAS och Försäkringskassan arrangerar årligen ett forskningssemi-
narium i Umeå. Vid 2009 års seminarium, Arbetslinjens återkomst?, inledde Urban Janlert, institu-
tionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, sitt föredrag med att sjunga A cappella 
ur psalm 282. Sångframträdandet blev en viktig inspirationskälla för mig i avhandlingsarbetet. För-
säkringskassan 2009:3 s. 53 
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När lagstiftaren talar om att skilja på dem som kan försörja sig själva 
genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden och dem som 
inte kan detta är det i praktiken inte så mycket en medicinsk fråga om 
vad människor objektivt kan eller inte kan utan en högst politisk fråga 
om vilka som ska avkrävas att försöka försörja sig själva eller inte.2 

För flertalet människor i arbetsför ålder utgör lönearbete grunden för deras 
försörjning. Men arbetsmarknaden och dess funktionssätt är förenat med en 
rad olika risker. Arbetslöshet, ålder, skada, funktionshinder och sjukdom kan 
alla leda till att individer under en begränsad eller för en längre tid inte kan 
klara den egna försörjningen. För att begränsa riskerna som är förenade med 
lönearbetet kan individens skyldighet till egen försörjning övertas av samhäl-
let genom socialförsäkringar. Socialförsäkringssystemen riktas således till 
särskilda kategorier av människor. Gränsen mellan egen försörjning och ka-
tegorier av legitimt behövande bestäms med hjälp av definierade kriterier. En 
sådan kategori utgörs av individer som helt eller delvis är arbetsoförmögna 
till följd av skada eller sjukdom och av det skälet inte kan försörja sig genom 
eget arbete. Det är under dessa villkor den grundläggande arbetsplikten inte 
behöver uppfyllas och individen har rätt till sjukpenning. Sjuka och arbets-
oförmögna utgör på så vis en försäkrad och i en mening privilegierad katego-
ri3.  

En klassisk frågeställning i samhällsvetenskapen handlar om hur välfärds-
organisationer drar gränser mellan rättmätiga och orättmätiga anspråk på 
deras resurser4. Gränsdragningen gäller både organisationers serviceåtagan-
den och resurskontroll. I den svenska välfärdsmodellen är service- och kon-
trolluppgiften decentraliserad och åvilar ytterst enskilda tjänstemän. En vik-
tig aspekt, av resursfördelningens båda sidor - service och kontroll - som 
myndigheter utövar, är den sociala värdering som enskilda tjänstemän gör av 
klienterna. Det professionella handlandet kan till synes vara neutralt och 
värderingsfritt men skymmer det faktum att de som utför arbetet gör mora-
liska ställningstaganden och fattar beslut som baseras på moraliska över-
väganden.5 

Kravet på självförsörjning och krav på motprestationer löper som en röd 
tråd i socialpolitiken. Den moraliska idén - att skilja ut rättmätiga från 
orättmätiga – är fast förankrad i det selektiva försörjningsstödet för ekono-
miskt bistånd och har varit föremål för flera studier.6 Från den gamla fattig-
vårdstraditionen lever en misstro mot de hjälpsökande kvar.7 Denna misstro-
endets logik med fokus på att moraliskt särskilja rättmätigt från orättmätigt 
behövande gäller inte bara de mest utsatta som söker ekonomiskt bistånd 
utan utgör en verksam del av alla välfärdssystem där den enskildes hjälpbehov 
inte utgår från entydiga kriterier. Även inom socialförsäkringspolitiken har 

                                                        
2 SOU 2008:66 s. 15 
3 Stone s. 22, 28 
4 Se exempelvis, Lipsky (1980) Stone (1984) Elster (1992) Hasenfeld (2000) 
5 Levin C. s. 94 
6 Giertz s. 25 
7 Swärd H. s. 19-20 
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kraven på självförsörjning och motprestationer kommit att inta en allt mer 
central plats.8 

Den här avhandlingen handlar om hur politiska reformer omsätts i myn-
dighetsutövning och hur olika praktiker hjälper till att dra gränser mellan 
värdiga och ovärdiga anspråk på välfärdsorganisationers resurser. I avhand-
lingen är det moraliska praktiker i sjukförsäkringen som står i förgrunden. 
Närmare bestämt de arbetsprocesser som skiljer ut icke behöriga från behöri-
ga i sjukpenningssystemet. Undersökningen bygger på en granskning av akter 
som upprättades 2006 i sjukpenningärenden där begäran om sjukpenning 
nekats. 

1.1 Institutionaliserade organisationer 
Välfärdsorganisationer som ger service åt människor och som arbetar för att 
förändra deras beteenden ägnar sig åt moraliska praktiker. Med det menas att 
politiken som styr organisationens verksamhetsformer, regelverk och mål 
baseras på moraliska föreställningar om vilka klienter som bör vara berättiga-
de till samhällets resurser och vilka beteenden som dessa ska uppvisa eller ska 
anpassa sig till.9 Inom det nyinstitutionella perspektivet benämns organisa-
tioner som utövar moraliskt arbete för institutionaliserade organisationer. Ett 
utmärkande drag för institutionaliserade organisationer är att de erkänns 
legitimitet genom att bekräfta och förstärka förhärskande moraluppfattningar 
i samhället10. Det sker exempelvis genom verksamheter som upprätthåller 
eller förändrar klienters beteenden så att de överensstämmer med moraliskt 
önskvärda beteenden.11 Vad som är önskvärda beteenden återspeglas i regel-
systemen för organisationerna och i de målsättningar som organisationen ska 
arbeta mot även om de underliggande värderingarna inte uttalas öppet i pro-
positioner eller regelverk.12 En betydande slutsats i forskningen om institu-
tionaliserade organisationer är att de har till uppgift att implementera domi-
nerande moralsystem. Det ligger sålunda i organisationernas uppgift att utfö-
ra moraliskt arbete på uppdrag av samhället.13 Utöver de normativa och regu-
lativa komponenterna kännetecknas de institutionella organisationerna också 
av kognitiva komponenter. För att utföra det moraliska arbetet behöver orga-
nisationen tillhandahålla klassificerande system för att skilja ut de klienter 
vars beteende bör korrigeras och för att fördela resurser mellan klienter.14 

I sin analys av hur samhällets moralsystem praktiseras i välfärdsorganisa-
tioner konstaterar Hasenfeld att några grundläggande moralföreställningar 
varit konstanta över tid. Dessa moralföreställningar liknar Hasenfeld vid 
                                                        
8 Melén s. 27-29, Junestav (2009) s. 24, Lindqvist, R. Marklund, S. s 31-35 
9 Hasenfeld (2000) 
10 En intressant studie i det sammanhanget är Kampen om sjukfrånvaron av Björn Johnson. I studien 
undersöks samspelet mellan policyutveckling/reformutrymme och mediers definitionsmakt av sjuk-
frånvaro som samhällsproblem. 
11 Hasenfeld (2000) s. 330 
12 Levin C. s. 94 
13 Payne M. s. 247 
14 Hasenfeld (2000) s. 330 
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välfärdens grammatik, medan tids- och lokalspecifika särdrag i lokala prakti-
ker liknas vid nyanser i språkbruket. Analysens empiriska exempel handlar 
om ensamma mödrar som är i behov av samhällets hjälp. Att vara fattig har 
alltid förknippats med ett individuellt moraliskt misslyckande. Av den före-
ställningen följer att administrationen av hjälpen till fattiga handlat om di-
stinktionen mellan värdiga och ovärdiga hjälpsökande. En annan del av väl-
färdens grammatik gäller föreställningen om att samhällets bidrag och bi-
stånd riskerar att urholka den allmänna arbetsmoralen. Av de skälen villkoras 
välfärden så att arbete ska uppmuntras. En tredje ”regel” för utformningen av 
välfärdstjänster är att välfärdsorganisationen tar sig rätt att uppfostra och 
intervenera i de enskilda människornas liv och har mandat att korrigera det 
sätt varpå de lever. Ett sådant förhållningssätt mellan välfärdsorganisationen 
och klienten legitimeras genom bruket av expertkunskap och tillämpning av 
lagar. Den fjärde grundläggande moralföreställningen som följt hjälpinsat-
serna till fattiga är ett stereotypiskt betraktelsesätt av mottagarna som mora-
liskt deklassificerar dem. Det betyder att individerna reduceras till klander-
värda attribut och egenskaper som förknippas med en särskild kategori män-
niskor. Dessa moralföreställningar utgör grunden för hur verksamheterna 
organiserats och utgör ramar för de variationer som verksamheterna uppvisat 
över tid och rum. I analysen av hur ensamstående mödrar behandlas i mötet 
med socialkontor visade det sig att lokala avvikelser inte bara handlade om 
det lokala politiska eller ekonomiska läget utan även om hur tjänstemäns 
moraliska värderingar griper in i verksamhetsutövningen.15 

I begreppsbildningen som hör till studiet av institutionella organisationer 
benämns sammansättningen av specifika idéer, trossatser och värderingar och 
det sätt de är kopplade till organisationens regelsystem och verksamhetsfor-
mer för ”arketyp”.16 De grundläggande moralföreställningarna som format 
regelverket för bidrag till ensamstående mödrar utgör en sådan arketyp, som 
med vissa variationer kan ses i regelverk för en rad olika välfärdsorganisatio-
ners arbeten. En arketyp uttrycker alltså att en särskild verksamhets regelverk 
är impregnerad av moralföreställningar som ger riktning åt och sätter ramar 
för verksamheten. Mekanismen – det sätt regelverk tolkas enligt ett visst 
synsätt och får specifika konsekvenser för hur organisationen arbetar – kallas 
för ”script”. De konkreta uttrycken kan studeras som delade synsätt i en sär-
skild social kontext men också som beteendemönster. I det senare fallet utgör 
scripts observerbara, återkommande aktiviteter och interaktionsmönster som 
är karakteristiska för en specifik social miljö.17 Begreppet kan användas för 
att synliggöra att regler för att hjälpa, bearbeta eller avföra klienter inte är 
värdeneutrala och att verksamhetsresultaten också tolkas utifrån dominerande 
idéer, trossatser och värderingar.18 Utifrån det synsättet manifesteras institu-
tioner, exempelvis en moralisk arketyp, genom scripts. Men det är också 
genom de institutionellt formade scripten som institutioner reproduceras 
eller modifieras. 
                                                        
15 Hasenfeld (2000) s. 338, 345-347. 
16 Greenwood R. & Hinings C.R. s. 1052 
17 Barley S. R. & Tolbert P. S. s. 98 
18 Barley S. R. & Tolbert P. S. s. 111-112  
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1.2 Moraliska praktiker 
Klientrelaterat arbete i institutionella organisationer inbegriper moraliska 
bedömningar. När klienters rätt till en viss resurs bedöms; värderas och till-
skrivs klienterna en social status, värderas orsakerna bakom klienternas hjälp-
behov liksom värderas de resultat som kan bli följden av mötet mellan klient 
och organisationen.19 Klienternas sociala värde bedöms utifrån dominerande 
moralföreställningar som finns i samhället men också utifrån de accepterade 
förhållningssätt som följer med tjänsteutövningen på en arbetsplats.20 Därut-
över har institutionaliserade organisationer ytterligare en moralisk dimension 
i sitt arbete. När behoven av organisationens resurser överstiger vad som är 
tillgängligt måste anspråken på resurserna bedömas i relation till varandra. I 
sådana bedömningar avgörs vem som är mer förtjänt än andra. Värderingen 
av individernas sociala värde skapar sociala stratifieringssystem som bestäm-
mer klienternas rättigheter och anspråk till organisationens resurser. Beroen-
de på hur resursfördelningen är reglerad får sådana moraliska stratifieringssy-
stem större eller mindre genomslag i resursfördelningen. Lämnas ingen tolk-
nings- eller handlingsfrihet i regelverket kan de som bedömer klienternas 
anspråk inte påverka resursfördelningen med annat än att de bryter mot reg-
lerna. I andra fall kan det ligga i tjänsteutövningen att från fall till fall göra en 
bedömning varpå värderingen av klienten kan bli helt avgörande för resurs-
tilldelningen. Det är med andra ord inte bara individens behov som blir be-
dömt eller hur väl ärendet kan bedömas utifrån regelverk utan också hur 
värdig individen bedöms vara de efterfrågade resurserna.21 

Det finns två grundläggande orsaker till de moraliska riktmärkenas bety-
delse för bedömningarna. Individerna som gör anspråk på medicin, behand-
ling, sjukpenning, ekonomiskt bistånd m.m. är alla olika. Det betyder att 
rättighetsbedömningen för en resurs utgår från ett regelverk och dess villkor 
men tillämpas på unika ärenden. Moraliska praktiker tillämpas när välfärds-
organisationernas fördelning av resurser fordrar bedömningar av den enskil-
des rätt och villkoren är tolkningsbara. Det betyder att de som ska fatta be-
slut i enskilda ärenden har ett tolkningsutrymme för tillämpningen av regel-
verket. Den andra orsaken är att både individerna som gör anspråk på en viss 
resurs och de som har att bedöma rätten till resursen är bärare av och för-
medlare av moraliska uppfattningar.22  

De som utför det moraliska arbetet kan göra olika antaganden om klien-
terna. Antaganden om individens sociala värde, om individen bär ansvar eller 
ej för sin situation, om individen är förändringsbenägen eller ej. Antaganden 
kan även handla om individens motivation och om individen bedöms förmö-
gen att förstå och rätt tolka sin belägenhet. Det senare antagandet är förbun-
det med hur organisationen ser på sina klienter, som subjekt eller objekt, dvs. 
                                                        
19 Hasenfeld (2000) s. 329 
20 Hasenfeld (2000) s. 332 
21 Hasenfeld (2000) s. 330. I artikeln The logic of Sanctioning Welfare Recipients: An Empirical 
Assessment visar Hasenfeld m.fl. att sanktioner riktas mot klienter som kännetecknas av ofördelakti-
ga sociala dispositioner (antal barn, missbruksproblem, sjuka familjemedlemmar etc.). s 311, 316. 
22 Hasenfeld (2000) s. 329 
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om de ses som aktiva eller passiva mottagare av de åtgärder som organisatio-
nen har till förfogande.23  

De moraliskt präglade antagandena kommer till uttryck i en organisations 
praktiker, mål och verksamhetsstruktur. Politiska reformer förmedlar domi-
nerande moraliska systemen som institutionaliseras i organisationernas struk-
turer och i deras praktiker. En sådan överföring av moraliskt system tas emot, 
bearbetas och hanteras olika av individerna i organisationerna. Det är enskil-
da tjänstemän som i sin yrkesutövning tillämpar och översätter organisatio-
nens mål.24 I en undersökning som omfattade samtliga handläggare av sjuk-
fallsärenden på Försäkringskassan visar Helena Stensöta25 att det finns lokala 
skillnader mellan kontoren avseende hur de bedömer rätten till sjukpenning. 
En förklaring till de skilda praktikerna var att tjänstemännens inställning till 
sjukförsäkringen kunde förstås i termer av lokala kulturer. I analysen härleds 
de skilda förhållningssätten till sjukförsäkringens tillämpning till vänster- 
respektive högerpolitiska uppfattningar om välfärdsstaten. Aktörernas poli-
tiska uppfattningar skulle på så vis forma lokala praktiker som är generösa 
respektive strikta i förhållande till sjukpenningbedömningen.26 Undersök-
ningsresultaten styrker tidigare forskning om institutionella organisationer 
som pekat på att lokala praktiker formas i ett samspel mellan aktörers före-
ställningar om rättfärdig tillämpning av välfärdsresurser och dominerande 
moralföreställningar i samhället. 

Exemplet på hur ett regelverk tolkas och får skilda konsekvenser till följd 
av hur det tillämpas utifrån tjänstemännens värderingar är ett exempel på det 
Howard S. Becker (1963) kallar moraliskt entreprenörskap. En moralisk entre-
prenör försöker lansera eller upprätthålla en social norm. Becker menar att de 
moraliska entreprenörerna kan delas in i normskapare, exempelvis lagstiftare, 
och i normväktare, exempelvis gräsrotsbyråkrater.27 I Stensötas undersökning 
är det tolkningarna av Försäkringskassans samhällsfunktion snarare än be-
dömningar av enskilda klienter som får moraliska innebörder. På så vis kan 
även en organisation utgöra en moralisk entreprenör. Ett annat exempel på 
moraliskt entreprenörskap visar hur resurser fördelas mot bakgrund av det 
moraliska värde som tillskrivs klienterna. I en undersökning av akutsjukvår-
dens bemötande, prioriteringar och resursanvändning konstaterades att per-
sonalen tillämpade bedömningskriterier som handlade om patienternas socia-
la värde. Vid sidan av de medicinska bedömningarna gjorde man också be-
dömningar av hur ”förtjänt” en patient var av deras tid och ansträngningar. 
Undersökningen kommer således fram till att i mötet mellan akutvårdens 
personal och dess patienter värderas de senares sociala status vilket får konse-
kvenser för hur patientens vård utformas. Undersökningen visade också att 
”etiketten” som akutsjukvårdens personal gett patienten följde patienten i 
dess fortsatta möten med vården. I undersökningen konstateras att persona-
                                                        
23 Hasenfeld (2000) s. 332 
24 Hasenfeld (2000) s. 333 
25 Stensöta H. (2009) Sjukskrivningarna och välfärdens infriare – En studie av svensk sjukvårdsbyrå-
krati.  
26 Stensöta H. s. 64-67 
27 Becker H.S. s 147-163 
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len i en organisation som först möter en ny individ har ett betydande infly-
tande för hur relationen mellan individ och organisation kommer att utfor-
mas. Etiketten som tillskrivs patienten överförs i samtal när ansvaret för indi-
videns vård går från en anställd till en annan. Undersökningen kunde också 
visa att beroende på hur akutsjukvården var organiserad fick personalens 
värdering av patientens sociala status olika mycket genomslag. De organisa-
toriska villkoren satte således ramar för hur mycket vården kunde utformas 
till följd av personalens bedömningar av patientens sociala status. Utifrån de 
olika observationer som låg till grund för undersökningsresultaten kunde 
forskarna konstatera att moraliska måttstockar utgjorde ett viktigt instrument 
för att avgöra typen och omfattningen på vården som patienterna fick.28 

Ett tydligt exempel på hur ett till synes neutralt professionellt kategorise-
ringssystem är behäftat med moraliska bedömningar är medicinvetenskapens 
diagnossystem. Diagnoser ska vara värderingsfria men de rangordnas efter en 
informell prestigehierarki som bygger på olika aspekter av specialistområde-
nas arbetsuppgifter inom läkarkåren. En sådan aspekt handlar om vilken del 
av människokroppen specialisterna arbetar med. Sjukdomar som är lokalise-
rade högt på kroppen ger högre status än sjukdomar som är lokaliserade lågt 
på kroppen. En annan aspekt handlar om sjukdomen kräver akuta åtgärder 
eller om kroniska tillstånd. En tredje aspekt handlar om bruket av eller från-
varon av högteknologisk apparatur i den specialiserade vården. I den infor-
mella statushierarkin håller således kirurger en hög medan allmänläkare en 
låg statusposition.29 I en undersökning påvisas också hur läkare tillskriver 
olika sjukdomar olika status. Den informella statushierarkin för sjukdomar 
följer tydliga mönster avseende sjukdomens lokalisering i kroppen och orsa-
ker, sjukdomens behandling och de patienter som förknippas med sjukdo-
men. Akuta, dödliga sjukdomar som är lokaliserade i vitala organ och som 
kan fastställas med hjälp av tydiga medicinska fynd och där orsakerna till 
sjukdomen är kända har en hög status. Sjukdomar som är kroniska, icke död-
liga som inte är lokaliserade till ett visst organ och där diagnosen är svår att 
ställa efter medicinska tecken och där man inte känner sjukdomens orsaker 
har låg status. De sjukdomar som kräver akuta insatser med hjälp av högtek-
nologisk utrustning och där effekterna av insatserna är effektiva har en hög 
status, medan det omvända förhållandet gäller för sjukdomar som tillmäts låg 
status. Högstatussjukdomar är förknippade med unga, män, stor överens-
stämmelse mellan läkares och patienters synsätt på sjukdomens orsaker och 
konsekvenser, medan lågstatussjukdomar är förknippade med äldre, kvinnor 
och skillnader i hur patienter och läkare tillmäter sjukdomssymptomen bety-
delser. Undersökningen visar att exempelvis hjärtinfarkt och testikelcancer 
har mycket hög status i läkarkåren medan sjukdomar som fibromyalgi och 
ångest tillmäts mycket låg status.30 Statusordningen formas både av inompro-
fessionella värderingar av vad som är ett högt respektive lågt aktat arbete men 
                                                        
28 Roth J. A. s. 839-855 
29 Album & Westin s. 182-183. Karin Johannisson menar att tre andra faktorer också kan inverka på 
en diagnos status. Diagnoser som är kontroversiella eller medför ”äckliga” symptom medför låg status 
. Därtill kan mytbildning påverka en diagnos status. Johannisson s. 31 
30 Album & Westin s. 185 
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också av gruppen individer som arbetet riktas mot. Patientkategoriers status 
avspeglas på så vis i hur skilda diagnoser värderas. 

Moraliska praktiker utgör viktiga inslag i välfärdsorganisationers resurs-
fördelning. Behöriga skiljs ut från icke behöriga och resurser fördelas mot 
bakgrund av hur klienters sociala status rangordnas. Även tillsynes värdeneu-
trala instrument för att bedöma klienters behov och problem är behäftade 
med värderingar. Den övergripande grammatiken – arketypen för välfärdsor-
ganisationer – kommer till uttryck genom lokala moraliska praktiker. I dessa 
översätts grundläggande moralföreställningar i uttolkning av regelverk och 
verksamhetsmål. Dessa scripts bildar mönster i hur resursfördelningen går 
till. 

1.3 Arbetslinjen i socialförsäkringen – en moralisk 
arketyp 

I det följande avsnittet beskrivs policyförändringar inom sjukförsäkringssy-
stemet. Förändringarna följer en grundläggande moralisk värdering att främja 
arbete och motverka en urholkning av arbetsmoral och passivt bidragstagan-
de. Den s.k. arbetslinjen kom genom förändringarna att få en än mer fram-
skjuten roll i sjukförsäkringens administration och gränssättande praktiker. 

Den höga sjukfrånvaron under 1990-talet ledde till en kritisk diskussion 
om sjukförsäkringens utformning och tillämpning. I debatten anfördes att 
sjukperioderna var för långa och att många fick ersättning av skäl som försäk-
ringen inte var avsedd för31. I utredningen ”Kunskapsläge i sjukförsäkringen” 
hävdades exempelvis att ”Sjukskrivning har blivit ett allt mer accepterat sätt 
att hantera press och påfrestningar som drabbar människor i deras liv”32. I ett 
flertal propositioner33 varnades för att sjukförsäkringen höll på att förvandlas 
till en allmän försäkring för inkomstbortfall och att den inte lyckades bistå 
enskilda personer i återgången från bidrag till arbete. Vidare hävdades att 
sjukskrivning skedde slentrianmässigt med diagnoser för smärtproblem, 
ryggbesvär och lättare psykiska problem. Allt detta beskrevs som en förskjut-
ning i tillämpningen av sjukdomsbegreppet så att sociala och generella livs-
problem kunde leda till sjukskrivning34. Sjukförsäkringen beskrevs vara 
”mjuk”35. Den politiska retoriken har handlat om hur tillämpningen av sjuk-
försäkringen allt mer kommit att skilja sig från sjukförsäkringens idé, att vara 
en inkomstbortfallsförsäkring för arbetande vid sjukdom. Likaledes har re-
formerna av sjukförsäkringssystemet riktats in på att få tillämpningen av 
försäkringen att överensstämma med försäkringens grundläggande idé att det 
är inkomstbortfall till följd av sjukdomsgrundad arbetsoförmåga som försäk-
ringen är avsedd att täcka. Ytterst handlar kritiken om att den enskildes skyl-
dighet till självförsörjning åsidosatts med en allt för generös tillämpning av 
                                                        
31 SOU 2000:121 
32 SOU 2002:62 s. 9 
33 Prop. 1990/91:141, prop. 1994/95:147, prop. 1996/97:63 och prop. 2002/03:89 
34 Prop. 2002/03:89 s. 17, 19 
35 SOU 2006:86 s. 65 
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sjukförsäkringen. Arbetslinjen utgör en av grundpelarna i konstruktionen av 
den allmänna sjukförsäkringen och det är genom en förnyad och skärpt ar-
betslinje som problemen i sjukförsäkringen skall lösas.36 Arbetslinjen är ett 
begrepp som innefattar olika politiska uppfattningar och det råder politisk 
kamp om vilka innebörder begreppet omfattar37. Den grundläggande och 
bärande idén, oaktat vilket politiskt perspektiv som dominerat sedan sjukför-
säkringen blev allmän, är att självförsörjning och aktivt deltagande på ar-
betsmarknaden utgör grunden för försäkringsförmånerna. Detta understryks 
bl. a. av den s.k. inkomstbortfallsprincipen.38  

Genom riksdagsbeslut och myndighetsförordningar har statsmakten för-
sökt lösa de påtalade problemen i sjukförsäkringen. De enskildas skyldighet 
till egen försörjning på arbetsmarknaden har blivit en ledstjärna för sjukför-
säkringspolitiken39. Fokus har flyttats från den enskildes arbetsoförmåga till 
eventuell kvarvarande förmåga till arbete. Det innebär att individens ”restar-
betsförmåga” ska tas till vara och att deltidssjukskrivning ska utgöra normen 
vid sjukskrivning40. Sjukdomsbegreppet ska tillämpas mer restriktivt så att 
sociala, ekonomiska och existentiella problem inte ska omfattas av sjukförsäk-
ringen41. Därtill skärptes riktlinjerna för bedömning av den försäkrades ar-
betsförmåga. Tidigare kunde hänsyn tas till den försäkrades utbildning, tidi-
gare verksamheter, ålder och boendeförhållanden. I de nya villkoren betona-
des att enbart nedsättning i den försäkrades förmåga att utföra förvärvsarbete 
till följd av sjukdom skulle räknas. Varken sjukdom eller arbetsoförmåga ska 
heller var för sig ge rätt till ersättning, utan försäkringen ska enbart gälla 
arbetsoförmåga som är en direkt följd av sjukdom.42 

Till följd av den stramare linjen för bedömning av arbetsförmågan organi-
serades Försäkringskassans hantering av sjukärenden i en ny modell 199743. 
Beslutsprocessen strukturerades så att bedömningen av individens rätt till 
sjukpenning ställdes mot en successivt förändrad frågeställning i den s.k. 
steg-för-steg-modellen. Varje kontrollpunkt innebar en bedömning av indi-
videns sjukdomsgrundade arbetsförmåga. Utgångspunkt för prövningen av 
rätten till ersättning är den försäkrades sjukdom (diagnos), funktionsförmåga 
och arbetsförmåga men också i vilken mån dessa är kausalt sammanbundna 
och därmed uppfyller kriterierna för sjukpenning. Förändringen var ett led i 
att understryka att det är arbetsoförmågan som ersätts och inte sjukdomen. 
Den enskildes restarbetsförmåga blev en tydligare fokus för rättighetsbedöm-
ningen samtidigt som rutinen att pröva rätten till sjukpenning i olika kon-
trollpunkter erbjöd möjligheten att ifrågasätta rätten i pågående sjukfall. 

I den första prövningen av sjukpenningrätten kan individens begäran om 
sjukpenning bifallas eller avslås. För de ärenden som beviljas sjukpenning 
prövas rätten fortlöpande i en steg för steg modell. För varje steg i ärende-
                                                        
36 Se exempelvis Prop. 2002/03:89, Prop. 2003/04:1, SOU 2006:86, Prop. 2005/06:142. 
37 Junestav (2004) s. 241-242 
38 Junestav (2009a) s. 1-4 
39 Melén D. s. 28 
40 Prop. 2002/03:89 s. 20 
41 1996/97:SfU6 
42 Prop. 1996/97:63 
43 2008 skärptes såväl kriterierna för sjukpenningrätten som ärendehanteringen ytterligare.  
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hanteringen fogas nya villkor till hur begreppet arbetsförmåga ska tillämpas. 
Individens arbetsförmåga prövas inledningsvis gentemot hennes nuvarande 
arbetsuppgifter. Efter en viss tid prövas den mot andra möjliga arbetsuppgif-
ter hos samma arbetsgivare och efter att ytterligare en tid förflutit bedöms 
arbetsförmågan i relation till hela arbetsmarknaden. För arbetslösa gäller att 
deras arbetsförmåga bedöms direkt i relation till hela arbetsmarknaden.44 

År 2003 förtydligade dåvarande tillsynsmyndighet, Riksförsäkringsverket, 
att sjukpenning inte får betalas ut före en bedömning av sjukpenningrätten är 
gjord i nya fall.45 Tidigare fanns en förvaltningskultur som medförde att 
sjukpenning betalades ut till följd av att den försäkrade inkom med ett sjuk-
intyg.46 De nya riktlinjerna markerade nödvändigheten av att beslutsunderla-
gen skulle vara fullgoda före bedömning av sjukpenningrätten. Samma år 
infördes även en ny regel för långa sjukfall. Nu skulle samtliga sjukärenden 
som pågått ett år prövas för att se om sjukpenning kunde bytas mot sjuk- 
eller aktivitetsersättning.47 De båda förändringarna var viktiga led i försöken 
att renodla sjukförsäkringen. Bara de som har rätt till sjukpenning ska släppas 
in och de som bedömdes ha en varaktig nedsättning i arbetsförmågan skulle 
ledas ut från sjukpenningssystemet. I Socialförsäkringsutredningens skrift 
Port och portvakt redovisades flera av de politiska argument som anfördes 
som skäl för renodlingen. Utgångspunkten var att sjukförsäkringen användes 
felaktigt vilket riskerade leda till en försämrad sjukförsäkring för dem den var 
till för. Därför menade man att en ”bra sjukförsäkring bör kunna värja sig 
mot andra anspråk” än de som grundas i arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom. 
Man menade vidare att:  

Det är inte bara viktigt att den som inte uppfyller villkoren nekas er-
sättning. Det är också viktigt att den som är arbetslös får just arbetslös-
hetsersättning och inte t.ex. sjukpenning. Försäkrade som hamnar i fel 
”stuprör” inom sjukförsäkringen kommer inte att få den hjälp som hon 
eller han behöver.48 

I skriften målas också de faror upp som är förknippade med lång tids 
sjukskrivning och att sjukförsäkringen utan tydliga gränser kan bli ett alter-
nativt sätt att försörja sig på. Därför menade man att porten – regelverket – 
behövde förtydligas och att portvakten – Försäkringskassans tjänstemän och 
intygsskrivande läkare – behövde tillämpa regelverket effektivare så att ”inga 
andra än de som uppfyller villkoren får ersättning från försäkringen”. Därige-
nom, menade man, kan man upprätthålla en socialförsäkring som ger stor 
trygghet.49 

2004, parallellt med utredningsarbetet, infördes en helt ny metodsamling 
för hanteringen av sjukpenningärenden i syfte att förkorta sjukperioderna. I 
den tidiga bedömningen betonas vikten av att komplettera beslutsunderlagen 
                                                        
44 Prop. 1996/97:28 s.18-21 
45 Slutrapport Uppföljning av nej till sjukpenning 2005-09-16 s. 6 
46 Försäkringskassan 2007:8 s. 6 
47 Prop. 2002/03:89 s 36 kap. 5 
48 SOU 2004:8 s. 12 
49 SOU 2004:8 s. 12-13 



11 

och bedöma möjligheterna av att förkorta sjukperioden. För de ärenden som 
beviljas sjukpenning ska utredaren fatta beslut om ärendet ska genomgå en 
fördjupad utredning. En rad åtgärder står till utredarens förfogande i syfte att 
förkorta eller avsluta ett sjukpenningärende: rehabiliteringsutredning, per-
sonligt möte, Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallutredning och SAM-
ordnad rehabilitering (SASSAM), externutredning, avstämningsmöte och 1-
årsbedömning för att undersöka förutsättningarna för en sjukersättning.50 
Metodsamlingen avsågs vara ett steg mot en ökad professionalisering av ut-
redarna vid försäkringskassorna, de fick nu fler redskap för att göra bedöm-
ningar och fatta beslut i problematiska ärenden. Men det var också ett steg 
mot en ökad aktivering av den enskilde och en möjlighet att kartlägga den 
enskildes motivation och förändringsbenägenhet. 

I regleringsbrevet till Försäkringskassan för budgetåret 2005 fastställde 
den dåvarande regeringen målsättningen att halvera sjukfrånvaron p.g.a. 
sjukskrivning fram till 2008. Därtill skulle även antalet nya aktivitets- och 
sjukersättningar minska.51 Det var inte bara målen för sjukförsäkringen som 
var nya. Nytt var också att de 21 fristående försäkringskassorna slogs ihop till 
en statlig myndighet – Försäkringskassan. Genom reformen ville statsmakten 
åstadkomma en mer enhetlig rättstillämpning på socialförsäkringsområdet 
och skapa samsyn inom den nya organisationen. På så vis skulle regionala 
skillnader i tillämpningen av sjukpenningrätten jämnas ut.52 Som ett svar på 
regleringsbrevet införde Försäkringskassan ett trestegsprogram för att korta 
handläggningstiderna. I och med programmet skulle sjukpenningärenden 
snabbt bedömas för rätten till sjukpenning och beslutsunderlagen snabbt 
kompletteras vid behov. De ärenden där rätten till sjukpenning bedömdes 
som oklar initialt skulle prioriteras och inom trettio dagar skulle den försäk-
rade antingen få sin sjukpenning utbetald eller ett beslut om avslag på sin 
begäran.53 

De ovan beskrivna förändringarna syftade direkt eller indirekt till att ska-
pa en striktare och mer regelmässig ärendehantering inom sjukförsäkrings-
området. Det nya förhållningssättet avsåg både sjukförsäkringens yttre grän-
ser, bara de som uppfyller sjukförsäkringens villkor ska ha rätt till sjukpen-
ning, och sjukförsäkringens inre gränser, bara den del av den försäkrades 
arbetsoförmåga som är sjukdomsgrundad ska ersättas med sjukpenning. Ar-
betslinjen har genom de nämnda åtgärderna kommit att accentueras i sjuk-
försäkringspolitiken. För den enskilde innebär det en ökad fokusering på 
självförsörjning och aktiv medverkan för att korta sjukperioder samtidigt som 
de nya handläggnings- och kontrollrutinerna medförde nya villkor i relatio-
nerna mellan intygsskrivande läkare, utredare och försäkringsläkare. Frågan 
om vem som ska göra vad, när och på vilka grunder i sjukskrivningsprocessen 
aktualiserades och har blivit särskilt påtaglig i ärenden som får negativa be-
slut. Arbetslinjens moraliska fundament – arbete före bidrag – har inte bara 
kommit att inta en central plats i sjukförsäkringspolitiken, det ska också kon-
                                                        
50 Försäkringskassan analyserar 2005:19 s. 14 
51 Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Försäkringskassan s. 7 
52 Prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration 
53 Försäkringskassan Slutrapport Uppföljning av nej till sjukpenning 2005-09-16 s. 7 
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kretiseras i de arbetsprocesser där sjukförsäkringens gränser sätts. De explici-
ta föreställningarna om arbetets betydelse för den enskilde och för samhället i 
sjukförsäkringens regelverk och skrivningarna bakom lagarna utgör en mora-
lisk arketyp – arbetslinjens underliggande diktat. 

Försäkringskassan kan neka individen sjukpenning på två sätt - antingen 
genom att direkt avslå en ansökan (avslag) eller genom att avbryta utbetal-
ningen av en tidigare beviljad ersättning (indrag). Antalet ärenden som på 
detta sätt slutar med ett negativt beslut är fortfarande relativt lågt, men har 
ökat under de senaste åren54. År 2006 avslogs 1,5 procent av samtliga nya 
sjukärenden i Sverige och 0,9 procent av samtliga sjukärenden som initialt 
beviljats sjukpenning avslutades med att sjukpenningen drogs in55. 

Trots att dessa ärenden endast utgör en liten del av det totala antalet sjuk-
skrivningsärenden, så ger de tillsammans en tydlig signal till intygsskrivande 
läkare och enskilda individer om var sjukförsäkringens gränser går. Av det 
skälet utgör de negativa besluten strategiskt viktiga undersökningsobjekt för 
att förstå utfallet av den skärpta ”gränskontrollen”, men också för att under-
söka hur det går till när sjukförsäkringens gränser dras och hur den gräns-
dragningen rättfärdigas. 

1.4 Syfte och frågor 
Syftet med avhandlingen är att undersöka hur samspelet mellan sjukskriv-
ningsprocessens aktörer formar de praktiker som bestämmer sjukförsäkring-
ens gränser mellan sjukskrivning och arbetsförmåga. Jag avser att uppnå detta 
syfte med hjälp av tre frågor: 
 
1. Vad utmärker försäkrade som får negativa beslut? 
2. Hur fattas besluten? 
3. På vilka grunder fattas besluten? 
 
Den första frågan handlar om det konkreta utfallet av vilka försäkrade den 
skärpta ärendehanteringen gäller. Den andra frågan handlar om arbetsdel-
ningen mellan intygsskrivande läkare, utredare och försäkringsläkare i ären-
deprocesserna som leder till negativt beslut och den tredje frågan handlar om 
hur aktörerna ger innebörder åt sjukdomsgrundad arbetsförmåga i dessa pro-
cesser. Den andra och tredje frågan inbegriper de anspråk aktörerna gör på 
att sätta sjukförsäkringens gränser och hur de anspråken rättfärdigas. 

1.5 Sjukförsäkringens funktioner, domäner och 
aktörer 

De legitima skälen för rätt till sjukpenning är kulturellt betingade och de 
skälen kan variera från en tidpunkt till en annan. Beroende på hur olika re-
                                                        
54 Försäkringskassan 2005 s. 6 
55 Försäkringskassan 2007:1 s. 5 
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gelverk och praxis utformas inom socialpolitikens områden kan trycket på 
den enskilda att ställa sin arbetskraft till arbetsmarknadens förfogande öka 
eller minska. Det är Försäkringskassans utredare som inom ett reglerat hand-
lingsutrymme och i samspel med intygsskrivande läkare och försäkringsläkare 
ska göra sådana avvägningar. I det arbetet kan negativa beslut både användas 
som sanktionsmedel och som upprätthållande av sjukförsäkringens gränser.56 

I det här avsnittet ska tre aspekter av det moraliska arbetets villkor och 
förutsättningar diskuteras avseende negativa sjukpenningbeslut. Först presen-
teras i korthet sjukförsäkringens funktioner. Därefter konstateras att ansprå-
ken på att definiera sjukförsäkringens gränser sker i mötet mellan medicinve-
tenskapens och välfärdsbyråkratins företrädare. Avslutningsvis diskuteras 
aktörernas handlings- och tolkningsutrymme och att det regleras av både 
byråkratiska och professionella drivkrafter. 
1.5.1 Reglaget mellan arbetsutbud och arbetsoförmåga 
Socialförsäkringarna och dess utformningar kan ses som både systemföränd-
rande och systemupprätthållande i samspelet eller kampen mellan dem som 
utgör arbetsutbud och dem som reglerar arbetsefterfrågan57. Å ena sidan ska 
välfärdssystemen medverka till att det finns ett arbetsutbud på arbetsmarkna-
den, å den andra ska välfärdssystemen motverka de enskilda medborgarnas 
beroende av arbetsmarknaden vid exempelvis sjukdom. Försäkringskassans 
arbete att ersätta förvärvsarbetare vid arbetsoförmåga och slussa tillbaka den 
försäkrade till arbetslivet med rehabiliteringsinsatser belyser välfärdsstatens 
dubbla funktioner. I sociologisk teoribildning brukar man därför tala om 
socialförsäkringens kommodifierande och dekommodifierande funktioner58. 
Men gränsdragningen mellan de som är behöriga och icke behöriga fordrar 
bedömningar av de försäkrades sjukdomstillstånd och hur detta hindrar den 
enskilde från att arbeta. 

Det sätt sjukförsäkringens kriterium, arbetsoförmåga på grund av sjuk-
dom, definieras i lagen och tillämpas i sjukskrivningsprocessen utgör en 
styrmekanism för staten att reglera normer för gränssättning mellan arbets-
deltagande och legitim arbetsfrånvaro. I det att sjukdomsbegreppet och ar-
betsförmågebegreppet renodlades försköts tyngdpunkten i sjukförsäkringen 
från ett fördelningspolitiskt till ett styrpolitiskt syfte. Ett påtagligt problem 
med den förskjutningen, enligt Lotta Wahlne Westerhäll, är att det i ”arbet-
soförmågebegreppets natur ligger med nödvändighet en social kontext”.59 
Det betyder att styrningen av rättstillämpningen av sjukförsäkringen försetts 
med snävare kriterier när Försäkringskassans tjänstemän ska bedöma konkre-
ta ärenden mot de rättsliga normerna och att det kan uppstå etiska problem i 
det att det ”goda” och det ”korrekta” beslutet kan komma på ”kollisionskurs 
med varandra”.60 

                                                        
56 Johansson (1997) s 74-75 
57 Marklund (1982) s 158-163 
58 Furåker (1989) s 229 
59 Westerhäll (2008) s 249 
60 Westerhäll (2008) s 250 
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Ett utmärkt exempel på hur rättstillämpningen formas mellan sjukskriv-
ningsprocessens aktörer kring gränsöverskridande arbetsuppgifter presenteras 
i Ulla Gerners avhandling De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen – hinder och 
möjligheter61. De sjukskrivnas väg tillbaka till arbete eller till förtidspension 
kan studeras som en utsorterande process. I en av avhandlingens delstudier 
problematiseras sjukdomsbegreppet och dess töjbarhet när en grupp grekiska 
kvinnor förtidspensioneras mot bakgrund av en rad upplevda och diffusa 
problem. Kvinnorna hade tidigare arbetat i lanthushåll men kom som immi-
granter att arbeta hårt i industrin. Kvinnorna i undersökningen upplevde en 
rad sjukdomssymptom och sökte läkare för sina problem. Läkarna i sin tur 
sökte adekvata diagnoser för kvinnornas symptom. Kontakten med sjukvår-
den blev ofta långvarig med flera undersökningar och utfärdade sjukintyg 
utan att någon befintlig diagnos riktigt passade. När läkarna inte kunde hitta 
någon annan förklaring till symptomen, skriver Gerner, konstaterade de att 
kvinnorna led av ”invandrarsyndrom”. En slutsats som Gerner drar av sin 
undersökning är att sjukförsäkringssystemet i sitt funktionssätt kan bidra till 
att medikalisera olika problem och i förlängningen leda till förtidspensione-
ring. Poängen i Gerners resonemang är inte att ifrågasätta de förtidspensio-
nerade kvinnornas upplevelser av sjukdom eller de intygsskrivande läkarna 
som söker finna lösningar på sina patienters problem, utan handlar i stället 
om att belysa en konsekvens som sjukförsäkringssystemet kan medföra när 
odefinierad arbetsrelaterad ohälsa inte (kan) hanteras i en etablerad rehabili-
teringsprocess. Det script som sekvensen i exemplet belyser handlar om hur 
ett problem som är både försörjnings- och hälsorelaterat kategoriseras och får 
en specifik bestämning i samspelet mellan patient, läkare och sjukpenningens 
regelverk och administration. Exemplet belyser också hur medikalisering, 
dvs. proceduren när de ospecifika ohälsoproblemen översätts till sjukdoms-
diagnos, kan vara ett uttryck för moraliskt entreprenörskap62. 

Ett centralt tema i debatten om sjukförsäkringens funktionssätt och dess 
effekter är just hur olika ohälsotillstånd medikaliseras eller inte genom kopp-
lingen mellan intygad sjukdom och sjukpenning. Genom kontroll och re-
striktiv tillämpning av sjukdomsbegreppet kan sjukförsäkringssystemet bidra 
till att hämma en tilltagande medikalisering av olika sociala problem samti-
digt kan just diagnostvånget på sjukintyget och uttalad diskriminering av 
”diffus” sjukdom leda till en somatisering63 av ohälsoproblem och därmed 
främja en tilltagande medikalisering. Behovet och konsekvenserna av klassifi-
ceringen ”invandrarsyndrom” pekar också på diagnosens betydelse när försäk-
ringskassan reglerar den enskildes arbetsutbud och arbetsoförmåga. 

                                                        
61 Delstudie 1 i De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen. Gerner 2005. 
62 Conrad, P. Schneider, J. W. s 22-23 
63 Somatisering kan beteckna (åtminstone) två olika processer. Den första processen handlar om 
individen som söker läkare och förväntar sig en somatisk diagnos för en psykisk sjukdom/störning. 
Den andra processen handlar om läkares sjukskrivningspraxis där patienters beskrivna fysiska symp-
tom på psykisk sjukdom/störning får diagnos för somatisk sjukdom. Malmquist s. 49-51 
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1.5.2 Dubbla kontroll- och bedömningssystem 
Arbetet med att skilja ut de legitima från icke legitima anspråk på sjukförsäk-
ringen har försetts med två grindvaktsfunktioner. Den första handlar om de 
läkare som utfärdar sjukintyg efter att ha bedömt om patienterna är arbets-
oförmögna till följd av sjukdom. Den andra handlar om handläggande utre-
dare på Försäkringskassan som fattar beslut om sjukpenningrätten i enskilda 
fall med stöd i försäkringsläkares bedömningar i problematiska ärenden. De 
båda grindvaktsfunktionerna gäller frågan om vem som har rätt till sjukpen-
ning men Försäkringskassans och intygsskrivande läkares uppdrag skiljer sig 
åt. 

Läkare har rätt att utfärda sjukintyg, men med den rätten följer en rad 
skyldigheter. Vid sidan om de medicinska ställningstaganden som en sjuk-
skrivningsåtgärd kan ställa läkaren inför har läkaren att beakta lagstiftning 
om hur sjukintyg och läkarutlåtanden ska brukas. Den intygsskrivande läka-
ren ska följa socialstyrelsens föreskrifter vilka ställer höga krav på objektivitet 
och fullständig och entydig information på intygen. I regelverket som styr 
läkares sjukskrivningspraxis betonas också att sjukintyget är ett beslutsunder-
lag vid prövning av enskildas rättsförhållanden.64 Men i praktiken utgör inte 
sjukintyget enbart ett beslutsunderlag. I läroboken om administrativ medicin 
Läkarintyg vid sjukskrivning skriver författarna att: 

Försäkringskassan har inte någon skyldighet att acceptera ett läkarintyg 
utan har full frihet att kräva ytterligare utredningar innan man tar 
ställning till om ersättning ska betalas ut. Rent juridiskt är det därför 
inte läkaren som avgör om patienten ska vara sjukskriven eller ha rätt 
till sjukpenning. I praktiken kommer dock nästan alla patienter att få 
sjukpenning i den omfattning som beskrivs på läkarintyget om patien-
ten inte tidigare är känd på Försäkringskassan. I praktiken blir det då 
läkaren som har ansvaret för om det blir en sjukskrivning eller inte.65  

Citatet är talande för hur sjukskrivningspraxis kommit att utformas mellan 
intygsskrivande läkare och Försäkringskassan, där ett utfärdat sjukintyg näs-
tan kommit att jämställas med rätt till sjukpenning. Ansvars- och arbetsdel-
ningen mellan intygsskrivande läkare och utredare på Försäkringskassan 
rymmer en påtaglig dissonans mellan reell och formell handlingsmakt sett till 
regelverk och verklighet. Men intygsskrivande läkares grindvaktsfunktion till 
sjukförsäkringen är inte längre lika dominant. Den automatik som tidigare 
gällde utfärdade sjukintyg och utbetalad sjukpenning är bruten och intygs-
skrivande läkares sjukskrivningspraxis är föremål för en mer påtaglig byråkra-
tisk kontroll och disciplinering.66 

Läkarkåren fyller även en viktig roll för sjukförsäkringens andra grind-
vaktsfunktion. Försäkringskassan har genom försäkringsläkare67 tillgång till 
egen medicinsk expertis. Försäkringsläkare ska yttra sig i ärenden där utreda-
                                                        
64 SOSFS 2005:29 kap. 10 
65 Järvholm B. & Olofsson C. s. 32 
66 Hultgren 2007 s. 112-114 
67 Sedan I januari 2009 används termen försäkringsmedicinsk rådigvare istället för försäkringsläkare 
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ren på medicinska grunder överväger ett negativ beslut. Men utredaren kan 
även konsultera försäkringsläkare tidigt i ett ärende, både för att klarlägga om 
det medicinska underlaget är tillräckligt men också som stöd för ärendets 
fortsatta hantering. Försäkringsläkaren kan också konsulteras i samband med 
avstämningsmöten eller för att avgöra i vilken mån kompletterande medi-
cinsk utredning är nödvändig i ett ärende.68 Försäkringsläkaren förväntas 
alltså besitta en särskild kompetens. Den försäkringsmedicinska bedömning-
en förutsätter att försäkringsläkaren kan bedöma de medicinska underlagen 
samt kommunicera innebörder av de medicinska ställningstagandena till 
utredare. Därtill ska försäkringsläkaren kunna fånga upp utredarens frågor 
inför ett medicinskt underlag och bistå i kommunikationen med intygsskri-
vande läkare för förtydliganden och kompletteringar av hans eller hennes 
bedömningar.69 Med andra ord ska försäkringsläkaren kunna fungera som en 
tvåvägsspelare. En i det sammanhanget viktig aspekt är att flertalet försäk-
ringsläkare är kliniskt medicinskt verksamma och utför sitt tjänstemanna-
uppdrag på Försäkringskassan på deltid70. 

Utredaren är den som operativt ska se till att sjukskrivningsprocessen fun-
gerar enligt de lagar och riktlinjer som gäller. Det betyder bl.a. att det är 
utredarna som ska se till att rätt ersättning faller ut till rätt försäkrade i rätt 
omfattning och tid. Det är utredarna som ska se till att de försäkrades restar-
betsförmågor tillvaratas, och det är de som ska påskynda och underlätta de 
försäkrades väg tillbaka till arbete. Det är de enskilda utredarna som ”äger” 
sjukärendet som ska se till att aktiva åtgärder får företräde framför passiva 
utbetalningar och att den försäkrade tar steg mot arbetsmarknaden, exempel-
vis att den sjukskrivne övergår till att vara arbetssökande.71 Utredaren har den 
formella makten att ombesörja så att sjukperioderna kortas och/eller att den 
försäkrade aktiveras. Men utredaren är beroende av andra aktörers medver-
kan och inspel i ärendehanteringen. Det är utifrån de försäkrades begäran om 
sjukpenning och läkarnas intyg som utredaren får sin arbetsuppgift. Och det 
är de försäkrades, läkarnas och andra aktörers inspel i ett sjukärende som 
utredaren har att förhålla sig till i sin utredning av sjukpenningrätten. Därtill 
är flera avgörande moment i prövningen av sjukpenningrätten avhängig med-
verkan av en försäkringsläkare. 

I samband med de nya riktlinjerna för hur sjukpenningrätten ska bedömas 
poängterades också att försäkringskassan i större utsträckning skulle utöva 
ansvaret för en sådan bedömning.72 På så vis stärktes utredarnas roll att själva 
bedöma den försäkrades sjukdomsgrundade arbetsoförmåga samtidigt som 
läkarkårens monopol att avgöra vem som har rätt till sjukpenning utmanades. 
I Försäkringskassans handledning för handläggning av sjukpenningärenden 
förtydligas vad det nya förhållningssättet betyder: 

                                                        
68 Vägledning 2004:2 s. 210 
69 Prop. 2002/03:89 kap. 5 
70 Uppgift erhållen av Thomas Eriksson 2006, verksamhetsutvecklare Försäkringskassan i Kronoberg. 
71 Försäkringskassan 2004:2 s. 18 
72 Prop. 1994/95:147, Prop. 1996/97:28 
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När Försäkringskassan har bedömt att en försäkrad kan klara ett arbete 
på den reguljära arbetsmarknaden ska den försäkrade anses ha arbets-
förmåga. Han eller hon har då inte längre rätt till sjukpenning från 
sjukförsäkringen. Försäkringskassans bedömning avser förmågan att 
utföra arbete, oavsett sjukdom. Skulle den försäkrade behöva stöd eller 
hjälp att hitta arbete, ligger inte detta inom ramen för Försäkringskas-
sans ansvar. Om det inte finns något sådant arbete tillgängligt saknar 
det betydelse för bedömningen av rätten till sjukpenning73.  

Skrivningen understryker att sjukförsäkringen inte utgör en yrkesförsäkring 
och att tillämpningen av regelverket ska ske utan att den enskildas arbetsför-
måga kontextualiseras. 

Försäkringskassan har under senare år betonat vikten av en ökad profes-
sionalitet i hanteringen av sjukpenningärenden. Professionaliseringen består 
både i ett mer strukturerat arbetssätt och i en ökad förmåga hos den enskilda 
utredaren att tillämpa nya metoder i ärendehanteringen, exempelvis 
SASSAM och avstämningssamtal. De nya arbetssätten, och därmed profes-
sionaliseringen, är tänkt att ”öka rättsäkerheten, minska sjukfrånvaron och 
utjämna regionala skillnader i tillämpningen av sjukförsäkringen”.74 I en rap-
port från Försäkringskassan konstateras att införandet av de nya metoderna 
har ”inneburit ett mer drivande förhållningssätt för handläggarna gentemot 
omvärlden samtidigt som sjukförsäkringen tillämpas alltmer strikt”. Detta 
menar rapporten leder till att ”handläggare i högre grad blir ansatta och kriti-
serade i sitt arbete”.75 Professionaliseringssträvanden med ökat ansvar och 
inflytande över sjukskrivningsprocessen har medfört en något mer framskju-
ten position för utredarna. Samtidigt utmanas inte bara föreställningar om 
vad sjukförsäkringen ska täcka utan också vem, utredare eller läkare, som har 
det avgörandet i sin hand. 

Sjukskrivning utgör en arbetsprocess som involverar olika organisationers 
och yrkesgruppers resurser och expertis. I arbetet kring problematiska sjuk-
ärenden har de tre huvudaktörerna olika roller. Med sjukintyget som ut-
gångspunkt utför aktörerna olika specialiserade arbetsuppgifter. Den intygs-
skrivande läkaren ställer diagnoser och bedömer den försäkrades arbetsoför-
måga i tid och omfattning, utredaren beslutar om den försäkrades rätt till 
sjukpenning med sjukintyget som huvudsakliga underlag och försäkringslä-
karen kontrollerar sjukintygets uppgifter när sjukpenningrätten är oklar. De 
båda grinvaktsfunktionerna står i beroendeförhållande till varandra. För att 
rätten till sjukpenning ska kunna bedömas och leda till beslut fordras medi-
cinska underlag och ärendehandläggning. Aktörerna kan inte var för sig ut-
verka sjukpenning eller bedöma om rätt till ersättning föreligger. 
1.5.3 Domänkonsensus och konflikt 
I sjukskrivningsprocessen kan det uppstå domänkonflikter när lagar och reg-
ler som styr myndigheternas byråkratiserade verksamhet är beroende av un-
                                                        
73 Försäkringskassan 2004:2 s. 119 
74 Försäkringskassan analyserar 2006:15 s. 5 
75 Försäkringskassan analyserar 2006:15 s. 34 
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derlag och utlåtanden som utformas av professioner med egna kunskaps- och 
maktanspråk. I en analys av domänkonflikter inom arbetsrehabiliteringens 
område menar Rafael Lindqvist76 att avgränsningen av arbetsföra från arbets-
oföra sker i ett komplext samspel över organisationsgränser och att skilda 
institutionella sammanhang får stor betydelse för de avsikter enskilda aktörer 
har med de försäkrade. Därtill menar Lindqvist att ”organisationers inflytan-
de och kontroll över hur sociala rättigheter kan tas i anspråk tycks öka”. Ren-
odlingen av sjukförsäkringen har också fört med sig att Försäkringskassan 
betraktar de försäkrades arbetsohälsa genom ett allt ”tätare raster av regler 
och krav”.77 I en fallstudie av 1992 års rehabiliteringsreform har även Owe 
Grape78 undersökt konflikter mellan medicinens och socialförsäkringens 
verksamhetsdomäner. I undersökningen konstateras att de regulativa meka-
nismerna på Försäkringskassan är omfattande och komplexa, vilket betyder 
att handläggarnas handlingsfrihet är begränsad av formella procedurer och att 
det är impulser från externa aktörer som arbetsgivare, klienter, försäkringslä-
kare och sjukskrivande läkare som gör att utredare kan agera i enskilda ären-
den. En slutsats är att rättstillämpningen i sjukförsäkringen är formbar i de 
förhandlingsutrymmen som uppstår i samspelet mellan sjukskrivningsproces-
sen olika aktörer.79 

Sjukförsäkringen är inte unik i den aspekten att två skilda regelsystem el-
ler skilda system för tolkning och tillämpning av regler möts i ett samspel om 
hur rättstillämpningen ska gå till. Inom det socialpolitiska området finns en 
stor uppsättning aktörer som inom eller mellan organisationer samspelar 
kring rättstillämpningen av olika förmåner. I sådana samspel gör olika aktö-
rer anspråk på vad och hur olika uppgifter ska utföras och vem som har rätt 
att utföra dem. Inom den institutionella teoribildningen kallas sådana an-
språk för domänanspråk80. När samspelande aktörers anspråk är kända och 
erkända av varandra uppstår situationer av domänkonsensus. Den tidigare 
relationen mellan intygsskrivande läkare och Försäkringskassans utredare där 
läkarnas anspråk på att definiera sjukdomsgrundad arbetsoförmåga inte ifrå-
gasattes med negativa beslut kan sägas utgöra ett exempel på domänkonsen-
sus. Och på samma sätt kan Försäkringskassans nya arbetsrutin att ifrågasätta 
intygsskrivande läkares uppgifter och göra anspråk på att bestämma vem som 
är sjuk och arbetsoförmögen utgöra ett exempel på domänkonflikt. 

När läkarens medicinska bedömning i ett sjukärende inte står i överrens-
stämmelse med tillämpningar av de regler och lagar som styr sjukförsäkring-
en finns en grogrund för en konflikt mellan profession och byråkrati. De 
båda arbetsprocesserna har skilda målsättningar men också skilda kunskaps-
mässiga utgångspunkter. Detta blir synligt och möjligt att studera när de 
olika logikerna kolliderar i konkreta ärenden. Lindqvist menar med utgångs-
punkt i en argumentation av Eliot Freidson att:  

                                                        
76 Lindqvist (2000) Att sätta gränser – organisationer och reformer i arbetsrehabiliteringen  
77 Lindqvist (2000) s. 209 
78 Grape O. (2001) Mellan morot och Piska – En fallstudie av 1992 års rehabiliteringsreform 
79 Grape O. (2001) s. 150-155 
80 Lindqvist 2000 s. 88 
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Läkarkåren kan komma att dras in i ett konfliktfyllt samspel om hur 
exempelvis sjukskrivning ska gå till på grund av att andra yrkesutövare 
– åtminstone delvis – vill bestämma regler och procedurer för detta. I 
sådana fall, då professionens egna beslutskriterier och måttstockar ifrå-
gasätts, kan det Freidson kallar professions-byråkrati-konflikter uppstå. 
Sjukskrivning kan vara ett exempel på en sådan typ av konflikt.81 

Konflikten centreras kring hur kriterier bör tolkas och tillämpas, men också 
kring frågor som rör hur läkare, utredare och försäkringsläkare använder sig 
av olika resurser, hur deras arbetstid organiseras men också hur de prioriterar 
i sitt arbete och mellan arbetsuppgifter.82 
1.5.4 Regeltillämpning och diskretionära bedömningar 
I artikeln Aktiv styrning av sjukskrivningens praktik och subjekt83 beskriver 
författarna två samtida tendenser där samhällsdomäner blir mer differentie-
rade och där den offentliga maktutövningen medför en osäkerhet om vilken 
logik som ska gälla och var gränserna mellan samhällsdomänerna går. Det 
har alltså skapats ett förhandlingsutrymme där aktörernas auktoritetsutöv-
ning är oklart och där olika verksamhetsmål och arbetslogiker möts. Denna 
mixtur av policy brukar benämnas som institutionaliserad hybridisering. 
Sjukförsäkringssystemet utgör ett särskilt intressant studieobjekt utifrån det 
här perspektivet84. 

I organisationer finns ofta motstridiga moraluppfattningar och de politis-
ka styrverktygen är sällan entydigt utformade för att främja en moraluppfatt-
ning. En välfärdsorganisations samlade regelverk är ofta en sammansättning 
av olika politiska reformintentioner som grundats på skilda ideologiska 
strömningar. En direkt konsekvens av att olika principer för att organisera 
verksamheter möts i en och samma organisation är att det uppstår osäkerhe-
ter i relationen mellan olika aktörer. Det kan exempelvis gälla aktörernas 
inbördes status men också kring hur konkreta arbetsuppgifter ska organiseras 
och prioriteras. Osäkerheter om vilken organisationslogik som ska gälla ska-
par handlingsutrymme i organisationen där de enskilda aktörernas egna tolk-
ningar blir viktiga för utformningen av verksamheten.85 Ett exempel på hur 
konkurrerande logiker skapar oklarheter är tillämpningen av en ny hälso-
diskurs på Försäkringskassan. Närmare bestämt är det Försäkringskassans 
arbete att professionalisera utredningsarbetet av den enskildes arbetsförmåga 
med SASSAM. I det utredningsarbetet ska den gamla polariteten mellan 
sjuk och frisk ersättas med ett synsätt som fokuserar den enskildes delaktig-
het och aktivitet. I arbetsmetodiken kombineras medicinsk klassificering och 
kartläggning av individens aktivitetspotential. Med utgångspunkt i utred-
                                                        
81 Lindqvist 2000 s. 98 
82 Freidson 1986 s. 168 
83 Holmqvist M. & Maravelias C. s. 21 
84 I undersökningen Etik i förhandlingsstaten pekar Conny Johannesson på hur förvaltningen av 
sjukförsäkringen transformerats att i allt högre grad bli beroende av tjänstemännens professionsetik i 
rättstillämpningen. Ett skäl är att ärendehanteringen allt mer kommit att bli föremål för målstyrning. 
s. 161-163 
85 Hasselbladh & Skålén s. 144-145 
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ningsarbetet omdefinieras tjänstemannarollen till en coachroll medan den 
enskilde ska bli aktivt ansvarstagande för den egna hälsan och arbetsförmå-
gan. Det innebär bl. a. att de som är sjuka i traditionell mening ses som 
mindre aktiva men att de likväl har förmåga att utföra arbete. Istället för 
”sjuka” blir de ”aktivitetsnedsatta”.86 Därigenom blir aktivitetslogiken en del 
av den försäkringsmedicinska logiken och ideologisk/normativ styrning blan-
das med högst traditionell formalisering. Modellen för SASSAM, dess akti-
vitetsmoral, sätter ramar för hur tjänstemännen analyserar de försäkrade och 
planerar deras rehabilitering. Modellen reglerar handläggarnas dagliga ar-
betsprocedurer och färgar deras yrkesroll. I handlingsutrymmet ska handläg-
garna hantera den etik och moral som genomsyrar SASSAM.87 Exemplet 
synliggör att handlingsutrymmet för regeltillämpning och bedömning av 
sjukpenningrätten inte bara är stort utan att utredarnas handlingsutrymme 
formas av arbetslogiker och ideologiska strömningar. 

När olika styrlogiker för arbete är sammankopplade i en arbetsuppgift kan 
formerna för hur arbetsdelningen är organiserad studeras som ett utfall av 
dominansförhållanden. Freidson menar att striden mellan olika aktörer att 
forma och styra arbete gäller två huvudområden, socioekonomisk autonomi 
och teknisk autonomi88. Båda dessa konfliktytor studeras som en pågående 
förhandling mellan profession, byråkrati och marknad. Konflikter blossar 
ofta upp inom dessa områden till följd av specifika samhällsförändringar, 
tekniska och kunskapsmässiga innovationer eller personella förändringar som 
kastar om villkoren för en sådan förhandling. Socioekonomisk autonomi 
handlar om professioners skilda institutionella frihet och de resurser som är 
kopplade till dessa. Teknisk autonomi handlar exempelvis om läkares exklu-
siva rätt att diagnostisera och föreskriva behandling för sjukdomar, utfärda 
sjukintyg och tolkningsrätten av de hjälpmedel som sjukvården kan ställa till 
läkarens förfogande för att utföra sina arbetsuppgifter. Frihetsgraderna inom 
båda dessa områden skiljer sig åt mellan olika professioner men även inom en 
profession kan skilda professionsutövare äga mer eller mindre inflytande över 
hur resurser ska komma till användning. 

När den professionella logiken möter byråkratins logik i en arbetsuppgift 
kan grundförutsättningen för bra beslut bli omtvistad. Den professionella 
ideologin gör gällande att diskretionärt handlingsutrymme är en nödvändig 
förutsättning för goda beslut medan den byråkratiska ideologin hävdar mot-
satsen; det är frånvaron av diskretionära bedömningar som borgar för rättssä-
kert beslut.89 Ett exempel på kampen om teknisk autonomi är när läkarens 
arbetsuppgift att utfärda sjukintyg blir föremål för administrativ intervene-
ring och kontroll. Hanteringen av sjukintygen avspeglar kampen mellan pro-
fessionell strävan efter teknisk autonomi och byråkratisk strävan efter rättssä-
kerhet i ärendehanteringen. 

All arbetsdelning är socialt reglerad genom maktförhållanden, vilket kan 
avläsas i hur relationer kring en arbetsuppgift inom en yrkeskår, mellan yr-
                                                        
86 Hasselbladh & Skålén s. 153 
87 Hasselbladh &Skålén s. 163 
88 Freidson 1970 s. 24, 372 
89 Freidson 2001 s. 22 
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keskårer och mellan representanter för skilda yrkeskårer är organiserade. Det 
betyder att relationerna mellan dem som utför specialiserat arbete skiljer sig 
åt beroende på om organisationen är professions- eller byråkratistyrd. Be-
greppet ”arbetsdelning” betecknar de strukturerande sociala relationer som 
organiserar och koordinerar arbete mellan relaterade yrken eller specialiserat 
arbete. Specialiserade arbetsuppgifter är funktionellt relaterade till andra 
arbetsuppgifter vilket skapar beroendeförhållanden mellan dem som utför 
arbetsuppgifterna.90 

Professionella som arbetar inom en organisation har oftast förhållnings-
regler som dikterar när och var arbetet skall utföras, men den administrativa 
styrningen berör inte bara frågor som gäller ramarna för arbetet utan också 
för hur arbetet ska utföras, därav kamp kring teknisk autonomi. Handlings- 
och tolkningsutrymmet för en viss arbetsuppgift gäller frågor som handlar 
om arbetsdelningen mellan involverade aktörer och tillämpning av kunska-
per. En dominerande professionell- eller byråkratisk logik kan diktera villko-
ren för hur arbetsuppgiften organiseras, tolkas och får sin lösning. Styrkeför-
hållanden mellan professionell- och byråkratisk strävan att forma arbete kan 
studeras i hur arbetsuppgifter organiseras, exempelvis vilken kunskap som 
används för att lösa arbetsuppgiften, av vem och när, och hur det förhållandet 
rättfärdigas.91 Freidson menar att särdragen i de olika arbetslogikerna blir 
tydligast i det sätt olika individer vars arbete är sammankopplade koordineras 
i professionsstyrt eller byråkratiskt arbete. Hanteringen av en arbetsuppgift i 
en idealtypisk byråkratisk organisation reglerar vad en specialist ska göra i ett 
ärende och när och på vilka grunder ärendet ska lämnas över till nästa specia-
list. En sådan byråkratisk ärendegång är reglerad i detalj och lämnar inget 
utrymme för de enskilda specialisterna att själva göra en bedömning om vad 
som ska göras i ett specifikt ärende, om och när ärendet ska vandra vidare till 
nästa instans i byråkratin. I den professionsstyrda arbetsprocessen är det spe-
cialisten som själv avgör vad som ska göras i ett särskilt ärende, när och om 
ärendet ska övertas av en annan specialist.92  

I den professionsstyrda arbetsorganisationen förhandlas gränserna mellan 
yrkesgruppernas arbetsuppgifter vilka är sammankopplade med en specifik 
produktionsprocess. En sådan förhandling handlar t.ex. om vem som ska få 
utföra och kontrollera olika arbetsuppgifter. I en byråkrati är de olika posi-
tionernas relationer reglerade. För varje position finns formella och skrivna 
regler som pekar ut arbetsuppgifter och hur de ska utföras93. Därigenom 
förväntas alla ärenden bli hanterade på ett likartat och rättssäkert sätt. By-
råkratiskt reglerad arbetsdelning är, idealtypiskt, befriad från förhandling 
mellan olika segment i en organisation. Istället finns en klar arbetsledning 
som bestämmer vilket arbete som ska utföras och vem som ska utföra det94.  

Professionalism, menar Freidson, kännetecknas av intellektuell diskretio-
när kunskap. Det betyder att det utmärkande draget i professionellt arbete är 
                                                        
90 Freidson 2001 s. 41 
91 Freidson 2001 s. 59 
92 Freidson 2001 s. 47 
93 Freidson 2001 s. 49 
94 Freidson 2001 s. 56 
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tillämpningen av formell kunskap som översätts till unika fall. Den formella 
kunskapen består av information och idéer som organiseras av teorier och 
abstrakta begrepp95. Det medicinska kunskapssystemet med sjukdomskatego-
rier, diagnoser och diagnoskriterier är ett sådant exempel. Kopplingen mellan 
det generella som gäller den formella kunskapen och det unika i det enskilda 
fallet förutsätter att den professionella gör kvalificerade bedömningar. Det 
finns med andra ord ett diskretionärt handlingsutrymme där det unika, ex-
empelvis en patients problem, kan tolkas, etiketteras och förstås i relation till 
etablerad medicinsk kunskap. Tillämpningen av specialistkunskaper med 
utgångspunkt i diskretionära bedömningar definierar professionellas yrkes-
verksamhet. Tillämpningen av formell kunskap på diskretionär basis förut-
sätter specifika organisatoriska arrangemang som att de enskilda yrkesutövar-
na själva ansvarar för de bedömningar de gör och kan göra dem utan yttre 
kontroll.96 

I vilken mån en professions formella kunskap kan omsättas och tillämpas 
inom ramen för olika verksamheter är ytterst en fråga om makt. Freidson 
menar att det är en fråga om maktutövning när medlemmar av en profession 
framhäver sådan kunskap i arbetet som särskiljer dem från andra yrkesutövare 
och på så vis befrämjar sin en position i organisationen.97 

Freidsons typer, professionalism och byråkrati, är logiskt åtskilda och 
konstruerade för att fästa uppmärksamheten vid det specifika i arbetsuppgif-
ters former av kunskapstillämpning i olika arbeten. Det är viktigt att påpeka 
att det specifika inte refererar till vad som är vanligt utan till vad det är som 
är utmärkande. Det är inslaget och kombinationen av diskretionär och for-
mell kunskap som särskiljer professionell arbetsrelaterad kunskap från byrå-
kratins arbetsrelaterade tekniska kunskaper. 

Det vaga sjukförsäkringsvillkoret – sjukdomsgrundad arbetsoförmåga – 
får sina bestämningar i samspelet mellan aktörernas regeltillämpningar och 
diskretionära bedömningar. 

1.6 Avgränsning 
Avslags- och indragningsbeslut kan ske mot bakgrund i olika orsaker och 
finna stöd i olika lagrum. Innan Försäkringskassan kan utreda i vilken grad 
arbetsförmågan är nedsatt ska utredaren först ha konstaterat att individen är 
försäkrad.98 Individer som får avslag på begäran om sjukpenning till följd av 
att de inte är försäkrade faller utanför den här undersökningen. Det gör även 
försäkrade som får sjukpenning indragen eller nedsatt tillföljd av regelöver-
trädelser enligt lagen om allmän försäkring. Den försäkrade ska enligt denna 
lagstiftning få sjukpenningen indragen eller nedsatt om ”den försäkrade fått 
sjukdomen eller skadan till följd av uppsåtligt brott, vägrar genomgå under-
                                                        
95 Freidson 2001 s. 33 
96 Freidson 2001 s. 35 
97 Freidson 1986 s. 225 
98 För rätt till arbetsbaserad ersättning från Försäkringskassan krävs att individen är arbetande i 
Sverige samt ha en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som uppgår till minst 24 procent av pris-
basbeloppet. Försäkringskassan 2004:2 s. 19-20 
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sökning av läkare eller följa läkares föreskrifter, inte lämnar in läkarintyg eller 
försäkran, medvetet eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande 
uppgift om förhållande, som är av betydelse för rätten till ersättning” (20 kap. 
3 § Lagen om allmän försäkring). Sjukpenningen kan också dras in om den 
försäkrade undlåter att meddela annan vistelseadress än den vanliga under 
sjukperioden (3 kap. 17§ Lagen om allmän försäkring). Den här undersök-
ningen handlar uteslutande om de negativa beslut som blir följden av försäk-
ringskassans bedömning av den försäkrades sjukdomsgrundade arbetsoför-
måga enligt lagen om allmän försäkring (3 kap. 7 § Lagen om allmän försäk-
ring). 

1.7 Disposition 
Avhandlingen är disponerad i tre delar. I den första delen som består av kapi-
tel 1 och 2 presenteras avhandlingens bakgrund, teori, syfte, metod och data. 
I den andra delen som består av kapitel 3, 4 och 5 presenteras tre empiriska 
undersökningar och avhandlingens tre frågor besvaras. I den avslutande de-
len, kapitel 6, presenteras en analys där resultaten tolkas utifrån avhandling-
ens teoretiska ram. 

I kapitel 2 beskrivs avhandlingens metoder och tillvägagångssätt. För att 
undersöka och besvara avhandlingens tre frågor har jag använt mig av olika 
metoder för att utvinna data från sjukskrivningsakterna och för att analysera 
dem. Datainsamlingsmetoderna och tillvägagångssätten liksom de undersök-
ta akterna beskrivs i kapitlet. 

Kapitel 3 handlar om avhandlingens första fråga: Vad utmärker försäkra-
de som får negativa beslut. För att besvara frågan presenteras avhandlingens 
första empiriska undersökning. Tonvikten i kapitlet ligger vid de försäkrades 
diagnoser och arbetssituation när de får negativa beslut. 

Kapitel 4 handlar om avhandlingens andra fråga: Hur fattas besluten? För 
att besvara frågan redovisas avhandlingens andra empiriska undersökning. 
Det är ärendegångarna som leder fram till negativa beslut som undersöks. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av ärendegångarna vid avslagsbeslut. Där-
efter beskrivs ärendegångarna vid indragningsbeslut. Avslutningsvis redovisas 
intygsskrivande läkares, utredares och försäkringsläkares arbetsinsatser i 
ärenden som leder till negativa beslut. 

Kapitel 5 handlar om avhandlingens tredje fråga: På vilka grunder fattas 
besluten? För att besvara frågan presenteras avhandlingens tredje empiriska 
undersökning. Det är huvudaktörernas tillämpningar av begreppen sjukdom 
och arbetsförmåga som redovisas. Därtill diskuteras de sätt som sjukdoms- 
och arbetsförmågebegreppen kopplas samman i de försäkringsmedicinska 
bedömningarna i ärenden som får negativt beslut. 

I kapitel 6 tas ett samlat grepp över resultaten från de tre undersökning-
arna och ligger till grund för en ny analys. De interaktions- och tolknings-
mönster som jag identifierat bakom de negativa besluten tolkas utifrån teori-
bildning om moraliska praktiker och arbetslogiker. 
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Jag har bifogat tre bilagor till avhandlingen. I bilaga 1 redovisas sjukpen-
ningakternas olika dokument och huvudsakliga innehåll. I bilagorna 2 och 3 
redovisas hur jag kategoriserat de negativa besluten för att besvara avhand-
lingens andra och tredje fråga. 
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2 AKTSTUDIEN 

Att kartlägga hur sociala journaler de facto är uppbyggda är av flera 
skäl ett centralt kunskapsintresse. Utifrån kunskap om journalens, och 
också hela aktens, struktur kan vi få en uppfattning om vilka dokument 
som används i det sociala arbetet, hur dessa relaterar till varandra och 
också hur den information som de innehåller används i arbetet99  

Citatet ovan är hämtat från en aktstudie som gäller socialtjänstens dokumen-
tationsarbete, men insikten om värdet av att kartlägga aktens struktur och 
innehåll är i allra högsta grad överförbart på en studie som gäller Försäk-
ringskassans arbete med att dokumentera ärenden som leder till negativa 
beslut. Även i de fallen behöver vi studera akterna för att få veta vilka doku-
ment som används, hur de relaterar till varandra, vilken information de inne-
håller och vad den informationen används till. 

En sjukpenningakt kan fyllas med en mängd olika uppgifter. Den kan 
också formas för olika syften. Utredarna på Försäkringskassan ska bistå den 
försäkrade och hålla en hög servicenivå men har också en kontrolluppgift att 
tillse att rätt försäkrade får rätt ersättning vid rätt tillfälle och i rätt omfatt-
ning. Akten kan därför både vara en loggbok för åtgärder för den försäkrade 
och vara ett administrativt verktyg för att sortera ut den som inte uppfyller 
villkoren för sjukpenning.  

Den här avhandlingen har både en deskriptiv och en analytisk ansats. Det 
betyder att metoderna, tillvägagångssätten och urvalen som beskrivs i det här 
kapitlet är utformade för att tillmötesgå de olika krav på datainsamling och 
bearbetning som dessa ansatser ställer. 

Materialet till studien består av 538 akter med ärenden som avslutats med 
att sjukpenning inte beviljats eller med att sjukpenningen dragits in. Akterna 
är insamlade under en sexmånadersperiod 2006 av länsförsäkringskassekon-
toren i Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län och 
under det första halvåret 2007 i Hallands län. De 538 ärendena utgjorde ca. 1 
procent av samtliga sjukärenden i länen under respektive period. 

På kontoren där insamlingen ägde rum noterade och ”öronmärkte” utre-
dare samtliga ärenden som avslutades med ett avslag eller en indragen sjuk-

                                                        
99 Bernler & Johnsson, Den sociala journalen 1993:7 s. 18 
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penning.100 Akterna till de ärenden som fått negativt beslut kopierades på 
respektive Försäkringskassekontor och överlämnades till mig. Ärenden som 
får negativt beslut är särskilt känsliga ärenden ur etisk synvinkel. Det beror bl 
a på att sjukpenningakterna innehåller persondata om medicinska och sociala 
förhållanden. Eftersom forskningsplanen baserades på insamlade sjukpen-
ningakter var etiska överväganden viktiga att belysa i avhandlingens plane-
ringsfas och en forskningsetisk prövning genomfördes. Den regionala etik-
kommittén i Linköping granskade och godkände forskningsplanen i sin hel-
het. 

Det är framförallt de enskilda försäkrades, tjänstemännens och läkarnas 
identiteter som inte får röjas och som ska hanteras med största möjliga kon-
fidentiellitet. De fem länskontoren som bidrog till att möjliggöra den här 
studien lade också stor vikt vid att samtliga personuppgifter i akterna hante-
rades konfidentiellt. Jag har betygat att så ska ske och har varit ytterst mån 
om att dels inte röja någon individs identitet, dels strategiskt ändrat/tagit 
bort uppgifter i den empiriska framställningen så att en viss sammansättning 
av data inte ska röja den enskildes identitet. Därutöver har jag undertecknat 
ett s.k. sekretessövertagande som betyder att jag bundit mig vid att inte röja 
identiteten på någon av de individer som förekommer i akterna.101 Däremot 
framkom inga synpunkter angående de medverkande kontorens identiteter. 
Jag har dock valt att inte knyta sjukpenningakter eller statistik till namngivna 
kontor. På så vis vill jag undvika att enskilda individers (försäkrade, utredare 
och läkare) identiteter röjs genom att vissa uppgifter kan kopplas samman 
med vissa individer. Min bedömning är att avhandlingens syfte och fråge-
ställningar inte fordrar att enskilda kontors namn kopplas samman med olika 
uppgifter. Jag anser att ställningstagandet också ligger i linje med god forsk-
ningsetik. 

2.1 Akternas omfång och uppgifter 
För varje sjukärende upprättas en akt på Försäkringskassan bestående av flera 
olika typer av dokument.102 Såväl akterna som vissa dokument kan variera 
kraftigt i omfång. I den här undersökningen ingår akter som omfattar allt 
från några få sidor till akter med över 150 sidor. Aktens omfattning bestäms 
av tidsrymden från det att sjukärendet initierades till dess avslutning och hur 
aktiva de inblandade parterna varit i ärendet. Därtill kommer naturligtvis att 
utredarens arbete med att journalföra olika aktiviteter kan variera i detaljrike-
dom och i aktförda handlingar. I var mån noggrannhet i dokumentation 
skiljer mellan olika utredare är svårt att i efterhand kontrollera. Det material 
som eventuellt inte finns med i en akt bildar på så vis en okontrollerbar blind 
                                                        
100 I denna fas fanns även 212 akter över ärenden som fått negativt beslut till följd av avsaknad av 
SGI, regelöverträdelser eller till följd av att ärendet avslutats före undersökningsperioden, men de 
akterna ingår inte i den här undersökningen. 
101 Den regionala etikprövningsnämnden i Linköping, avdelningen för prövning av övrig (annan än 
medicinsk) forskning, beslöt 2006-03-28 att godkänna etikansökan i sin helhet. Särskild vikt i pröv-
ningen lades vid projektets hantering av personuppgifter. Dnr: 32/06. 
102 Se bilaga 1 för en genomgång av de vanligaste dokumenten i sjukpenningakten. 
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fläck. Om olika dokumentationspraxis finns och i så fall vilka konsekvenser 
de får för aktens omfång och innehåll utgör frågor för en annan typ av under-
sökning. Men eftersom den enskilde utredaren har en skyldighet att doku-
mentera alla handlingar som hör till ett sjukärende har jag sonika utgått ifrån 
att de befintliga dokumenten i en akt också motsvarar vad som faktiskt hand-
lagts i ärendet. 

Flertalet av dokumenten i akterna är standardiserade men det förekom-
mer även dokument som till sitt innehåll är helt format av den som författat 
det. Bland de standardiserade dokumenten utgör begäran om sjukpenning, 
sjukintyg och beslutsdokumentet, centrala informationskällor avseende den 
försäkrade, läkarens och utredarens dokumenterade insatser i sjukärendet. 
Även andra standardiserade dokument förekommer i akterna men i liten 
omfattning, exempelvis SASSAM-kartläggning103. Därtill kommer doku-
ment över kommunikation mellan utredare och försäkringsläkare som ett 
viktigt ”semistandardiserat” dokument. Bland de övriga dokumenten utgör 
personliga brev från den försäkrade och den intygsskrivande läkaren viktiga 
informationskällor liksom viss nedtecknad kommunikation mellan utredare 
och försäkrad. I de semistandardiserade dokumenten bifogas exempelvis 
försäkringsläkarens yttranden om den försäkrades sjukdomsgrundade arbets-
oförmåga och i de övriga dokumenten kan exempelvis enskilda aktörers ar-
gument utvecklas kring en specifik sjukdom eller funktions- och arbetsoför-
måga. De olika dokumenten finns som regel i sin helhet i akterna men redo-
visas också som regel i en sammanfattning. 

Sjukpenningakten består alltså av olika typer av texter med varierande 
grad av formalisering. Merparten av textinnehållet författas av den eller de 
utredare som ”äger” sjukpenningärendet. Men akten innehåller även texter 
som författats av andra aktörer. Ett sådant exempel är sjukintyget som fylls i 
av en kliniskt verksam läkare. Det finns även textdelar som är inskrivna i 
akten av utredaren men som bygger på en annan aktörs uppgifter. På så vis 
finns olika typer av texter i akten, dels texter där ”upphovsmannen” ansvarar 
för den faktiska texten, dels texter där upphovsmannens uppgifter skrivs in i 
akten av utredaren. Ett exempel på den senare varianten är då utredaren efter 
telefonsamtal med den försäkrade sammanfattar dennes uppgifter i en jour-
nalanteckning. Akterna bildar på så vis olika berättelser om vilka som gör vad 
och på vilket sätt de gör det i ärendeförloppen som leder till negativt beslut. 

Även om akterna är unika ger fyra typer av dokument; sjukintyg, blankett 
för sjukanmälan, försäkringsmedicinskt yttrande och beslutsdokument, ak-
terna en gemensam grundstruktur. Det är ur de dokumenten som merparten 
av den här undersökningens data är hämtade. 

Den försäkrade lämnar ofta knapphändiga uppgifter i begäran om sjukpen-
ning. Likväl är det vanligt att den försäkrade lämnar uppgifter som gäller hela 
den försäkrades situation och som ur deras perspektiv utgör skäl för sjuk-
skrivning. Utöver formuläret för begäran om sjukpenning förekommer det att 
den försäkrade bifogar nya informationer till ärendet via telefon och i några 
                                                        
103 SASSAM-kartläggning är en förkortning för Strukturerad arbetsmetodik för sjukfallsutredning 
och samordnad rehabilitering. 
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ärenden har den försäkrade skickat in brev med utförliga beskrivningar av sin 
situation efter det att Försäkringskassan meddelat en övervägan om avslag 
eller ett indragningsbeslut. 

I sjukintygen är fälten där läkaren ska fylla i uppgifter om objektiva fynd, 
anamnes och hur sjukdomen påverkar den försäkrades funktionsförmåga 
ifyllda på mycket varierande vis. En slutsats som kan dras är att de försäkrade 
som får negativa beslut får det mot bakgrund av mycket varierande medicins-
ka underlag sett till hur mycket information som läkaren förmedlat. 

I regel tillfrågas försäkringsläkare vid ett tillfälle i ett avslags- eller indrag-
ningsärende om ett försäkringsmedicinskt yttrande över ett sjukintyg. Men det 
förekommer också ärenden där flera försäkringsläkaryttranden följer på var-
andra och där det uppstår en journalförd dialog mellan läkare, utredare och 
försäkringsläkare. I de ärenden där beslutsunderlagen breddas med paramedi-
cinska utlåtanden blir försäkringsläkaren inte bara en förmedlande länk mel-
lan intygsskrivande läkare och utredare med uppgift att kontrollera medicins-
ka underlag utan också tolk av andra former av expertkunskaper. De försäk-
ringsmedicinska yttrandena i de undersökta akterna är av olika slag. En del 
utgör koncisa svar på specifika frågeställningar, andra är mer utredande i 
förhållande till öppna frågor medan andra ger direkta anvisningar om hur 
sjukärendet bör aktiveras eller bedömas i fråga om rätt till sjukpenning. 

I beslutsdokumenten redogör utredarna för de skäl som varit avgörande i 
deras regeltillämpning som medförde ett avslag på en begärd sjukpenning 
eller ett indragningsbeslut i ett pågående sjukärende. Som regel anför utreda-
ren försäkringsläkarens yttrande som grund för det negativa beslutet. I studi-
en av akterna har jag särskilt sökt efter informationer som kan tydliggöra vad 
som ligger till grund för utredarnas val att tillämpa regelverket i de ärenden 
som får negativt beslut. 

De yttre aktörerna; arbetsgivare, arbetsförmedling och rehabiliteringsak-
törer, förekommer endast i var femte akt. Men de utredningar som utförts vid 
arbetsförmedling eller av rehabiliteringsaktör och som bifogats akten är i 
regel omfattande och inbegriper vitt skilda uppgifter om den försäkrade och 
dennas situation. 

När jag påbörjade undersökningen av akterna försökte jag att urskilja 
mönster i beslutsunderlagens sammansättning och innehåll, men resultatet av 
aktgenomgången gav en delad bild i aktens dokument och journalanteck-
ningar. Ett väntat resultat var att akterna för avslags- och indragningsärenden 
i regel skilde sig åt avseende dokumentmängd och fördjupad information om 
den enskilda individen. Ett oväntat resultat var att såväl dokument som inne-
håll inte följer tydliga mönster för indragningsärenden. Den stramare ären-
dehanteringen och de nya metoderna i utredningsarbetet har helt enkelt inte 
format ärendeförloppen på ett enhetligt sätt. Mest påfallande är hur aktens 
innehåll formats av olika impulser som medfört att utredaren aktiverat ett 
pågående sjukärende. Detta gäller inte minst åtgärder och bedömningar som 
leder fram till indragningsbeslut. I frånvaron av tydliga mönster i ärendehan-
teringen kommer istället det som utgör det tillfälliga och ärendespecifika att 
bilda mönster. 
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Akterna för avslagsärenden, som i regel är betydligt magrare sett till anta-
let dokument och uppgifter är däremot mer stöpta i samma form. Kravet på 
tidig bedömning och ett fullgott beslutsunderlag före beslut om rätten till 
sjukpenning tycks ha inneburit en relativt enhetlig praxis sett till strukturen 
på avslagsärendenas akter. Det finns dock en betydande skillnad mellan ak-
terna för de olika avslagsärendena, nämligen om den försäkrade eller den 
försäkrades läkare varit aktiv, dvs. tillfört sjukärendet material utöver sjukin-
tyg. 

Även om akterna för avslagsärenden är uppbyggda runt ett fåtal doku-
ment skiljer sig innehållet som förmedlas i akterna mellan olika sjukärenden. 
Detta är i sig inget märkligt eftersom de försäkrades begäran om sjukpenning 
kan ha sin grund i olika typer av sjukdomar och arbetssituationer. Det finns 
även en stor spännvidd i hur olika aktörer hanterar dokumenten. Det finns 
alltså inga entydiga mönster för avslagsbesluten avseende hur dokumenten i 
akterna fyllts i. En slutsats som kan dras är att de försäkrade som får negativa 
beslut får det mot bakgrund av mycket varierande medicinska underlag sett 
till hur mycket information som läkaren förmedlat. Det finns alltså inget 
likhetstecken mellan sparsamt ifyllda beslutsunderlag och negativa beslut. 

2.2 Tillvägagångssätt 
Jag har läst samtliga akter som ingår i undersökningen, men läsningen har 
skett i olika steg och med olika syften. Den första läsningen gällde ett tjugo-
tal avslags- och indragningsärenden och hade två syften. För det första ville 
jag kartlägga innehållet i akterna för att få ett första grepp om vad sådana 
akter innehöll för typ av dokument och uppgifter. För det andra ville jag 
upprätta ett kodschema för en kvantitativ analys av avslags- och indragnings-
ärendena. Jag gjorde ett slumpmässigt urval av avslagsärenden och ett 
slumpmässigt urval av indragningsärenden för att den första läsningen inte 
skulle ”färgas” av ett särskilt Försäkringskassekontor.  Efter det att ett kod-
schema konstruerats byggdes en databas med kodade uppgifter från samtliga 
538 akter. I arbetet med att koda in data kom många frågeställningar upp om 
vilka data som skulle användas och hur data skulle kategoriseras. Problemet 
härrörde främst ifrån det faktum att olika akter var organiserade på olika sätt. 
Vissa akter följde en strikt kronologisk ordning, andra var sorterade efter 
dokumenttyper och för ett antal akter var organisationsprincipen svårtydd. 

Eftersom flera av de variabler som efterfrågades i kodschemat handlade 
om ”den första” eller ”den sista” diagnosen, datumet, anställningen etc. blev 
inkodningen av data en övning som medförde extensiva detektivarbeten i de 
tjocka luntor som akterna i regel utgör. Efter inkodningen har jag i flera 
omgångar gjort efterkontroller för att undanröja felkällor i databasen och för 
att komplettera med uppgifter som framkommit i förnyad läsning av akterna. 
Efter arbetet med databasen har akterna sammanfattats (1-2 sidor). Sam-
manfattningen gäller uppgifter om den försäkrade, sjukintyg, försäkringslä-
karyttrande samt beslutsmotivering. Sammanfattningen av akterna har legat 
till grund för kategoriseringar av avslags- och indragningsärendena. Avslut-
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ningsvis har 100 akter valts ut baserat på den diagnos som den försäkrade var 
sjukskriven med vid tiden för det negativa beslutet (se kap. 2.3 strategiskt 
urval). Dessa akter har jag granskat särskilt noga och det är citat ur dessa 
akter som används som exempel i avhandlingen. 

Jag har alltså använt två övergripande metoder för att utvinna data från 
akterna. För det första har information från de 538 akterna matats in i en 
databas. I databasen finns uppgifter från den försäkrades begäran om sjuk-
penning, det sist utfärdade sjukintyget, journalanteckningar, inklusive försäk-
ringsläkarens yttrande samt från beslutsdokumentet. Där finns även uppgifter 
om den försäkrade (kön, ålder, etnicitet), om den intygsskivande läkaren 
(kön, arbetsplats, specialitet), om försäkringsläkaren (kön, arbetsplats, specia-
litet) och om utredaren (kön, arbetsplats). En av de uppgifter som registrera-
des var den medicinska diagnos som låg till grund för individens begäran om 
sjukpenning. I läkarintygen finns i de allra flesta fall diagnos angiven både i 
löpande text och i form av alfanumerisk kod, där den senare har uppenbara 
fördelar i samband med statistisk redovisning av sjukdomspanoramat. Ko-
derna anges enligt det internationellt vedertagna klassifikationssystemet 
ICD-10104 och inleds med en bokstav som talar om under vilken diagnoskate-
gori diagnosen hör. Kategorierna utgår dels ifrån det organsystem som sjuk-
domen är lokaliserad i, dels i sjukdomens uppkomstsätt. I en sjukärendejour-
nal kan flera sjukintyg och därmed flera olika sjukskrivningsdiagnoser finnas 
med. I sådana fall har uppgifterna från det sist utfärdade sjukintyget använts. 
I de fall flera diagnoser är angivna på ett och samma sjukintyg har den först 
angivna diagnosen, i enlighet med läkarpraxis vid intygsskrivning, kodats 
som huvuddiagnos. I en kompletterande journalgranskning har jag också 
beaktat de diagnoser som inte kodats in i databasen. Det handlar framförallt 
om de komplexa ärendena där de försäkrade är multisjuka105 och där den 
försäkrades huvuddiagnos förändras under pågående sjukärende. Totalt om-
fattar databasen 120 variabler. I undersökningen används information från 
databasen på två sätt. Jag har använt databasen för jämförelser mellan katego-
rier av nekade ärenden och hela populationen av nekade ärenden. Jag har 
också använt information från databasen för att jämföra ärendena som fått 
negativt beslut med uppgifter som gäller samtliga sjukskrivna under motsva-
rande tidsperiod i de fem länen. 

För det andra har data i akterna i det strategiska urvalet kategoriserats i 
syfte att exemplifiera olika element i ärendeförloppen. Uppgifterna handlar 
om den försäkrades arbetssituation, sjukhistorik och sjukskrivningshistorik, 
om den intygsskrivande läkarens redogörelser för sjukdomens anamnes och 
beskrivningen av den sjukdomsgrundade arbetsoförmågan, om försäkringslä-
karens yttranden samt utredarens beslutsmotiveringar. Även karakteristika 
som gäller ärendeförloppet har nedtecknats för de akter som finns med i det 
strategiska urvalet. Det är data som gäller bedömningsstegen i ärendegången 
samt de särskilda insatser som gäller den tidiga respektive fördjupade be-
                                                        
104 Socialstyrelsen 1996 
105 Termen ”multisjuka” betecknar här försäkrade vars sjukintyg gör gällande har flera diagnoser. I 
litteraturen finns ett flertal beteckningar och definitioner på individer med två eller flera diagnoser. 
SOU 2010:89 s. 23 
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dömningen, exempelvis: komplettering av sjukintyg, SASSAM-kartläggning 
och avstämningsmöten. 

I den här avhandlingen ställs tre övergripande frågor. Var och en av dessa 
frågor analyseras och besvaras i varsitt kapitel. Eftersom frågorna är av olika 
karaktär har tillvägagångssättet för att arbeta med dem också varit olika. 
Fråga 1 ”Vad utmärker försäkrade som får negativt beslut” besvaras i kapitel 
3. Uppgifterna som presenteras i kapitlet bygger huvudsakligen på en kom-
paration mellan populationen som får negativa beslut och hela populationen 
sjukskrivna i de fem länen under den undersökta perioden. Men jag har också 
lagt vikt vid sådana uppgifter som framkommer i akterna men där det inte 
finns goda jämförelseuppgifter för sjukskrivna i de fem länen under perioden. 
Det är i synnerhet uppgifter som handlar om de försäkrades socioekonomiska 
status som inte varit möjliga att jämföra med Försäkringskassans databas för 
hela populationen sjukskrivna i de fem länen under den aktuella perioden. 

För att besvara fråga 2 ”Hur fattas besluten?” i kapitel 4 har akterna ana-
lyserats med hjälp av flödesscheman för hur ärendegången idealt ska se ut. 
Dessa flödesscheman används som reliefer i genomgången av akterna för att 
på så vis fånga likheter och skillnader mellan den tänkta ärendegången och 
den faktiska. Därtill kan olika mönster urskiljas bland akterna avseende sär-
skilda kännetecken eller avvikelser. I genomgången av ärendeförloppen re-
konstrueras skälen till varför vissa ärenden väljs ut för särskild granskning och 
ifrågasätts. På så vis kan olika typer av ärendegångar för avslags- och indrag-
ningsärenden skisseras genom att följa det negativa beslutet ”baklänges” i 
ärendeförloppet med hjälp av beslutsunderlagen i akterna. Därtill beskrivs de 
intygsskrivande läkarna, försäkringsläkarna och utredarnas arbete i ett avsnitt. 
Där presenteras när, vad och hur aktörens arbete eller uppgifter blir en del av 
sjukskrivningsakten. I samband med den informationen beskrivs även hur 
den aktörens arbete/uppgifter fogas in i akten (hur det hela är organiserat). 
Därefter presenteras information som rör de faktiska aktörskonstellationerna, 
dvs. hur samspelet mellan olika enskilda aktörer kan utläsas i de 538 akterna. 

Fråga 3 ”På vilka grunder fattas besluten?” avhandlas i kapitel 5. I det ka-
pitlet presenteras hur aktens huvudaktörer, med fokus på försäkringsläkarna, 
tillämpar och definierar begreppen sjukdom och arbetsförmåga. Analysen är 
indelad i fyra steg. I det första steget undersöks aktörernas tillämpningar av 
sjukdomsbegreppet. Analysen tar sin utgångspunkt i de uppgifter som de 
försäkrade och de intygsskrivande läkarna lämnat och som sedan hanterats av 
utredare och som ligger till grund för försäkringsläkares yttranden. Jag har 
sammanfattat samtliga dessa aktörers uppgifter i akterna och undersökt lik-
heter och skillnader i läkares, utredares och försäkringsläkares framställningar 
och motiveringar. Det andra steget följer samma procedur som i det första 
steget men med fokus på tillämpningarna av begreppet arbetsförmåga. För 
att besvara den första frågan om begreppet sjukdom undersöks de akter där 
den försäkrade fått ett negativt beslut mot bakgrund i en motivering där den 
intygade sjukdomen ifrågasätts. För att besvara frågan om begreppet arbets-
förmåga undersöks de ärenden där den intygade arbetsoförmågan ifrågasätts. 

I det tredje steget undersöks hur de intygsskrivande läkarna, utredarna 
och försäkringsläkarna kopplar sjukdoms- och arbetsförmågebegreppen till 
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varandra. I analysen undersöks likheter och skillnader i aktörernas motiver-
ingar för hur de försäkrades sjukdomstillstånd relateras till deras arbetsmark-
nadsposition och omvänt. I det fjärde steget undersöks vad som utmärker de 
ärenden som får negativa beslut utan att försäkringsläkare ombeds yttra sig 
om de medicinska underlagen i ärendena. 

2.3 Strategiskt urval 
För att fråga 2 ”hur fattas besluten” och fråga 3 ”På vilka grunder fattas be-
sluten” ska bli möjliga att besvara krävs en intensiv läsning och kodning av 
kvalitativ data. Av det skälet är inte en totalundersökning en rimlig under-
sökningsstrategi för att besvara de båda frågorna. För att kunna besvara frå-
gorna har jag därför gjort ett strategiskt urval om hundra akter. Jag har valt 
att utgå ifrån de försäkrades diagnoser som urvalskriterium för det strategiska 
urvalet. Det finns naturligtvis fler sätt att välja utgångspunkt för studiet av 
vad som utmärker ärenden som får negativa beslut, exempelvis: det kön den 
försäkrade har, åldern på den försäkrade, om den försäkrade är arbetslös eller 
arbetar och i så fall med vad den försäkrade arbetar, men eftersom sjukskriv-
ningsprocessens centrala begrepp är sjukdom och arbetsförmåga har jag valt 
att utgå ifrån ett av dessa. I det strategiska urvalet baseras alltså urvalsprinci-
pen på den diagnos som den försäkrade var sjukskriven med då ärendet av-
slogs eller drogs in. 

Det är fyra diagnoser, myalgi, lumbago, stress/krisreaktion och benbrott 
på fotleden, som jag valt ut för att undersöka särskilt ingående. Det betyder 
att såväl somatiska som psykiska sjukdomar, subjektiva och objektiva sjuk-
domsbilder ingår i det strategiska urvalet. Den enskilt vanligaste orsaken till 
sjukskrivning är stressreaktion. Den diagnosen är också den vanligaste dia-
gnosen vid negativa beslut. Myalgi utgör den näst vanligaste och ryggskott 
den tredje vanligaste diagnosen vid negativa beslut. Individer med någon av 
de båda senare diagnoserna löper också en förhöjd risk att få negativt beslut. 
Det finns alltså en konkret anledning till varför ärenden som nekas sjukpen-
ning eller där sjukpenningen dras in mot bakgrund i dessa diagnoser är sär-
skilt intressanta. De mest överrepresenterade eller vanligaste diagnoserna vid 
negativt beslut gäller alltså ohälsa som i hög grad erfars och förmedlas sub-
jektivt. Eftersom den subjektiva komponenten i ohälsan utgör en gemensam 
nämnare för de diagnoserna vill jag även granska en diagnos som avviker från 
de diagnoserna och som eventuellt kan ge en annan inblick i mekanismerna 
bakom besluten att neka eller dra in sjukpenning. Av det skälet kommer jag 
att granska den numerärt vanligaste diagnosen vid negativt beslut som gäller 
frakturer, diagnosen för fraktur på underben och fotled. 
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Tabell 2:1 Strategiskt urval, avslags- och indragningsärenden 
Diagnos Alla ären-

den (totalt) 
Antal 
 negativa 
beslut 

Antal av-
slag/indrag 

Risk i % 
(medel 
0,96 %) 

Myalgi, muskelvärk 
(M79.1) 

319 27 17/10 8,5 

Ryggskott (M54.4/5) 678 28 19/9 4,1 
Stress- och krisreak-
tion (F43) 

4405 41 30/11 0,9 

Fraktur på underben 
och fotled (S82) 

557 4 0/4 0,7 

Totalt 5959 av 56349 100 av 538 66/34  
Källa: Sjukdom och ohälsa vid sjukförsäkringens gränser Hultgren & Barmark i 
Socialmedicinsk tidskrift 5/2008 

Drygt tio procent av samtliga sjukärenden som pågick under perioden 
gällde någon av de fyra diagnoserna i urvalet. För de ärenden som fick nega-
tivt beslut var de diagnosernas andel nära dubbelt så stor. Den stora differen-
sen förklaras av att värk- och smärtdiagnoserna myalgi och lumbago var kraf-
tigt överrepresenterade bland dem som fick negativa beslut under perioden. 
Två tredjedelar av de negativa besluten utgjordes av avslagsbeslut och följakt-
ligen utgjorde indragningsbesluten en tredjedel av de negativa besluten. 

De fyra ärenden som fått negativt beslut mot bakgrund i diagnosen 
Fraktur på underben och fotled är samtliga indragningsärenden. För hela 
aktmaterialet som omfattar 538 ärenden är det endast i ett fall som en fraktur 
varit bakgrund för ett avslagsärende. Det betyder att aktgranskningen av 
ärendegången för avslagsärenden enbart kommer att innehålla ärenden där 
diagnosen har en betydande subjektiv komponent, dvs. myalgi, ryggskott 
samt stress och krisreaktion. 

2.4 Kompletterande data 
För att kunna jämföra diagnosprofilen för ärenden som avslutas med negativa 
beslut med diagnosprofilen för sjukskrivningspopulationen som helhet har 
uppgifter om den senare rekvirerats från Försäkringskassan. Totalt pågick 
56349 ärenden i de fem länen under sexmånadersperioden för undersökning-
en. Jag använder uppgifterna från Försäkringskassan på två sätt. När det är 
möjligt redovisas uppgifter direkt ur databasen. Men när det gäller uppgifter 
som handlar om vilka diagnoser de drygt 56 000 sjukskrivna hade har jag 
varit tvungen att koda om Försäkringskassans variabel för att göra de uppgif-
terna tillgängliga för en komparation med de uppgifter som jag samlat in via 
sjukpenningakterna. Av det skälet valdes 600 ärenden slumpmässigt ut för att 
kodas på samma sätt som ärendena i databasen för avslags- och indragnings-
ärenden. Till databasen över de 538 avslags- och indragningsärendena finns 
således två jämförelsematerial, dels samtliga (56 000) sjukärenden, dels ett 
slumpmässigt urval (600) av samtliga sjukärenden. 

I databasen från Försäkringskassan finns uppgifter om de sjukskrivnas ål-
der, kön, diagnoser och handläggningstider. Databasen har använts för att 
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kontrastera uppgifter från de 538 ärenden som fick negativt beslut. Därige-
nom har en komparation mellan kategorin ärenden som nekas och den totala 
gruppen sjukärenden varit möjlig att genomföra. Dessvärre består Försäk-
ringskassans databas för samtliga sjukskrivna av ett fåtal variabler som avser 
de sjukskrivna, kön, ort, diagnos, ålder samt data avseende ärendeförloppet, 
tidpunkt för när ärendet öppnas och när det avslutas, om särskilda insatser 
gjorts i form av avstämningssamtal och SASSAM.  

Jag har vid flera tillfällen samtalat med verksamhetschefer vid de fem för-
säkringskassekontor som deltar i undersökningen. Därtill har jag intervjuat 
verksamhetsutvecklare och arbetsledare samt utredare. Intervjuerna har 
primärt kommit till stånd av två skäl. Dels har jag ställt frågor för att få olika 
delaspekter av aktmaterialet förklarat för mig, dvs. intervjuerna har utgjort en 
nödvändig försiktighetsåtgärd för att undvika missförstånd. Dels har jag ställt 
frågor som syftat till att bringa reda i hur den praktiska hanteringen av sjuk-
penningärenden på Försäkringskassan är organiserat. Tonvikten i den här 
undersökningen ligger dock på akten som sådan, och det är information från 
akterna som utgör den i särklass viktigaste empirin för frågeställningarna i 
studien. I ett avgränsat stycke i kapitlel 4 har jag dock gjort ett undantag och 
redovisar data som samlats in via intervju. Det stycket är noga markerat i 
avhandlingstexten. 

2.5 Sammanfattning 
Den här aktstudien utgör en totalundersökning av samtliga 538 ärenden som 
fick negativt beslut vid fem försäkringskassekontor under sex månader. Akt-
materialet är omfattande (ca 1 m! papper) och jag har av det skälet valt att 
lägga fokus vid de mest intressanta dokumenten som begäran om sjukpen-
ning, sjukintyg, försäkringsläkaryttranden och beslutsdokument. Det är data 
ur de dokumenten som främst använts for att upprätta en databas över ären-
dena som fått negativt beslut. Därtill har de enskilda ärendena sammanfattats 
utifrån dokumenten begäran om sjukpenning, första och sista sjukintyg, för-
säkringsmedicinska yttranden samt beslutsdokumentet. Avhandlingens fråga 
två och fråga tre krävde en extensiv läsning av akterna och jag såg mig nödsa-
kad att göra ett strategiskt urval för att på så sätt få en rimlig datamängd att 
analysera. Urvalet bestod av fyra sjukskrivningsdiagnoser och omfattade 100 
sjukpenningakter. Jag har kodat data för såväl kvantitativ som kvalitativ ana-
lys. Den kvantitativa datan hjälper till att ge en generaliserande bild av hur 
avslags- och indragningsärenden ser ut i förhållande till andra sjukärenden, 
den hjälper även till med att visa på kvantitativa mönster inom den undersök-
ta populationen. Den kvalitativa ansatsen bygger i princip på tre arbetspro-
cesser. För det första läses akterna i syfte att markera all data som undersök-
ningens syfte efterfrågar, för det andra kategoriseras den insamlade datan för 
att på så sätt tillmätas olika värden. Slutligen analyseras den kategoriserade 
datan för att besvara undersökningens frågor och syfte. 
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3 DE NEKADE 
I avhandlingens inledningskapitel beskrevs den politiska ambitionen att ren-
odla sjukförsäkringen genom skärpta rutiner och begreppstillämpning vid 
bedömning av rätten till sjukpenning. I propositioner och utredningar anför-
des argument för att det uppstått ett glapp mellan sjukförsäkringens avsedda 
och faktiska täckningsområde. Huvudargumentet för de genomförda föränd-
ringarna var att sjukförsäkringen riskerade att utvecklas till en allmän in-
komstbortfallsförsäkring och som exempel angavs att individer erhöll sjuk-
penning trots att de inte var sjuka eller var sjukskrivna på heltid trots att ar-
betsförmågan inte var helt nedsatt. 

I det här kapitlet ska jag besvara avhandlingens första fråga: Vad utmärker 
de försäkrade som får negativt beslut? Jag avser därmed att undersöka om de 
som nekas sjukpenning skiljer sig från dem som erhåller sjukpenning avseen-
de individdata som ålder, kön, etnicitet, arbets(marknads)position och dia-
gnos. Undersökningen presenteras i tre steg. Nedan redovisas de nekades 
ålder, kön och etnicitet varefter de nekades arbetsmarknadsstatus/position 
och diagnos redovisas i varsitt avsnitt. Därmed vill jag visa hur den politiska 
ambitionen att skärpa bedömningarna för rätt till sjukpenning fångats upp i 
praktiken. 

I tabell 3.1 redovisas de nekades ålders, kön och etniska profil i relation 
till hela populationen sjukskrivna. 
Tabell 3:1 Ålder, kön och etnicitet 
Variabel Profil för sjuk-

skrivna i % * 
Profil för neka-
de i % 

Differens i % 
Ålder 
     – 30 
31 – 40 
41 – 50 
51 – 60 
61 –  

 
12,5 
21,2 
24,1 
27,4 
14,8 

 
16,2 
21,7 
27,3 
27,4 
7,4 

 
3,7 
0,5 
3,2 
0 

-7,4 
Kön 
Kvinnor 
Män 

 
60,6 
39,4 

 
59,5 
40,5 

 
-1,1 
1,1 

Etnicitet** 
Inomnordisk 
Utomnordisk 

 
88 
12 

 
77,7 
22,3 

 
-10,3 
10,3 

*  Profilen för de sjukskrivna är beräknad på de sjukskrivna i de fem länen under 
undersökningsperioden 



36 

**  Jämförelsesiffrorna gäller för riket. Försäkringskassan analyserar 2007:1 s.19 
För de i åldersgruppen 60 år och äldre är risken för negativt beslut betyd-

ligt lägre än för övriga åldersgrupper. Den försäkrades ålder ska i sig inte 
utgöra en bedömningsgrund för rätt till sjukpenning men tycks likväl ha 
betydelse i bedömningen. Att utredarna fäster vikt vid den försäkrades ålder 
skulle kunna tolkas som en kvarleva från tidigare när den försäkrades ålder 
utgjorde en legitim bedömningsgrund. Förändringen av regelverket skulle 
utifrån den tolkningen inte ha anammats fullt ut av tjänstemännen som i sina 
praktiker hållit fast vid det gamla sättet att bedöma rätten till sjukpenning för 
den äldre arbetskraften. Det förhållningssättet gällde för samtliga de under-
sökta kontoren vilket tyder på en institutionaliserad norm snarare än ett utfall 
av enskilda utredares egenmoral. 

Två av tre som får negativt beslut är kvinnor. Eftersom samma proportio-
nella fördelning mellan könen gäller för samtliga sjukskrivna finns ingen 
över- eller underrepresentation mellan könen. Däremot ser könsmönstren 
olika ut då vi ser till avslags- respektive indragningsärenden. Kvinnor är över-
representerade bland avslagsärenden men underrepresenterade bland indrag-
ningsärendena. För män gäller följaktligen det motsatta förhållandet. Det 
betyder att den försäkrades kön kan ha betydelse när vi ser till hur olika kom-
binationer av faktorer kan leda fram till avslags- respektive indragningsbeslut. 

I gruppen som får negativa beslut är individer med utländsk härkomst 
överrepresenterade. Ca 22 procent av de negativa besluten gäller försäkrade 
med icke nordisk härkomst. Detta kan jämföras med hela gruppen sjukskriv-
na där 12 procent har icke nordisk härkomst. Det kan påpekas att andelen 
försäkrade med utomnordisk bakgrund är mer överrepresenterade vid av-
slags- än vid indragningsbeslut. 

Även den påtagliga överrisken för försäkrade med utomnordiskt ursprung 
är förklaringskrävande. I analysen visade det sig att överrisken för den grup-
pen främst gällde vid ett av de undersökta kontoren. Det kontoret skilde på 
så vis ut sig från de övriga och överrisken för de med utomnordisk härkomst 
är således ett utfall av lokala praktiker vid det kontoret. 

3.1 De nekades position på arbetsmarknaden 
I det här avsnittet ska de nekades position på arbetsmarknaden undersökas. 
Flertalet sjukskrivningar handlar om att de försäkrade bedöms arbetsoför-
mögna i relation till olika arbeten eller är arbetslösa. Av det skälet är det 
intressant att undersöka om de negativa besluten riktas särskilt mot någon 
eller några grupper på arbetsmarknaden. I den fortsatta texten redovisas de 
försäkrades position på arbetsmarknaden. Redovisningen baseras på en s.k. 
socioekonomisk indelning (SEI) där de försäkrades yrke ligger till grund för 
indelningen106. 

                                                        
 106 På SCBs hemsida under fliken Klassifikationer & standarder definieras Socio-Ekonomisk Indel-
ning (SEI). Där poängteras att ”SEI syftar till att i varje kategori samla yrken där innehavaren befin-
ner sig i likartade situationer i arbetet och på arbetsmmarknaden”. 
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Ett iögonfallande faktum är att den stora majoriteten av dem som får ne-
gativt beslut är låginkomsttagare. Endast ett fåtal av de försäkrade som fick 
negativt beslut hade en inkomst över medellön107. Tre av de arbetslösa sjuk-
skrivna och elva av de med anställning hade en sjukdomsgrundad inkomst i 
paritet med eller över medellön. En stor andel av dem som nekats sjukpen-
ning hade okvalificerade arbeten, var anställda i lågavlönade tjänstemannayr-
ke eller arbetade deltid. 

Tabell 3:2 visar tydligt att yrken som inte kräver utbildningskvalifikatio-
ner och som är lågavlönade är utmärkande för gruppen som får negativa be-
slut. Tre fjärdedelar av alla besluten gäller antingen arbetslösa eller anställda i 
okvalificerade yrken. Symmetrin i tabellen där andelarna försäkrade följer en 
löne- och utbildningshierarki bryts av att den breda gruppen lägre och mel-
lantjänstemän är litet större än gruppen facklärda. Gruppen tjänstemän som 
får negativt beslut består huvudsakligen av kvinnor. Det är bland andra 
kvinnliga förskolelärare och grundskolelärare som inte bedöms vara sjuka 
eller sjuka nog för en sjukpenning. 
Tabell 3:2 Arbetsmarknadsposition för de försäkrade när de fick negativt be-
slut 
 Antal Procent Kumulativ 

% 
Arbetslösa 
Ej facklärda 
Facklärda 
Tjänstemän 
Högre tjänstemän 
Övriga* 
Totalt 

282 
127 
51 
54 
9 

15 
538 

52,4 
23,6 
9,5 

10,0 
1,7 
2,8 

100 

52,4 
76,0 
85,5 
95,5 
97,2 

100 

* I gruppen övriga finns egenföretagare, lantbrukare, studerande, hemarbetande, 
föräldralediga samt två ärenden där uppgifter om typ av arbete saknas. 
I kategorin ej facklärda finns ett stort antal industriarbetare, chaufförer, 

vård- och butiksbiträden. Bland de facklärda i undersökningen var underskö-
terskor och hantverkare vanligt förekommande. I kategorin för tjänstemän 
ingår både lägre tjänstemän och mellantjänstemän. Försäkrade som arbetade 
som kontorsassistenter var vanliga bland de nekade i kategorin men där fanns 
också en mindre grupp av lärare, förskolelärare och sjuksköterskor. I under-
sökningen fanns även ett mindre antal högre tjänstemän. I den kategorin 
återfanns bl. a. en läkare och en administrativ chef. 

På blanketten för begäran om sjukpenning för arbetslösa är det ingen ob-
ligatorisk uppgift att uppge yrkestillhörighet. Men ca hälften av samtliga 
arbetslösa uppger i begäran det yrke de normalt har eller hade då de blev 
arbetslösa. Analysen av de arbetslösas yrkestillhörigheter visade att 61 pro-
cent var ej facklärda och 31 procent var facklärda. De övriga 8 procenten 
utgjordes av lägre tjänstemän och tjänstemän på mellannivå.  

                                                        
107 2006 var medelvärdet av arbetsinkomst för män och kvinnor mellan 20-64år som var helårs- och 
heltidsanställda 326 913kr (SCB.se/databaser). Av de 538 försäkrade som fick negativt beslut hade 15 
personer, dvs. ca 3 procent, en arbetsinkomst över medelvärdet. 
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I en jämförelse med andelen arbetslösa i hela populationen sjukskrivna är 
andelen arbetslösa som får negativt beslut kraftigt överrepresenterade. I hela 
populationen sjukskrivna i de fem länen under perioden var 16,3 procent 
arbetslösa108 medan andelen arbetslösa i gruppen som fick negativt beslut var 
52,4 procent. I gruppen arbetslösa som nekas sjukpenning var 85 procent 
heltidsarbetslösa och nära samtliga begärde sjukpenning för hela arbetslös-
hetsdelen. Det var alltså mycket ovanligt att en arbetslös försäkrad begärde 
halv sjukpenning och stod kvar till hälften som arbetssökande. I gruppen 
arbetande som nekades sjukpenning var 65 procent heltidsarbetande. 70 
procent sökte hel ersättning från försäkringskassan, 20 procent sökte halv och 
10 procent sökte en fjärdedels eller en trefjärdedels sjukpenning 

Fördelningen av negativa beslut mellan arbetande och arbetslösa skilde sig 
åt mellan tillfället då de försäkrade begärde sjukpenning och tillfället för de 
negativa besluten. När de försäkrade sökte sjukpenning var gruppen arbetan-
de 55 procent och gruppen arbetslösa 44 procent109. Förhållandet mellan de 
båda kategorierna förändrades under ärendehanteringarnas gång så att ca 52 
procent var arbetslösa när det negativa beslutet fattades och ca 48 procent 
hade en anställning. Skillnaden förklaras av att ett femtiotal av de försäkrade 
som hade en anställning när deras sjukärenden påbörjades blev arbetslösa 
under tiden fram till det negativa beslutet. 

Den stora majoriteten av de försäkrade som får negativt beslut har en svag 
position eller en tjänst som är lågt värderad på arbetsmarknaden. Över hälf-
ten av dem som får negativt beslut är arbetslösa och de som har en anställ-
ning arbetar ofta som okvalificerad arbetskraft mot en låg ersättning. En 
tredjedel av dem som arbetade hade deltidstjänst. Den helt dominerande 
bilden av gruppen som får negativa beslut utgörs av lågutbildad och lågavlö-
nad arbetskraft. En liten grupp kvinnor som huvudsakligen arbetar som för-
skollärare, lärare eller sjuksköterskor avviker dock från det mönstret. De får 
negativt beslut trots högskoleexamen. I övrigt tycks utbildning vara ett effek-
tivt vaccin mot negativa beslut. 

3.2 De nekades sjukdomar och ohälsa110 
Den politiska ambitionen att renodla sjukförsäkringen handlar om att mot-
verka sjukskrivning av individer som inte är sjuka ”på riktigt” utan snarare har 
sociala eller existentiella problem. Renodlingen handlar också om att det bara 
är nedsättningen i individens arbetsförmåga till följd av sjukdom som ska 
ersättas. Sjukdom i sig ska som regel inte vara ett fullgott skäl för en beviljad 
ersättning. Den skärpta gränsdragningen gäller sålunda två aspekter av indi-
videns ohälsa. Dels handlar den om skiljelinjen mellan den socialförsäk-
ringsmedicinskt legitima och den icke legitima ohälsan, dels handlar den om 
bedömningen av hur olika former av ohälsa kopplas till individers arbetsför-
                                                        
108 Under de sex månader som aktinsamlingen pågick påbörjades 56 349 sjukärenden i de fem länen. 
Av dessa var 9180 arbetslösa. 
109 Därtill var ca 1 procent föräldralediga. 
110Texten i avsnittet är tidigare publicerad som artikel i Socialmedicinsk tidskrift 5/2008. Artikeln 
”Sjukdom och ohälsa vid sjukförsäkringens gränser” skrevs tillsammans med Mimmi Barmark. 
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måga. Om praxis på Försäkringskassan följer den uttalade politiska ambitio-
nen, är det rimligt att anta att ohälsa som inte är direkt medicinskt påvisbar 
eller kan misstänkas vara utslag av psykosociala faktorer är överrepresenterade 
bland de ärenden som får ett negativt beslut. Därmed borde särskilda möns-
ter kunna skönjas i vilka typer av sjukdomar och ohälsa som passerar den 
skärpta gränskontrollen och vilka som utgör en förhöjd risk för negativt be-
slut. Det är två aspekter av de försäkrades diagnoser som ska undersökas. 
Den första aspekten handlar om diagnosprofilen för de som nekas sjukpen-
ning skiljer sig från profilen för samtliga sjukskrivna. Den andra aspekten 
handlar om det finns diagnoser som medför större respektive mindre risk för 
ett negativt beslut. 

Som framgår av tabell 3:3 har över hälften av alla sjukskrivna en diagnos 
som antingen omfattar rörelseorganens sjukdomar eller psykiska sjukdomar. 
Vanligast är rörelseorganens sjukdomar (28,9 procent) som omfattar bl.a. 
ledsjukdomar och rygg- och muskelsjukdomar. Nästan lika vanlig orsak till 
sjukskrivning är psykiska sjukdomar (24,0 procent) som inkluderar bl.a. 
förstämnings- och stressrelaterade syndrom, organiska störningar och bete-
endestörningar. Den tredje vanligaste diagnoskategorin är skador som omfat-
tar vart tionde sjukpenningärende. Utöver dessa vanliga sjukskrivningsdia-
gnoser finns en rad mindre vanligt förekommande diagnoser. Dessa klassifi-
ceras inom 18 olika diagnoskategorier som var för sig samlar färre än fem 
procent av samtliga sjukskrivningsärenden. 

Bland de ärenden som slutat med negativt beslut är storleksordningen 
densamma när det gäller de två vanligast förekommande diagnoskategorier-
na, d v s rörelseorganens sjukdomar dominerar följt av psykiska sjukdomar. 
På delad tredjeplats kommer emellertid, jämte skador, diagnoskategorin 
”symptom och sjukdomstecken som ej klassificeras annorstädes” som bland 
mycket annat omfattar ospecifika smärt- och värkdiagnoser, hjärtklappning 
och trötthet. 
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Tabell 3:3 Diagnosprofiler för alla ärenden samt för ärenden med negativt 
beslut. Andelar i procent och antal (n) inom parantes, samt den relativa risken 
för negativt beslut. 
 Alla ären-

den (ur-
val)111 

Negativa 
beslut 

Relativ risk 
för negativt 
beslut112 

Rörelseorganens sjukdomar (M)113 28,9 
(155) 

42,4 
(223) 

1,47 
 

Psykiska sjukdomar (F)114 24,0 
(129) 

18,1 
(95) 

0,75 
 

Skador (S)115 10,1 
(54) 

7,0 
(37) 

0,69 
 

Symptom och sjukdomstecken (R)116 3,4 
(18) 

7,0 
(37) 

2,06 

Övriga 33,7 
(181) 

25,5 
(134) 

0,76 

Totalt* 100 
(537) 

100 
(526) 

 

* Totalt: 537 respektive 526 utgör det antal fall där åtminstone den inledande 
diagnosbokstaven finns angiven. Bortfallet för alla ärenden är här 11 procent 
och för negativa beslut 2 procent. 
Även om storleksordningen är ungefär densamma för samtliga respektive 

avslags-/indragningsärenden så kan vi se att diagnoskategoriernas andelar 
skiljer sig mycket åt. I diagnosprofilen för ärenden med negativt beslut är 
rörelseorganens sjukdomar kraftigt överrepresenterade. En individ med en 
M-diagnos löper 47 procents ”överrisk” att nekas sjukpenning, d v s risken 
för ett negativt beslut är med en M-diagnos 47 procent större än den genom-
snittliga risken. Även diagnoserna för symptom och sjukdomstecken är över-
representerade bland de negativa besluten. Med en sådan diagnos mer än 
fördubblas risken för ett negativt beslut. För psykiska sjukdomar och skador 
gäller motsatsen – här ligger risken för negativt beslut 25 respektive 30 pro-
cent under genomsnittet. 

Diagnosprofilen för de negativa besluten avviker således från diagnospro-
filen för samtliga sjukskrivningsärenden. Dessa skillnader kvarstår i stort sett 

                                                        
111 Den statistiska felmarginalen för diagnoskategoriernas andelar av samtliga sjukärenden har beräk-
nats då detta rör sig om ett urval. För M är den statistiska felmarginalen på 95%-nivån 3,8, för F 3,6, 
för S 2,6 och för R 1,5. (Då gruppen negativa ärenden är den totala populationen negativa ärenden 
under denna period och i dessa län, har någon felmarginal inte beräknats för dessa.) Slutsatsen blir att 
samtliga skillnader är signifikanta på 95%-nivån.  
112 Med relativ risk avses här hur risken för negativt beslut påverkas av vilken diagnos ansökan baseras 
på. Denna har räknats ut genom att diagnoskategoriernas andel av de negativa ärendena dividerats 
med andelen för samtliga ärenden. En relativ risk på 1 indikerar således en genomsnittlig risk, en 
relativ risk på 2 att risken är dubbelt så stor som den genomsnittliga osv.  
113 Fullständig rubrik: ”Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven”. 
114 Fullständig rubrik: ”Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar”. 
115 Fullständig rubrik: ”Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker”. 
116 Fullständig rubrik: ”Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som 
ej klassificeras annorstädes”. 
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oförändrade även om hänsyn tas till individens kön och ålder, samt till vilken 
försäkringskassa som handlagt ärendet.117 

Vi kan således konstatera att strävan mot en renodlad sjukförsäkring inte 
fått till konsekvens att individer med lättare psykiska besvär nekas sjukpen-
ning i någon större omfattning, Med psykisk ohälsa (F-diagnos) löper man 
tvärtom lägre risk än genomsnittet att nekas sjukpenning. Störst risk att 
drabbas av negativt beslut löper inte helt oväntat individer som tillhör den 
mer diffusa diagnoskategorin ”symptom och sjukdomstecken” (R). I denna 
kategori ryms allt från mer subjektiva, omätbara symptom som yrsel och 
trötthet till mer objektivt konstaterbara åkommor som eksem och högt blod-
tryck. Det är emellertid en relativt liten grupp som överhuvudtaget ansöker 
om sjukpenning på basis av en R-diagnos och om vi väger in det faktiska 
antalet individer inom de olika kategorierna så är det istället framförallt per-
soner med rörelseorganens sjukdomar som drabbats av den skärpta praxisen. 
3.2.1 Riskfyllda diagnoser 
I de båda tidigare avsnitten jämförs diagnosprofiler utifrån diagnoskategorier. 
I det följande avsnittet kommenteras de enskilt största diagnoserna bland 
negativa beslut. Varje diagnoskategori samlar ett stort antal sjukdomar som 
kan spänna över många olika typer av diagnoser från symptombaserad ohälsa 
till mer ”objektivt” mätbara sjukdomstillstånd. Den breda variationen av 
diagnoser gäller inte minst diagnoskategorierna för rörelseorganens sjukdo-
mar, de psykiska sjukdomarna och för symptom och sjukdomstecken. (Dia-
gnoskategorin för skador är i det här perspektivet mer enhetlig.) I det följan-
de avsnittet granskas därför de enskilda diagnoser som är mest frekvent före-
kommande bland de negativa besluten. 
3.2.1.1 Rörelseorganens sjukdomar 
Diagnoskategorin för rörelseorganens sjukdomar (M) är generellt en vanlig 
diagnos vid sjukskrivning och den är också som vi sett kraftigt överrepresen-
terad bland avslags- och indragningsärendena. Detta gör att flertalet av de 
diagnoser som är vanligast bland ärenden med negativt utfall är just sådana 
diagnoser. I tabell 3:4 redovisas de elva M-diagnoser som vardera utgör 
minst en procent av det totala antalet avslags- och indragningsärenden, dess 
                                                        
117 För att kunna kontrollera för inflytandet av kön, ålder och län gjordes en logistisk regressionsana-
lys där den dikotoma beroendevariabeln består av alla ärenden (0) och ärenden som avslutats med 
avslag/indrag (1). Eftersom det inte går att identifiera vilka ärenden i databasen som innehåller 
samtliga ärenden som avslutas med negativt beslut respektive att individen tillfrisknar, så har vi varit 
tvungna att slå samman urvalet av denna (600 fall som alltså består av både ”negativa” och ”positiva” 
ärenden), med databasen som består enbart av avslag/indrag (538 fall). Eftersom den förra gruppen 
endast utgör ca en procent av samtliga ärenden får detta inga större konsekvenser för resultatet, men 
ett fåtal ärenden kommer alltså att förekomma två gånger i den sammanslagna databasen (1137 fall). 
Följden av detta blir en viss underskattning av styrkan i sambanden. Den logistiska regressionsanaly-
sen genomfördes i två steg. I det första inkluderades enbart diagnoskategorierna F, M, S och ”övriga” 
(R lämnades som referenskategori). I en andra körning inkluderades även kontrollvariablerna kön, 
ålder och län. Resultatet visade att kontrollvariablerna endast i marginell utsträckning påverkade 
betakoefficienterna (oddskvoterna) för de olika diagnoskategorierna. Av framställningsmässiga skäl 
presenteras diagnoskategoriernas procentuella andelar av respektive ärendekategori enligt tabell 3.3, 
istället för oddskvoterna som då skulle tolkas i relation till en utelämnad referenskategori. 
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andelar av hela populationen sjukskrivna samt den relativa risken för ett ne-
gativt beslut. 
Tabell 3:4 De enskilda diagnoser inom kategorin ”rörelseorganens sjukdo-
mar” (M) som är vanligast förekommande bland negativa beslut. Andelar i 
procent och antal (n) inom parantes, samt den relativa risken för negativt be-
slut. 
Diagnos118 Alla ären-

den (to-
talt) 

Negativa 
beslut 

Relativ 
risk för 
negativt 
beslut119 

Reumatism, ospec. (M790) 0,2 (82) 2,9 (15) 17,4 
Värk i axel (M754) 0,1 (63) 1,5 (8) 12,1 
Myalgi, muskelvärk (M791) 0,6 (319) 5,4 (28) 8,4 
Ledvärk (M255) 0,5 (227) 3,8 (20) 8,4 
Halsryggsmärta (M542) 0,2 (114) 1,5 (8) 6,7 
Värk i nacke (M531) 0,3 (171) 2,1 (11) 6,1 
Ryggskott (M544/5) 1,4 (678) 5,2 (27) 3,8 
Knäartros (M17-) 1,4 (677) 2,3 (12) 1,7 
Tennis-/golfarmbåge (M771P) 1,5 (753) 1,9 (10) 1,3 
Annat sjukdomstillstånd i mjukväv-
nad (M799P) 

3,0 (1472) 1,3 (7) 0,5 

Ryggvärk, ospec. (M549P) 6,7 (3324) 2,3 (12) 0,3 
Totalt120 14,5 (7880 

av 4977) 
26,8 (158 
av 523) 

 
 

 
Ospecificerad ryggvärk (M549P) är en av de vanligaste diagnoserna vid sjuk-
skrivning, och mycket uppmärksamhet har riktats mot den grupp av sjuk-
skrivna som fått den diagnosen. Det har hävdats att diagnosen täcker en rad 
ofärdsproblem och att sjukskrivning inte är ett adekvat medel i de fallen121. 
Av det skälet är det anmärkningsvärt att risken för negativt beslut vid ospeci-
fik ryggvärk ligger väsentligt under genomsnittet (relativ risk 0,3). Låg risk 
för negativt beslut, hälften så stor som den genomsnittliga, löper även den 
grupp individer som diagnostiserats med ”annat sjukdomstillstånd i mjuk-
vävnad” (M799P). 

För de tre diagnoser som kan betraktas som mer specifika är risken för 
negativt utfall över genomsnittet. För epikondylit (golf- eller tennisarmbåge) 
endast marginellt över genomsnittet (relativ risk 1,3), för knäartros något 
högre (1,7) och för ryggskott är risken 3,8 gånger den genomsnittliga att 
drabbas av ett negativt beslut. De mest ”riskabla” diagnoserna är emellertid 
återigen att betrakta som relativt ospecifika värk- och smärtdiagnoser. Allra 
störst risk för negativt beslut, drygt 17 gånger den genomsnittliga, löper indi-
                                                        
118 Diagnoser ställs antingen med en tvåställig kod (ex. M54) eller en mer specifik treställig kod (ex. 
M542) 
119 Då den relativa risken är beräknad på ej avrundade andelar så stämmer denna inte alltid överens 
med de avrundade andelar som redovisas i tabellen.  
120 I denna och följande tabeller är 49771 och 523 det antal fall där fullständig diagnoskod finns 
angiven. Bortfallet för samtliga alla ärenden är 12 procent, för negativa beslut 3 procent. Här har vi 
exkluderat de fall då enbart bokstav (t ex M) finns angiven. 
121 Se exempelvis rapporten ”Ont i ryggen, ont i nacken”. SBU 2000. 
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vider som diagnostiserats med ospecificerad reumatism (mjukdelsreumatism), 
följt av värk i axel (12,1), muskel- och ledvärk (8,4), halsryggsmärta (6,7) 
samt värk i nacke (6,1). 

I analysen av värkdiagnoserna visade det sig att den omdiskuterade dia-
gnosen fibromyalgi (M79.7) endast förekom i ett enda av samtliga sjukskriv-
ningsärenden under hela den undersökta perioden och helt saknades som 
huvuddiagnos bland ärendena med negativt utfall. Resultatet var oväntat men 
en närmare granskning av avslags- och indragningsärendena visade att i fem 
sjukintyg med diagnos för ospecificerad reumatism (mjukdelsreumatism, 
M790) hade läkaren hänvisat till fibromyalgi i löpande text. Detta kan för-
klaras med att fibromyalgi utgör en underkategori till mjukdelsreumatism i 
primärvårdens klassifikationer av sjukdomar. I ytterligare fem ärenden med 
negativt beslut hänvisar den intygsskrivande läkaren till fibromyalgi som 
tredje- eller fjärdediagnos.  
3.2.1.2 Psykiska sjukdomar och syndrom 
De två i särklass vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna totalt sett hör till kate-
gorin ”psykiska sjukdomar och syndrom” (F-diagnoser). ”Stressreaktion” som 
är den enskilt största diagnosen utgör 8,9 procent av samtliga sjukärenden 
och 7,8 procent av samtliga negativa beslut (tabell 3:5). ”Depressiv episod” 
som är den näst vanligaste sjukskrivningsorsaken utgör 7,5 procent av samtli-
ga sjukärenden och 5,4 procent av samtliga nekade och indragna ärenden. 
Dessa båda sjukskrivningsdiagnoser för psykisk sjukdom och syndrom utgör 
alltså en betydande andel av såväl sjukskrivningspopulationen i dess helhet 
som av de ärenden som får negativt beslut. 
Tabell 3:5 De enskilda diagnoser inom kategorin ”psykiska sjukdomar” (F) 
som är vanligast förekommande bland negativa beslut. Andelar i procent och 
antal (n) inom parantes, samt den relativa risken för negativt beslut. 
Diagnos Alla ären-

den (total) 
Negativa 
beslut 

Relativ 
risk för 
negativt 
beslut 

Ångesttillstånd (F419P) 0,3 (166) 1,1 (6) 3,4 
Stressreaktion (F439P) 8,9 (4405) 7,8 (41) 0,9 
Depressiv episod (F32-) 7,5 (3741) 5,4 (28) 0,7 
Totalt 16,7 (8312 av 

49771) 
14,3 

(75 av 523) 
 

 
De relativa riskerna för negativt beslut är dock förhållandevis låga för både 
stressreaktion (0,9) och depressiv episod (0,7). Utöver dessa två diagnoser är 
det bara ”ångesttillstånd” av samtliga diagnoser för psykisk ohälsa som utgör 
minst en procent av samtliga avslags- och indragningsärenden. Detta är ock-
så den enda diagnosen inom denna kategori som är överrepresenterad bland 
de negativa besluten (3,4). 

De låga riskerna för negativa beslut i samband med depressiv episod och 
stressreaktion är anmärkningsvärda eftersom det i socialförsäkringspolitiken 
riktats uppmärksamhet mot de ”lättare” psykiska problemens andel av sjuk-
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frånvaron och argumentet att sjukförsäkringen kommit att omfatta generella 
livsproblem. 
3.2.1.3 Övriga diagnoskategorier 
Utöver de diagnoser som hör till kategorierna psykiska respektive rörelseor-
ganens sjukdomar som presenterats ovan, är det endast fyra diagnoser som 
var för sig utgör minst en procent av ärendena med negativt utfall. Två av 
dessa hör hemma i kategorin symptom och sjukdomstecken (R), de övriga 
två i kategorin graviditetsrelaterade diagnoser (O). Vi kan börja med att kon-
statera att den i särklass mest ”riskfyllda” diagnosen av samtliga, är fogloss-
ning (se tabell 3:6). Foglossning är en ovanlig diagnos vid sjukskrivning, 
endast 0,1 procent av samtliga sjukärenden är baserade på den diagnosen. 
Risken att nekas sjukpenning är emellertid nästan 22 gånger högre än ge-
nomsnittet. En förklaring till detta är förmodligen att havandeskap ansetts 
höra samman med den normala livsprocessen och att graviditetsrelaterade 
besvär såsom foglossning är att betrakta som ”naturliga” och därför inte be-
rättigar till sjukpenning. Det skulle således inte vara själva nedsättningen i 
arbetsförmåga som ifrågasätts, utan att denna nedsättning skulle bero på sjuk-
dom. Gränsen mellan det som är att betrakta som ”normala” graviditetspro-
blem och graviditetsrelaterade sjukdomstillstånd är vag. I en dom i kammar-
rätten i Göteborg åskådliggjordes den svåra gränsdragningsproblematiken. I 
domen bedömde kammarrätten att omfattningen av de besvär en kvinna 
hade till följd av foglossning skulle betraktas som ett sådant onormalt 
kroppstillstånd som inte kan sägas hänga samman med den normala livspro-
cessen och som därför bör betecknas som sjukdom122. Diagnosen ”annan 
graviditetskomplikation” (O269P), som rymmer en rad möjliga graviditetsre-
laterade besvär, är en betydligt vanligare sjukskrivningsorsak men risken för 
negativt beslut vid en sådan diagnos är betydligt lägre än för foglossning och 
även lägre än för diagnoser överlag. 
Tabell 3:6 De enskilda diagnoser inom övriga diagnoskategorier som är vanli-
gast förekommande bland negativa ärenden. Andelar i procent och antal (n) 
inom parantes, samt den relativa risken för negativt beslut. 
Diagnos Alla 

ärenden 
(total) 

Negativa 
beslut 

Relativ 
risk 

Foglossning (O267) 0,1 (66) 2,9 (15) 21,6 
Annan graviditetskomplikation (O269P) 1,6 (772) 1,0 (5) 0,6 
Smärta och värk ospec. (R52-) 0,3 (164) 1,7 (9) 5,2 
Sjukdomskänsla och trötthet (R53-) 0,6 (297) 1,0 (5) 1,6 
Totalt 2,6 (1299 

av 49771) 
6,5 (34 av  

523) 
 
 

 
För båda ”symptomdiagnoserna” är risken för avslag eller indrag högre än för 
genomsnittet. För den generellt ovanliga diagnosen ”smärta och värk som ej 
klassificeras annorstädes” (R52-) är risken drygt fem gånger den genomsnitt-
                                                        
122 Dom i kammarrätten i Göteborg 2006-05-05. 
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liga och för ”sjukdomskänsla och trötthet” är risken för negativt beslut 1,6 
gånger den genomsnittliga. Båda diagnoserna kan sägas vara ospecifika, men 
det är värt att notera att det är mer riskabelt att lida av smärta och värk som 
inte kan förklaras och därmed ges en mer specifik diagnos, än av sjukdoms-
känsla och trötthet. Om vi accepterar att de förra besvären är av mer ”fysisk” 
och de senare av mer ”psykisk” karaktär, så följer dessa diagnoser det generel-
la mönster som framkom vid analysen av sjukdomar i rörelseorganen respek-
tive psykiska sjukdomar, nämligen att de förra blir mer ifrågasatta än de se-
nare. 

3.3  Sammanfattning 
I undersökningen av vad det är som utmärker de försäkrade som får negativa 
beslut är två mönster särskilt framträdande. Det ena mönstret handlar om de 
försäkrades sjukdom vid negativa beslut och det andra handlar om de försäk-
rades socioekonomiska status. Det mönster som handlar om de försäkrades 
sjukdom avtecknar sig både i termer av diagnoskategorier och för specifika 
diagnoser. För det första visar undersökningen att det är stora skillnader mel-
lan diagnosprofilen för de ärenden som får negativt beslut och diagnosprofi-
len för normalärendena. I jämförelsen mellan de båda diagnosprofilerna visar 
det sig att rörelseorganens sjukdomar är kraftigt överrepresenterade medan 
psykiska sjukdomar och syndrom är underrepresenterade bland de ärenden 
som får ett negativt beslut. För det andra visar undersökningen att risken för 
negativt beslut i hög grad är beroende av vilken specifik diagnos som indivi-
den sjukskrivs med. Särskilt hög risk för avslag/indrag löper individer med 
relativt ospecifika smärt- och värkdiagnoser som ”ospecificerad reumatism”, 
”värk i axel”, ”ledvärk”, ”myalgi” (muskelvärk) och ”värk i nacke”. Samtidigt 
finns undantag från denna regel: den likaså vaga diagnosen, ”ospecificerad 
ryggvärk” är förknippad med en mycket låg risk för negativt beslut. Bland de 
vanligaste psykiska sjukdomarna är ”ångesttillstånd” den minst fördelaktiga 
diagnosen medan de allra vanligaste psykiska diagnoserna ”depression” och 
”stressreaktion” är förknippade med en relativt låg risk för negativt beslut. 
Foglossning utmärker sig som den enskilda diagnos med i särklass högst risk 
för negativt beslut – mer än var femte individ med en sådan diagnos nekas 
sjukpenning. 

Sammanfattningsvis indikerar undersökningen av de nekades diagnoser 
att Försäkringskassans praxis följer ett visst mönster där särskilt värk och 
smärta som är oklar och som är svår att ge en mer specifik diagnos, ifråga-
sätts. Däremot finns det inget som tyder på att den begränsning av möjlighe-
ten till sjukskrivning för lättare former av psykisk ohälsa, som man från poli-
tiskt håll signalerat att man gärna skulle se, blivit verklighet. Tvärtom löper 
man med de vanligaste psykiska diagnoserna betydligt mindre risk att nekas 
sjukpenning jämfört med andra diagnoser. Båda diagnoskategorierna är såle-
des i huvudsak kopplade till individers subjektiva ohälsa, men det är bara den 
subjektiva kroppsliga ohälsan som fastnar i Försäkringskassans skärpta gräns-
kontroll medan den subjektiva psykiska ohälsan passerar. 
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Ett lika tydligt resultat av den skärpta gränskontrollen för rätt till sjuk-
penning gäller de nekades arbets(marknads)situation. I gruppen som nekas 
sjukpenning är över hälften arbetslösa vilket markant överstiger andelen ar-
betslösa i hela populationen sjukskrivna. De som har anställning när de nekas 
sjukpenning har arbeten som inte kräver specifika utbildningskvalifikationer 
och är lågt lönesatta. Arbetslöshet och okvalificerat arbete kännetecknar 
gruppen som nekas sjukpenning medan utbildning tycks vara ett skyddande 
vaccin mot negativa beslut. 
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4 ÄRENDEFÖRLOPPEN SOM 
LEDER TILL NEGATIVA BESLUT 

I det här kapitlet ska avhandlingens andra frågeställning besvaras: Hur ser 
ärendeförloppen vid negativa beslut ut? Kapitlet inleds med en beskrivning av 
hur ärendeförloppen är tänkta att fungera. Därefter följer redovisningen av 
hur ärendeförloppen ser ut i praktiken. Avslutningsvis redovisas hur sjukskri-
vande läkare, utredare och försäkringsläkare utmärker sig i ärendena som 
undersöks. 

Ett sjukärende initieras genom att en sjukanmälan inkommer till Försäk-
ringskassan.123 Om individen har en anställning föregås anmälan av en period 
då sjuklön betalats ut från arbetsgivaren. Arbetslösa vänder sig direkt till 
Försäkringskassan med sjukanmälan från första sjukdagen.124 För att Försäk-
ringskassan ska kunna upprätta ett sjukpenningärende krävs att den försäkra-
de lämnar in en skriftlig försäkran med uppgifter om sjukdomen, arbetsupp-
gifter och en egen bedömning av arbetsoförmågan. Därtill ska även ett medi-
cinskt underlag bifogas som styrker att individen har en sjukdomsgrundad 
arbetsoförmåga. Senast sju dagar efter sjukanmälningsdagen ska läkarintyget 
ha lämnats till Försäkringskassan.125 Från det att ett sjukärende initieras till 
det att det avslutas ska sjukpenningrätten bedömas enligt en sjustegsmo-
dell126. De olika stegen i modellen utgör bedömningsmallar mot vilka sjuk-
ärenden jämförs under ärendeförloppen. I stegmodellen översätts den mycket 
heterogena gruppen sjukskrivna i en byråkratisk process till sjukpennings-
ärenden där ärendehanteringen är organiserad med fastlagda bedömnings- 
och kontrollstationer i sju steg. För varje steg i modellen finns rutiner för 
vidare handläggning av sjukpenningärendena. Stegmodellen kan sammanfat-
tas enligt följande: 

(1) I det första steget ställs frågan om individen kan utföra sitt vanliga ar-
bete efter nödvändig behandling och konvalescens? Bedömningen av arbets-
                                                        
123 Individerna i de undersökta akterna har olika försörjningsbehov som de vill få tillgodosedda via sjukförsäkringssystemet. Vissa söker sjukpenning för en 
kortare period och får avslag medan andra förlitar sig på sjukpenning som försörjningsform under lång tid och får ett indragningsbeslut. Flertalet söker hel 
sjukpenning men en del söker halv eller en fjärdedels ersättning. En grupp som får negativa beslut på sin begärda sjukpenning har delvis försörjning från annat 
trygghetssystem, medan andra nekas sjukpenning med anvisning till annan försäkringsform. Dessa skilda försörjningsbehov utgör skilda utgångspunkter för de 
undersökta ärendeförloppen och de negativa beslut som fattas i ärendena. 
124 Försäkringskassan 2004:2 s. 38 
125 Försäkringskassan 2004:2 s. 60 
126 Den första juli 2008 ersattes sju-stegs-modellen med den s.k. rehabiliteringskedjan vilken syftar till att ytterligare skärpa bedömningarna av den försäkrades 
arbetsförmåga och förkorta sjukskrivningsperioderna. Prop. 2007/08:136 Rehabiliteringskedjan är en komprimerad version av sju-stegs-modellen och har med 
tidsbegränsningar för de olika stegen i princip bara skärpt bedömningsproceduren.  
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förmågan görs i förhållande till individens vanliga arbete. Uppgifter om ar-
betsuppgifter och arbetsplats blir därför en viktig del av beslutsunderlaget. 
Initialt inhämtas den informationen via läkarintyget samt den försäkrades 
egna uppgifter. 

(2) I steg två utreds vad för typ av åtgärder som kan underlätta en tillba-
kagång till ordinarie arbete. Frågan som ställs är om den försäkrade kan utfö-
ra sina nuvarande arbetsuppgifter efter viss rehabilitering eller anpassning av 
arbetsuppgifterna.  

(3) Om den försäkrade inte kan återuppta sin gamla arbetsuppgift ställs 
frågan om han eller hon kan återgå till sin ordinarie arbetsplats och där utföra 
en annan arbetsuppgift utan extra åtgärder. Arbetsförmåga bedöms således i 
förhållande till de alternativ arbetsgivaren kan erbjuda. 

(4) I steg fyra bedöms arbetsförmågan i förhållande till en befintlig ar-
betsplats men med det tillägget att det kan vara arbetsplatsen som sådan som 
skapar en arbetsoförmåga hos den försäkrade. Frågan om den enskildes ar-
betsförmåga handlar då om individen genom åtgärder kan utföra ett anpassat 
arbete på sin arbetsplats. 

(5) Istället för att bedöma individens arbetsförmåga i relation till en be-
fintlig arbetsplats ställs nu frågan om individen kan klara ett på arbetsmark-
naden normalt förekommande arbete utan extra insatser. Arbetslösa sjuk-
skrivna bedöms direkt enligt kriterierna i steg fem. Bedömningen ska inte 
begränsas till en lokal eller regional arbetsmarknad utan se till den nationella 
arbetsmarknaden. Om individen bedöms kunna klara ett arbete på den na-
tionella arbetsmarknaden är den försäkrade arbetsför. De försäkrades förmå-
ga att ta ett arbete bedöms inte mot reella arbeten på arbetsmarknaden utan 
mot arbeten som kan förekomma på den nationella arbetsmarknaden men 
som inte behöver vara tillgängliga. 

(6) I det sjätte steget vidgas referensramarna ytterligare då frågan gäller 
om individen kan klara ett på arbetsmarknaden vanligt förekommande arbete 
efter vissa rehabiliterande insatser, utbildning eller omskolning. Visar det sig 
att inga insatser kan få den försäkrade tillbaka till arbetsmarknaden aktualise-
ras det sista steget i modellen.  

(7) Om individen är varaktigt eller för avsevärd tid arbetsoförmögen ska 
sjukpenningen bytas ut och ersättas med sjukersättning.127 

När ett sjukärende anmäls granskas rätten till sjukpenning av en utredare 
eller av flera utredare i en bedömningsgrupp i en s.k. tidig bedömning. För 
sjukskrivna med anställning bedöms arbetsförmågan i relation till det vanliga 
arbetet – steg 1 i stegmodellen. Är den försäkrade arbetslös granskas arbets-
förmågan i stället i förhållande till den nationella arbetsmarknaden – steg 5 i 
stegmodellen. Utredarens uppdrag är att inom tre dagar behandla de nya 
ärendena och att inom trettio dagar fatta beslut om ersättning128. Principen 
som styr arbetet är att ett fullgott beslutsunderlag måste finnas till hands före 
beslut om, och utbetalning av, sjukpenning. Det betyder att utredaren ska 
begära in kompletteringar av den försäkrade och av sjukskrivande läkare om 
                                                        
127 Försäkringskassan 2004:2 s. 
128 När ingen annan källa anges i inledningen av kapitel 4 är uppgifterna hämtade från intervju med 
Thomas Eriksson 2006, verksamhetsutvecklare Försäkringskassan i Kronoberg. 
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begäran om sjukpenning eller sjukintyg är bristfälligt ifyllda. Därtill kan även 
beslutsunderlag inhämtas från arbetsgivare, arbetsförmedling, medicinsk 
expertis och rehabiliteringsaktörer. 

I en tidig bedömning kan den försäkrade som har ett arbete få ett avslag 
på sin begäran om sjukpenning i steg 1 medan arbetslösa kan få ett avslag i 
steg 5. För den stora majoriteten, ca 99 procent129, beviljas sjukpenning i den 
tidiga bedömningen. De bedöms uppfylla sjukförsäkringens villkor om att ha 
nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom med minst en fjärdedel. För de 
sjukärenden som beviljas sjukpenning ställs frågan om den försäkrade förvän-
tas återgå i ordinarie arbete eller stå till arbetsmarknadens förfogande efter 
konvalescens utan några extra åtgärder från Försäkringskassan. Om utredaren 
bedömer att så är fallet kategoriseras ärendet som ett prognosärende. Ca två 
tredjedelar av samtliga nya ärenden är prognosärenden, och vanligen görs 
endast en utbetalning. 

Om det finns något i sjukfallet som gör att utredarna misstänker att för-
säkringskassan kan behöva hjälpa till eller påskynda den försäkrades väg till-
baka till arbetslivet kategoriseras ärendet som ett utredningsärende, vilket 
gäller för ca en tredjedel av samtliga ärenden. Den försäkrade som får nega-
tivt beslut meddelas på vilka grunder Försäkringskassan beslutat att avslå eller 
dra in en sjukpenning, för vilken period beslutet gäller och mot bakgrund av 
vilka skäl den försäkrade inte har rätt till sjukpenning. 

För dem som beviljas sjukpenning och som definieras som utrednings-
ärenden kan sjukpenningrätten ifrågasättas i varje nytt steg som sjukpenning-
rätten prövas i stegmodellen. Det finns alltså flera olika vägar i ärendehanter-
ingen som kan leda till ett negativt beslut. Impulsen som får utredaren att 
ifrågasätta rätten till sjukpenning kan väckas på olika sätt. Frågor kan uppstå 
kring olika uppgifter i sjukintygen och den försäkrades begäran: Är patienten 
verkligen sjuk? Och är de beskrivna hälsoproblemen verkligen ett hinder för 
förvärvsarbete? Är det möjligt mot bakgrund av individens sjukdom/syndrom 
att individen borde kunna arbeta mer än vad som sägs i begäran om sjukpen-
ning? Om utredaren är tveksam till den försäkrades sjukdomsgrundade ar-
betsoförmåga ska utredaren vända sig till en försäkringsläkare för ett försäk-
ringsmedicinskt yttrande. 

Den beskrivna ärendehanteringen ovan återger hur sjukpenningärenden 
bör hanteras enligt de regler som utredarna har att rätta sig efter, inte hur 
ärendehanteringen faktiskt går till. I den fortsatta texten nedan kommer 
ärendehanteringen att beskrivas så som den tecknas i de akter som ligger till 
grund för den här undersökningen. Av de hundra ärenden som granskats i 
det strategiska urvalet hade trettio ärenden pågått sextio dagar eller längre 
när det negativa beslutet fattades. I medeltal pågick avslagsärenden 27 ar-
betsdagar och indragningsärenden 144 arbetsdagar från det att ärendet på-
börjades till att de negativa besluten fattades. Spännvidden mellan ärende-
längderna var dock stor. Det kortaste avslagsärendet fick beslut samma dag 
det påbörjades och det längsta avslagsärendet pågick i 82 arbetsdagar. Det 
kortaste indragningsärendet pågick i 15 arbetsdagar och det längsta pågick i 
                                                        
129 2009 hade andelen ärenden som erhåller sjukpenning minskat till 98 procent. 
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1267 arbetsdagar. De negativa besluten gäller såväl nya sjukpenningärenden 
som ärenden som pågått under flera år, ärenden som gäller hela den försäk-
rades försörjning som delar av den. 

Eftersom de enskilda akterna skiljer sig mycket åt avseende innehåll och 
omfattning har jag valt att utgå från de beslutsdokument som återfinns i 
samtliga akter. Det är beslutet och dess motivering som är utgångspunkt för 
undersökningen av ärendehanteringen i kapitlet. Jag har undersökt besluts-
motiveringarna och funnit att de skiljer sig åt och på så vis består aktmateria-
let av olika ”typer” av negativa beslut. Förutom den självskrivna uppdelningen 
mellan avslags- och indragningsärenden ger också beslutsmotiveringarna som 
sådana olika typer av avslags- och indragningsbeslut. Det är med utgångs-
punkt i dessa olika typer jag analyserat hur ärendegångarna som leder fram 
till negativa beslut ser ut. 

I nästan samtliga beslutsformuleringar meddelas den försäkrade att För-
säkringskassan inte anser att det föreligger någon sjukdomsgrundande ar-
betsoförmåga och därmed ingen rätt till sjukpenning. Så långt är i princip 
samtliga beslut enhetliga. Därmed kvalificerar sig inte de försäkrade för er-
sättning från sjukförsäkringen. Men till beslutet följer nästan alltid informa-
tion som talar om varför den försäkrade inte bedöms ha en sjukdomsgrundad 
arbetsoförmåga. Det är sådana uppgifter som utgör den sk. ”springande 
punkten”, dvs. huvudskälet, till varför beslutsunderlaget inte styrker rätt till 
sjukpenning. Det är dessa motiveringar som ligger till grund för den katego-
risering jag gjort av de negativa besluten. Följande fyra beslutskategorier har 
jag identifierat i motiveringarna som Försäkringskassan gjort i de 100 strate-
giskt utvalda akterna. Sjukpenningrätten ifrågasätts till följd av: 

1. Den försäkrade är inte sjuk eller sjuk nog 
Om det i beslutsmotiveringen hävdas att den försäkrades sjukdoms-

bild/diagnos inte är att betrakta som sjukdom eller om det anses att det är 
mycket tveksamt om sjukdomsbilden/diagnosen kan betraktas som sjukdom, 
har jag klassificerat beslutet under den här kategorin. Här har jag även valt 
att klassificera beslut om det i beslutsmotiveringen, eller i dokument som 
beslutsmotiveringen hänvisar till, står att sjukdomen är av sådan lindrig art 
att sjukförsäkringen inte gäller. 

2. Den försäkrade är inte arbetsoförmögen nog 
Om det i beslutsmotiveringen hävdas att den försäkrade inte är arbets-

oförmögen eller tillräckligt arbetsoförmögen har jag klassificerat beslutet 
under den andra kategorin. Till kategorin hör även de negativa beslut som 
motiveras av att Försäkringskassan bedömer att sjukskrivningstiden som den 
försäkrade begär och som rekommenderas på sjukintyget är för lång i förhål-
lande till Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga. 

3. Kvartilmekanismen 
Den tredje kategorin omfattar ärenden där beslutsmotiveringen gör gäl-

lande att den försäkrade arbetat för mycket i förhållande till omfattningen av 
den begärda sjukpenningen. Eftersom arbetsförmåga bedöms i kvartiler be-
höver den inte överensstämma med den faktiska arbetsförmågan. När det 
negativa beslutet grundas på en sådan dissonans kallar jag besluten för kvar-
tilmekanism. 
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4. Den försäkrades sjukskrivningshistorik 
Den fjärde kategorin samlar upp två olika beslutsmotiveringar som kan 

sammanfattas under ett tema – sjukskrivningshistorik. Beslut som tillhör den 
här kategorin innehåller antingen referenser till tidigare fattade beslut för den 
försäkrade, dvs. sjukpenningrätten anses vara utredd vid tidigare tillfälle och 
beslutet följer som en konsekvens av tidigare beslut. Det finns också negativa 
beslut där Försäkringskassan anser att den försäkrade sedan tidigare fått sitt 
försäkringsskydd tillgodosett med sedan tidigare beviljad sjukersättning på 
deltid. De besluten handlar om försäkrade som arbetar eller är arbetslösa på 
halvtid och som har ett sjukintyg som gör gällande att arbetsförmågan är helt 
nedsatt till följd av sjukdom och att de inte kan arbeta alls under en viss peri-
od. 

Samtliga negativa beslut i det strategiska urvalet har granskats och klassi-
ficerats efter ovanstående kategoriindelning utom två ärenden. Två negativa 
beslut fattades mot bakgrund av att den försäkrade sökte sjukpenning under 
pågående föräldraledighet130. I båda ärendena, ett avslags- och ett indrag-
ningsärende, ansåg Försäkringskassan att den försäkrade trots sjukdom klarar 
att sköta om sitt barn.  

Det strategiska urvalet består av 100 ärenden vilka fått ett negativt beslut 
mot bakgrund av diagnoser för myalgi, lumbago, stress- och krisreaktion 
samt fraktur på underben och fotled. Av dessa ifrågasattes 34 sjukärenden om 
de försäkrade var sjuka eller sjuka nog, 54 ärenden ifrågasattes om de försäk-
rade var arbetsoförmögna nog, 3 ärenden ifrågasattes till följd av kvartilme-
kanismen och 7 ärenden ifrågasattes pga. sjukhistorik. Se tabell 4:1 nedan. 
Tabell 4:1 Antal akter i respektive beslutskategori och beslutssteg 
 Avslag Indrag  
Beslutskategori Steg 1 Steg 5 Steg 1 Steg 5 Steg 7 Totalt 
1 Ifrågasatt sjukdom 21 7 5 1 - 34 
2 Ifrågasatt arbets-
oförmåga 

9 18 7 19 1 54 

3 Kvartilmekanism 3 - - - - 3 
4 Ifrågasatt p.g.a. 
sjukskrivningshistorik 

1 6 - - - 7 

Totalt 34 31 12 20 1 98 
Det är värt att notera att inga indragningsbeslut togs i steg 2, 3, 4 och 6 och 
att bara ett indragningsbeslut fattades i steg 7131. Det är också viktigt att på-
peka att de ärenden som jag kategoriserat som kvartilmekanismärenden och 
ärenden som ifrågasätts p.g.a. sjukskrivningshistorik blivit bedömda utifrån 
villkoret om sjukdomsgrundad arbetsoförmåga. Men, och det är det som gör 
beslutskategorierna berättigade, i beslutsdokumenten för de här ärendena 
hänvisas till tidigare beslut eller en differens mellan den försäkrades uppgifter 
om faktiskt arbetade timmar och begärd sjukpenning. 

I det här kapitlet om ärendeförloppen som leder till negativa beslut kom-
mer såväl kvantitativa data som exemplifierande data ur akterna att presente-
ras. De statistiska uppgifter som används baseras på samtliga 538 akter. Akt-
                                                        
130 Akterna 109, 311 
131 För en schematisk översikt av kategoriseringen av akterna se bilaga 2. 
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utdragen som presenteras kommer dock enbart från de 100 ärenden som valts 
ut i det strategiska urvalet.132 Övrig information i kapitlet är hämtat från 
Försäkringskassans vägledning (Försäkringskassan 2004:2) för utredare som 
arbetar med sjukpenningärenden.  

4.1 Avslagsärenden 
Analysen av ärendeförloppen tar sin utgångspunkt i beslutsdokumenten i 
akterna. Där anges skälen som utredarna motiverar avslagsbesluten med. 
Analysen sker i tre steg. Först klassificeras avslagsbesluten efter vilka skäl som 
anges i beslutsdokumenten, därefter delas de olika akterna in i två grupper 
baserat på om beslutet är fattat i bedömningssteg 1 eller i steg 5. Det betyder 
att jag undersöker ärendegångarna fram till avslag för arbetande (steg 1) och 
arbetslösa (steg 5) var för sig. Avslutningsvis härleds olika insatser och upp-
gifter i ärendena som föregått avslagsbesluten och som beslutsdokumenten 
hänvisar till. Det kan vara uppgifter från den försäkrade, intygsskrivande 
läkare, försäkringsläkare, rehabiliteringsaktörer, arbetsgivare, arbetsförmed-
ling men också från Försäkringskassans egna utredningsmaterial. 
4.1.1 Avslag till följd av att den försäkrade inte är sjuk  
Av de 65 avslagsbesluten i det strategiska urvalet fick 28 avslag med motiver-
ingen att de inte var sjuka eller sjuka nog i förhållande till arbetet eller den 
öppna arbetsmarknaden. 

21133 av de 28 avslagsbesluten med ett ifrågasättande av den försäkrades 
sjukdom togs i steg 1. Dessa beslut gäller nästan uteslutande försäkrade med 
en stress- eller krisreaktionsdiagnos (F43). Ifrågasättandet gäller antingen om 
den försäkrade är sjuk i enlighet med diagnosen på sjukintyget eller ifråga-
sätts diagnosen som sådan. I avslagsbesluten återkommer likartade motiver-
ingar. Antingen hänvisar utredaren till den försäkrades sociala situation i 
hemmet eller till en arbetsplatsrelaterad konflikt. Nedan följer ett exempel 
som visar att den försäkrade inte bedöms uppfylla sjukförsäkringens villkor 
om att den försäkrade måste vara sjuk för att ha rätt till sjukpenning:  

Du har inte rätt till sjukpenning därför att Försäkringskassan bedömer 
att du har en hel arbetsförmåga i ditt ordinarie arbete som brevbärare. 
Enligt försäkringsläkarens yttrande efter komplettering, är det inte me-
dicinskt styrkt att arbetsoförmåga pga sjukdom föreligger. Arbetsrelate-
rade problem bör lösas av arbetsgivaren134 

Den försäkrades sociala problem faller utanför sjukförsäkringens gränser. 
Stressrelaterade problem till följd av hög arbetsbelastning utgör alltså inget 
skäl för sjukpenning även om den försäkrade inte kan utföra sitt arbete. I 
beslutsmotiveringen hänvisas till försäkringsläkaryttrandet, vilket i sin tur 
                                                        
132 För information om totalundersökningen och det strategiska urvalet läs kap. 3 
133  Akterna: 87, 93, 162, 164, 235, 385, 448, 449, 454, 457, 476, 482, 499, 523, 533, 594, 599, 611, 
630, 631, 641  
134 Akt 641 
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hänvisar till uppgifter i ett kompletterat sjukintyg. För gruppen försäkrade 
som får avslag i steg 1 finns två tydliga mönster i ärendehanteringen. Det ena 
mönstret innebär att utredaren begär in komplettering till det medicinska 
underlaget, vilket sker på olika sätt i de undersökta akterna. Sjukintyg kom-
pletteras med nya ifyllda uppgifter, läkare skriver brev, genom telefonsamtal 
med den intygsskrivande läkaren, eller så bifogas medicinsk journal till akten. 
I ett ärende har ett läkarutlåtande skickats in. De kompletterande uppgifter-
na hjälper emellertid inte den försäkrade att få rätt. Det andra mönstret in-
nebär att utredarna i ett tidigt skede ställer frågan till försäkringsläkare om 
sjukdom är styrkt. Det är försäkringsläkarna som tydligt markerar att den 
försäkrades sjukdomsbild kan ifrågasättas. Försäkringsläkarna hänvisar ofta 
till de uppgifter om den försäkrades sociala situation ur vilken stress- eller 
krisreaktionen har sin grund. Ett sådant yttrande kan, när det gäller arbets-
platskonflikter, se ut på följande sätt: på utredarens fråga om arbetsförmågan 
är nedsatt på grund av sjukdom: 

Svar på frågan är nej. Det kompletterande medicinska underlaget be-
skriver förvisso mer hur den försäkrade mår men alltjämt står det skri-
vet att hela problematiken bottnar i en arbetskonflikt. Den försäkrade 
är ordinerat vila och promenader! Något annat agerande är inte note-
rat, ordinerat eller pekat på trots att detta är en arbetskonflikt.135 

Genomgående för de ärenden som får avslag i steg 1 med motiveringen att 
den försäkrade inte är sjuk eller att stress- eller krisreaktion inte är en till-
räckligt allvarlig sjukdom är att de försäkrade inte begär omprövning av be-
slutet. Det framgår inte i akterna varför de försäkrade avstått från den möj-
ligheten, men en möjlighet är förstås att det kan uppfattas som fruktlöst med 
ett sådant försök när medicinsk information redan kompletterats. 

Beslutsmotiveringar som ifrågasatte den försäkrades sjukdomstillstånd 
gällde även sju avslagsbeslut136 där de försäkrade var arbetslösa. De bedömdes 
inte vara sjuka eller sjuka nog för arbeten på den öppna arbetsmarknaden. 
Sex arbetslösa hade diagnosen stressreaktion och den sjunde hade myalgi. I 
flera av de undersökta ärendena som får avslag i steg 5 mot bakgrund av en 
diagnos för stress- eller krisreaktion finns en tidigare sjukskrivningshistorik 
dokumenterad i akten. I dessa ärenden, liksom för andra ärenden sett till hela 
det undersökta aktmaterialet, är det vanligt att diagnoser som myalgi, rygg-
värk och stress-krisreaktion avlöser varandra i den försäkrades sjukskriv-
ningshistorik. En sådan bakgrund har t.ex. en försäkrad som begär sjukpen-
ning och beskriver att han inte kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter som 
busschaufför eftersom han lider av yrsel och hjärtklappning. På det bifogade 
sjukintyget skriver läkaren att den försäkrade reagerar på en lång tids stress. 
Läkaren har ställt diagnosen stressreaktion F43.9 och konstaterar att symp-
tomen har sin grund i stress kopplat till den försäkrades arbetssituation. Ut-
redaren bedömer att det inte går att bedöma om den försäkrade har rätt till 
sjukpenning baserat på det medicinska underlaget och begär in komplette-
                                                        
135 Akt 448 
136 Akterna 238, 327, 483, 596, 612, 646, 687 
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rande uppgifter från den intygsskrivande läkaren. Därefter lämnar utredaren 
de medicinska underlagen till försäkringsläkare för yttrande. Utredaren vill 
veta om den försäkrade är sjuk och i så fall hur omfattande funktionsnedsätt-
ning försäkringsläkaren anser att sjukdomen medför. Försäkringsläkaren 
svarar i sitt yttrande att: 

Diagnostiska kriterierna inte uppfyllda: F 439=reaktion på en excep-
tionellt traumatisk händelse eller en betydande förändring av livssitua-
tionen som medför en bestående försämring av livsvillkoren. Detta kan 
inte jämställas med den stress en timanställd busschaufförs utsättas för. 
Möjligen är det frågan om panikångest, den försäkrade har haft lik-
nande besvär tidigare.137 

Försäkringsläkaren menar vidare att ”sjukskrivning är inte motiverad efter 
061015 om det skall ses mot hela arbetsmarknaden”. Utredaren bifogar ytt-
randet till akten och beslutar att kommunicera en övervägan om avslag till 
den försäkrade: 

Anledningen till att Försäkringskassan överväger att inte betala ut din 
sjukpenning from 061016 är att Försäkringsläkaren som har konsulte-
rats i ditt ärende och har gjort bedömningen att de medicinska underla-
gen inte styrker att din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel 
i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete efter 061015. 

Exemplet som belyses ovan utgör en slags standardärendegång för avslags-
ärenden. Den försäkrade begär sjukpenning med stöd i ett sjukintyg. Någon 
uppgift i begäran eller sjukintyget väcker utredarens uppmärksamhet och en 
försäkringsläkare ombeds granska beslutsunderlagen. Försäkringsläkaren ger 
en tydlig signal tillbaka till utredaren att det inte föreligger någon sjukpen-
ningrätt mot bakgrund i de uppgifter som finns i ärendet, varpå utredaren 
beslutar att kommunicera en övervägan om avslag. Proceduren är standard i 
så motto att den utgör den vanligaste ärendegången för avslagsärenden oaktat 
vid vilket Försäkringskassekontor beslutet fattats. 

Avslagsbesluten för de arbetslösa som inte bedömdes vara sjuka eller sjuka 
nog fattades vid fyra av de undersökta kontoren. Det fanns alltså inget möns-
ter för var den beslutsmotiveringen användes för arbetslösa vid de undersökta 
försäkringskassekontoren. Däremot fanns ett tydligt mönster för dem med en 
anställning. Majoriteten av avslagsbesluten i steg 1 mot bakgrund av ett ifrå-
gasättande av den försäkrades sjukdom, 15 av 21, fattades vid ett av de fem 
undersökta länskontoren. 5 av de resterande avslagen fattades vid ett annat 
länskontor. Det innebär att sådana beslut i stor utsträckning var kopplad till 
praxis vid de lokala kontoren. 
4.1.2 Avslag till följd av att den försäkrade inte är arbetsoförmö-

gen 
Av 65 avslagsbeslut fick 27 beskedet att de inte hade rätt till sjukpenning 
p.g.a. att de inte var arbetsoförmögna eller arbetsoförmögna nog. I denna 
                                                        
137 Akt 327 
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beslutskategori återfanns nästan uteslutande försäkrade med de fysiska värk- 
och smärtdiagnoserna myalgi och lumbago. Nio av dessa försäkrade hade en 
anställning och fick avslag i steg 1138. I de undersökta akternas beslutsmoti-
veringar menar utredarna att de försäkrade kan klara sina vanliga arbeten 
trots sjukdomstillstånden. Oftast hänvisar utredaren i sitt beslut till det arbete 
som den försäkrade har och anses kunna klara: 

Anledningen till att Försäkringskassan har beslutat att inte betala sjuk-
penning är att det samlade underlaget i form av begäran om sjukpen-
ning och medicinska underlag inte ger stöd för en på medicinska grunder 
nedsatt arbetsförmåga sett till ditt arbete som lokalvårdare139. 

Motiveringen står med i det beslutsdokument som Försäkringskassan skickat 
till den försäkrade. I dokumentet har utredaren också noterat bakgrunden till 
beslutet och hur det är fattat. I det citerade ärendet fattades beslutet i en s.k. 
Primo-grupp. Det betyder att fler än en utredare har begrundat beslutsun-
derlagen och slutit sig till att den försäkrade inte har rätt till sjukpenning. I 
beslutsdokumentet har utredaren också noterat hur och med bakgrund i vad 
som beslutet är fattat. Som underlag för bedömningen av den försäkrades 
arbetsförmåga hänvisas till dennes begäran om sjukpenning, sjukintyg, kom-
pletterat sjukintyg samt försäkringsläkarens yttrande. Beslutsmotiveringen 
står med i det beslutsdokument som Försäkringskassan skickat till den för-
säkrade. Där medföljer också en beskrivning av ärendet. Det påbörjades med 
att en kvinnlig lokalvårdare, skickade in en begäran om sjukpenning och ett 
sjukintyg till Försäkringskassan. Hon har en deltidsanställning och ansöker 
om hel ersättning efter sjuklöneperiodens slut. I begäran skriver hon att hon 
mår psykiskt dåligt och har ont i ett öra efter en misshandel. På sjukintyget 
står diagnosen krisreaktion och att upphovet är att kvinnan blivit misshand-
lad. Där står också omnämnt några synliga tecken på våld mot örat. Läkaren 
bedömer att kvinnans arbetsförmåga är helt nedsatt under en veckas tid. 
Primo-gruppen tycker att begäran om sjukpenning är ofullständigt ifylld och 
begär in en komplettering av den försäkrade. I kompletteringen beskriver den 
försäkrade sina vanliga arbetsuppgifter ”tunga lyft, skrapar märken på golvet, 
skurar golv, städar toaletter på huk, m.m.” och utvecklar vad det är hon inte 
kan utföra för arbetsuppgifter till följd av sjukdomen: ”ont i vänster öra + mår 
psykiskt dåligt. Rädd att gå ut. Ont i huvudet. Har barn som inte vill vara 
själva hemma. Har inget fritids till dom under juni”. När kompletteringen 
har fogats till akten vänder sig Primo-gruppen till en försäkringsläkare för ett 
yttrande. Till underlag för sitt yttrande har försäkringsläkaren dels begäran 
om sjukpenning, dels sjukintyget. I yttrandet skriver försäkringsläkaren: 

                                                        
138 Akterna 78, 96, 113, 116,136, 145, 146, 153, 231 
139 Akt 96 
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Det finns i ärendet diagnos enligt ICD10. Det finns från status och öv-
rig analys inga kriterier/markörer för nämnda diagnos eller annan psy-
kisk åkomma respektive fynd från örontrakten med dignitet vilket skulle 
kunna styrka en medicinsk betingad nedsättning av df:s funktionsför-
måga i sådan grad, att en nedsatt arbetsförmåga finns styrkt sett till ar-
betet inom företaget (städning och diverse andra arbetsmoment).140  

Att försäkringsläkaren fäster stor vikt vid objektiva fynd, eller frånvaron av 
dem, är genomgående för de försäkringsläkaryttranden som leder fram till 
ifrågasättande. Efter försäkringsläkarens yttrande gör Primogruppen en be-
dömning av sjukpenningrätten och beslutar att kommunicera till den försäk-
rade att hon saknar rätt till ersättning. Ärendet lämnas för kvalitetsgransk-
ning141 och kommer tillbaka utan anmärkning. I kommuniceringen skriver 
utredaren: ”I samråd med försäkringsläkare bedöms att det samlade underla-
get inte styrker en nedsättning av arbetsförmågan i den omfattning att det 
förhindrar df från att utföra sitt arbete med lokalvård”142. Efter att ha erhållit 
beskedet om det planerade avslaget ringer den försäkrade upp utredaren och 
säger att hon ska ringa sin läkare och sedan skicka in ett kompletterande 
sjukintyg. Utredaren beslutar att förlänga kommuniceringstiden så att det 
kompletterande sjukintyget ska kunna tas i beaktande före ett beslut om rät-
ten till sjukpenning. Det kompletterande sjukintyget skiljer sig på en punkt 
från det första sjukintyget. I det nya sjukintyget betonas öronskadan med två 
nya diagnoser för trumhinneskada och öronsus. Det står också att patienten 
blivit undersökt av en öronläkare. I Primo-gruppen anser man inte att det 
nya sjukintyget ändrar tidigare bedömning. Den försäkrades begäran om 
sjukpenning avslås och sjukfallet avslutas. 

Beslutsmotiveringen i exemplet ovan gäller graden på den sjukdomsgrun-
dade arbetsförmågan, men avslagen kan även gälla tiden som arbetsförmågan 
bedöms nedsatt av sjukdom. Den försäkrade begär sjukpenning för en viss tid 
med stöd av sjukintyget där den intygsskrivande läkaren sjukskrivit individen 
för en viss period. Det är emellertid försäkringskassan som beslutar om hur 
länge den försäkrade har rätt till sjukpenning. Ett negativt beslut kan alltså 
även gälla ärenden där försäkringskassans bedömning avviker från den in-
tygsskrivande läkarens avseende hur lång tid sjukskrivningsperioden ska vara. 
När Försäkringskassan avslår delar av den begärda sjukpenningperioden an-
förs antingen att sjukdomen inte sätter ner den försäkrades arbetsförmåga 
under hela den begärda perioden eller att arbetsförmågan bedöms öka under 
en konvalescenstid. 

Bland avslagsärendena i steg 5 där arbetslösa bedöms dominerar besluts-
motiveringar som gör gällande att den försäkrade har en förmåga att ta ett på 
arbetsmarknaden vanligt förekommande arbete. Det är 18 beslut143 som fat-

                                                        
140 Akt 96 
141 I de undersökta akterna förekommer det att en utredare låter en annan utredare uttala sig om 
ärendet före ett negativt beslut fattas. Proceduren tycks vara en formalitet och i de undersökta akterna 
är det ytterst sällan som det medföljer en kommentar från den tillfrågade utredaren. 
142 Akt 96 
143 Akterna 91, 128, 181, 193, 242, 262, 268, 275, 282, 290, 424, 428, 450, 650, 672, 673, 674, 682   
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tats mot bakgrund i en sådan bedömning. Hälften av besluten gäller försäk-
rade med myalgi, och hälften gäller försäkrade med lumbago.  

De som är arbetslösa får sin arbetsförmåga bedömd direkt i stegmodellens 
steg 5, dvs. mot den nationella arbetsmarknaden. Det innebär att den försäk-
rade ska bedömas vara arbetsför om han eller hon kan ta ett vanligt före-
kommande arbete på arbetsmarknaden trots sjukdom. Motivet till avslagsbe-
slutet formuleras ofta på följande sätt när det gäller en försäkrad som är ar-
betslös:  

Anledningen till att Försäkringskassan har beslutat att inte betala ut 
din sjukpenning är att det samlade underlaget inte ger stöd för en ned-
sättning av förmågan att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande i 
lämpligt arbete144. 

Beslutsformuleringen förekommer frekvent i de akter jag studerat. Tillägget 
”i lämpligt arbete” medföljer när den försäkrade har en klarlagd funktions-
nedsättning som gör vissa typer av arbeten olämpliga. Det kan betyda att 
Försäkringskassan bedömer att den försäkrade har hel arbetsförmåga på den 
nationella arbetsmarknaden men med reservation för yrken där exempelvis 
höger arm belastas. 

Symtomatiskt för beslutsmotiveringarna i de avslagsbeslut som jag stude-
rat är att utredaren poängterar att den försäkrade bör kunna stå till arbets-
marknadens förfogande trots de medicinska besvären: 

Anledningen till att Försäkringskassan har beslutat att inte betala ut 
din sjukpenning är att det samlade underlaget i form av begäran om 
sjukpenning och medicinskt underlag inte ger stöd för en på medicinska 
grunder nedsatt arbetsförmåga gentemot möjligheten att stå som arbets-
sökande på en generell arbetsmarknad. Att man gör bedömning gent-
emot en generell arbetsmarknad beror på att du är arbetslös. Behand-
lande läkare uppger i sitt intyg om hur sjukdomen påverkat din förmåga 
”Smärta vid stor belastning och långvarit arbete. Klarar ej tunga lyft. 
Får ont vid lyft av tunga grejor”. Detta behöver du inte utsätta dig för 
under tid du är arbetslös eller utför ett för dig lämpligt arbete. Försäk-
ringsläkare har tagit del av medicinskt underlag och han delar vår be-
dömning.145 

Ärendegångarna i den här kategorin följer den standardmodell som beskrevs 
i beslutskategorin ovan (4.1.1), men med en viktig skillnad. I majoriteten av 
avslagsbesluten där arbetslösa får sin arbetsoförmåga ifrågasatt begär den 
försäkrade att Försäkringskassan ska överpröva sitt beslut. I samtliga de ären-
den som undersöks här vidhåller dock Försäkringskassan sitt beslut att inte 
bevilja någon sjukpenning. 

Hälften av avslagsbesluten där arbetslösas arbetsoförmåga ifrågasattes togs 
vid ett av de undersökta försäkringskassekontoren medan de resterande be-
sluten fattades vid tre andra kontor. Även om beslutsmotiveringen användes 
                                                        
144 Akt 268 
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vid flera kontor var det alltså vid ett av dessa som den typen av avslag var 
frekvent. Bilden av att negativa beslut mot bakgrund av ifrågasättande av 
arbetsoförmågan i den tidiga bedömningen var kopplad till ett kontor för-
stärks av att samtliga beslut i kategorin för de med en anställning togs vid 
samma kontor. Av samtliga de 27 avslagsbesluten där den försäkrades arbets-
oförmåga ifrågasattes fattades 19 vid det kontoret. Även avslagsbeslut i den 
här kategorin var alltså i huvudsak knutet till lokal praxis vid ett länskontor. 
4.1.3 Avslag till följd av kvartilmekanismen 
Av de 65 avslagsbesluten fattades 3 mot bakgrund i det jag kallar för kvartil-
mekanismen146. De besluten gällde försäkrade med en anställning som be-
dömdes i steg 1. Vare sig den försäkrade är arbetslös eller har ett arbete be-
döms arbetsförmågan i kvartiler. Det betyder att arbetsförmågan kan bedö-
mas vara helt nedsatt, nedsatt med tre fjärdedelar, till hälften eller med en 
fjärdedel. Den intygsskrivande läkaren och den beslutande utredaren kan ha 
olika uppfattningar om graden av den försäkrades arbetsoförmåga. Men det 
är Försäkringskassan som fattar det slutliga beslutet om i vilken grad den 
försäkrade har en nedsättning i arbetsförmågan. Skillnader i omfattningen av 
den intygade och den bedömda arbetsoförmågan kan alltså utgöra ett skäl för 
negativa beslut: 

Anledningen till att Försäkringskassan har beslutat att betala halv 
sjukpenning från och med 1 maj är att de handlingar som kommit in 
till Försäkringskassan i form av begäran om sjukpenning och medicinskt 
underlag, inte ger stöd för en hel nedsättning av din arbetsförmåga sett 
till arbete i gatukök/grill.147 

Utredaren beslutar att den försäkrade har rätt till halv sjukpenning och avslår 
på så vis halva den begärda ersättningen. Men den beviljade halva sjukpen-
ningen är också tidsbegränsad: 

Bedömer ärendet som ett prognosärende. Jag bedömer att det i dagsläget 
är obehövligt med en SASSAM-kartläggning och avstämningsmöte ef-
tersom det i nuläget inte skulle öka förutsättningarna för henne att åter-
gå till arbete. Om sjukskrivning förlängs efter september månad bör ny 
bedömning göras148. 

I beslutet lägger utredaren sålunda in en bedömning för hur länge den halva 
sjukpenningen kan betalas ut för kvinnans krisreaktion sett till hennes arbete. 

Den nämnda kvartilmekanismen kan vara bekymmersam för den försäk-
rade även när det inte är någon skillnad mellan läkarens och utredarens be-
dömningar av den försäkrades sjukdomsgrundade arbetsoförmåga. Det nega-
tiva beslutet blir då följd av matematisk uträkning av differensen för hur 
mycket den försäkrade arbetat och hur mycket den försäkrade anser sig kun-
na arbeta. Avslagsbeslutet blir alltså ett resultat av att den försäkrade arbetat 
                                                        
146 Akterna 2, 153, 627 
147 Akt 153 
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mer än vad hon eller han uppgivit sig kunna arbeta i sin begäran om sjuk-
penning. Följande exempel får illustrera en sådan mekanism: En kvinna som 
arbetar i en kundtjänst får diagnosen krisreaktion (F439) och bedöms ha en 
halv arbetsförmåga av sjukskrivande läkare men bedöms bara ha en fjärdedels 
nedsättning av arbetsförmågan av Försäkringskassan. Utredarens beslutsmo-
tivering klargör varför:  

Anledningen till att Försäkringskassan har beslutat att inte betala ut 
sjukpenning är att du har uppgivit att du arbetat 20 timmar/vecka un-
der perioden den 14 augusti till och med den 22 augusti 2006. Du arbe-
tade normalt 32 timmar/vecka. En halvtidssjukskrivning innebär en 
halvering av ditt arbetsutbud. Du har således arbetat 62,5% av ditt ar-
betsutbud, vilket innebär att halv sjukpenning ej kan utgå eftersom du 
arbetat mer än halvtid. Försäkringskassan bedömer att din arbetsför-
måga endast är nedsatt till en fjärdedel och att det då endast kan utgå 
en fjärdedels sjukpenning under denna period.149 

Regeln som säger att arbetsförmågan ska bedömas i kvartiler medför alltså en 
risk för ett negativt beslut som gäller delar av den begärda sjukpenningen. 
För den försäkrade innebär det en risk att stå med upp till 24 procents oför-
säkrat inkomstbortfall. 

De tre avslagsbesluten mot bakgrund i en kvartilmekanism fattades vid tre 
olika länskontor och mot bakgrund av tre olika diagnoser. 
4.1.4 Avslag till följd av sjukskrivningshistorik 
Den försäkrades sjukskrivningshistorik kan spela in i Försäkringskassans 
bedömning av rätten till sjukpenning. Men det är bara i ett fåtal ärenden där 
den försäkrades sjukskrivningshistorik utgör en del av de angivna skälen för 
avslagsbeslutet i beslutsmotiveringen. Totalt fattades sju avslagsbeslut mot 
bakgrund i den försäkrades sjukskrivningshistorik150. Sex av besluten gällde 
arbetslösa och ett beslut gällde en försäkrad med en anställning. I de under-
sökta akterna återfanns alltså ett sjukärende med avslagsbeslut i steg 1 där 
den försäkrades sjukskrivningshistorik åberopats som skäl för det negativa 
beslutet: 

Anledningen till att Försäkringskassan har beslutat att inte betala ut 
din sjukpenning är att det samlade underlaget i form av begäran om 
sjukpenning och medicinskt underlag inte ger stöd för en på medicinska 
grunder försämring av din arbetsförmåga i den omfattning att du inte 
kan arbeta halvtid som serveringsvärd. Du är sedan tidigare beviljad 
halv pensionsförmån för samma besvär som nu anges i medicinskt un-
derlag. Försäkringsläkare har tagit del av medicinskt underlag och han 
delar vår bedömning.151 
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150 Akterna 72, 79, 149, 178, 183, 378, 418 
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Den försäkrade har sedan tidigare tilldelats en tidsbegränsad sjukersättning 
på 50 procent baserat på återkommande depressioner och smärtproblematik, 
vilket hindrat hennes arbete i ett storkök. Med den nya begäran om sjukpen-
ning för att täcka upp den resterande halvtiden bifogar den försäkrade fyra 
sjukintyg utfärdade av två olika distriktsläkare som intygar att den försäkrade 
har hel nedsättning av arbetsförmågan till följd av akut myalgi och depres-
sion. Utredaren beslutar med stöd i det försäkringsmedicinska utlåtandet att 
avslå den försäkrades begäran med hänvisning till att de medicinska underla-
gen inte tillför något till den sedan tidigare gjorda bedömningen att den 
försäkrades besvär sätter ner arbetsförmågan till hälften i förhållande till hen-
nes arbete. 

För de sex arbetslösa152 som fick avslag mot bakgrund av deras sjukskriv-
ningshistorik förekommer två olika varianter där sjukskrivningshistoriken 
utgör skäl för avslag. Ett sådant skäl är när den försäkrade sedan tidigare 
uppbär försörjningsstöd för en nedsättning i arbetsförmågan, exempelvis halv 
pensionsförmån, och begär sjukpenning för den resterande delen. Det andra 
skälet som utredaren kan åberopa utifrån den försäkrades ärendehistorik är 
om den försäkrade fått ett avslags- eller indragningsbeslut mot bakgrund av 
ett besvär som den försäkrade ånyo hänvisar till i en ny begäran om sjukpen-
ning. 

Avslagsbeslutet kan alltså fattas som en konsekvens av tidigare beslut. 
Gemensamt för de ärendena är att de har en lång sjukskrivningshistorik. I ett 
fall har exempelvis en kvinna varit sjukskriven under lång tid från sitt arbete 
som städerska mot bakgrund av stressreaktion, utmattning och ångest. Efter 
två års sjukskrivning gör arbetsgivaren tillsammans med det lokala facket 
bedömningen att kvinnan inte kan komma tillbaka till sitt arbete. Försäk-
ringskassan bedömer då att hon kan ta ett arbete på den öppna arbetsmark-
naden och sjukpenningen dras in. Efter ett par månader inkommer kvinnan 
med nytt sjukintyg där kvinnans arbetsförmåga bedöms vara helt nedsatt. 
Försäkringskassan avslår kvinnans begäran: 

Anledningen till att Försäkringskassan beslutat att inte betala ut din 
sjukpenning är att det tidigare beslutet (beslutsdatumet) kvarstår. Vi 
bedömde då att du har arbetsförmågan mot normalt förekommande ar-
beten och denna bedömning är fortfarande gällande. De inkomna lä-
karintygen för perioden påvisar ingen försämring och eftersom sjukskiv-
ningen grundas på samma besvär kvarstår den tidigare bedömningen. 
Arbetsgivaren har inte kunnat omplacera dig eller anpassa dina arbets-
uppgifter vilket innebär att din arbetsförmåga bedöms mot alla normalt 
förekommande arbeten på arbetsmarknaden.153  

Avslagsbeslutet följer alltså som en konsekvens av tidigare bedömning av den 
försäkrades arbetsförmåga. Eftersom kvinnans sjukdomsproblem kvarstår 
utan förändring finns det ingen anledning enligt utredaren att ändra på be-
slutet.  
                                                        
152 Akterna 72, 79, 149, 178, 378, 418 
153 Akt 378 
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Akterna för de negativa besluten i den här kategorin är omfattande. De 
försäkrade som får avslag mot bakgrund av tidigare beslut har som regel fått 
både sitt medicinska hälsotillstånd och sin arbetsförmåga utredd i flera om-
gångar och av olika aktörer. Den del av akten som gäller det aktuella sjuk-
ärendet är dock begränsad till formuläret för begäran, sjukintyg, yttrande av 
försäkringsläkare och beslutsdokument.  

Fyra av de sex avslagsbesluten med en beslutsmotivering som hänvisade 
tillbaka på tidigare informationer om den försäkrades sjukskrivningshistorik 
fattades vid ett av försäkringskontoren. Således är besluten även i denna ka-
tegori till stora delar knutna till praxis vid ett länskontor. 

4.2 Indragningsärenden 
Indragningsärenden skiljer sig markant åt från avslagsärenden eftersom det 
negativa beslutet i indragningsärenden följer på ett tidigare beslut att bevilja 
den försäkrade sjukpenning. I den tidiga bedömningen kan sjukpenning-
ärendet som beviljas sjukpenning antingen kategoriserats som utrednings-
ärende eller som prognosärende. De ärenden som bedöms kunna avslutas 
utan några särskilda åtgärder utgör prognosärenden medan de ärenden som 
kan kräva uppföljning och aktiva åtgärder för att den försäkrade ska kunna 
återgå till arbete kategoriseras som utredningsärende. Efter det att ärendet 
kategoriserats som utredningsärende ska, enligt lagen om allmän försäkring, 
en successiv bedömning av sjukpenningrätten i relation till stegmodellen 
påbörjas. För prognosärenden gäller det att avvakta. Antingen avslutas ären-
det som väntat eller så omkategoriseras det till ett utredningsärende, varvid 
en ny bedömning enligt stegmodellen tillämpas på ärendet. 

För såväl prognos- som för utredningsärenden fogas nya beslutsunderlag 
allteftersom sjukpenningperioden förlängs. Vissa av dessa underlag fogas till 
akten enligt en fastlagd ärendelogik. Exempelvis ska för varje ny tidsperiod 
som sjukärendet fortskrider finnas ett sjukintyg för den perioden. En del 
andra underlag tillkommer som resultat av de åtgärder och beslut som utre-
daren fattar i det enskilda ärendet. I de undersökta akterna med ett indrag-
ningsbeslut varierar såväl mängden som omfattningen av beslutsunderlagen. 
Karaktären på informationen som biläggs sjukpenningakten kan också skilja 
sig åt. I en del indragningsärenden består beslutsunderlagen huvudsakligen av 
sjukintyg medan det i andra indragningsärenden även finns relativt omfat-
tande information från andra aktörer. 

Nedan kommer olika exempel att ges på hur ny information i ett sjuk-
penningärende leder till förnyade bedömningar av sjukpenningrätten. Sjuk-
ärendet omdefinieras på så vis i förhållande till de administrativa kategorierna 
i stegmodellen. Sådana bedömningar kan leda till att den försäkrade bedöms 
ha rätt till sjukpenning i det nya bedömningssteget, men sjukpenningrätten 
kan också komma att ifrågasättas och dras in. 

Liksom i analysen av avslagsärenden tar analysen av ärendeförloppen som 
leder fram till indragningsbeslut sin utgångspunkt i beslutsdokumenten i 
akterna där skälen som utredarna motiverar beslutet med finns. I analysen 
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delas de olika akterna in efter vilket av de sju stegen som de försäkrade be-
dömdes mot när indragningsbeslutet fattades. Därefter studerar jag vilka skäl 
som anges i beslutsdokumenten. Jag fortsätter med att härleda olika insatser 
och uppgifter som föregått indragningsbesluten och som beslutsdokumenten 
hänvisar till.  

I det strategiska urvalet med 100 ärenden med negativa beslut var 34 in-
dragningsärenden. Av dessa fick 14 negativt beslut mot bakgrund av en be-
dömning i steg 1. 19 ärenden drogs in i steg 5, och 1 ärende fick indrag-
ningsbeslut i steg 7. Ärendegångarna för de sjukfall som får indragningsbe-
slut i steg fem ser mycket olika ut beroende på om den försäkrade först blivit 
bedömd i förhållande till ett arbete/arbetsplats för att därefter bli bedömd 
mot arbetsmarknaden eller om den försäkrade varit arbetslös under hela sjuk-
perioden fram till indragningsbeslutet och därmed bedömts mot arbetsmark-
naden under hela sjukskrivningstiden. 
4.2.1 Indragning till följd av den försäkrade inte är sjuk 
6 av 33 indragningsbeslut fattades mot bakgrund i att den försäkrades sjuk-
dom ifrågasattes. Ett av de besluten gällde en arbetslös med en diagnos för 
lumbago i steg 5 medan de övriga besluten gällde försäkrade med en anställ-
ning och fattades i steg 1154. Samtliga försäkrade som ifrågasattes i steg 1 
hade diagnosen stress- eller krisreaktion. 

I de undersökta akterna står det klart att beslutsunderlagen för de sjuk-
ärenden som dras in i steg 1 till följd av ett ifrågasättande av diagnosen är 
tunna. Inte i något ärende har det genomförts någon SASSAM-kartläggning 
eller något avstämningssamtal. Någon yttre aktör har heller inte hörts eller 
bifogat något kompletterande beslutsunderlag. Däremot spelar försäkringslä-
karna en avgörande roll för besluten, vilket följande beslutsmotivering kan 
exemplifiera:   

Du har inte rätt till sjukpenning därför att Försäkringskassan bedömer 
att din arbetsförmåga inte är nedsatt på grund av sjukdom. Av läkar-
intyget framgår hög arbetsbelastning. Din arbetsförmåga begränsas ge-
nom att du behöver vila från arbetet en period då du uppvisar klara 
stressrelaterade symtom. Försäkringsläkaren uppger att det är oklart be-
träffande diagnos, det framkommer inte hur allvarliga dina symtom är, 
varken beträffande de fysiska eller psykiska. Försäkringsläkaren bedö-
mer att sjukdom inte är styrkt. Besvären är helt arbetsrelaterade, varför 
de bör angripas genom andra åtgärder.155  

Ärenden som dras in med beslutsmotiveringen att sjukdomen eller den för-
säkrades sjukdomstillstånd ifrågasätts är intressanta med tanke på att sjuk-
penningen först beviljats mot bakgrund av den ifrågasatta diagnosen. Av min 
granskning framgår att indragningsbesluten i dessa ärenden sker efter att 
försäkringsläkaren aktiverats i det pågående ärendet. Men det är utredaren 
som initierar den försäkringsmedicinska bedömningen. I de undersökta ak-
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terna leder följande händelser fram till indragningsbeslutet. I ett ärende bör-
jar händelsekedjan med ett telefonsamtal mellan den försäkrade och utreda-
ren. I samtalet framkommer att den försäkrade kommer att bli arbetslös. Den 
nya uppgiften föranleder utredaren att skicka de medicinska underlagen till 
en försäkringsläkare för ett yttrande. Utredaren vill veta om den försäkrade är 
sjuk. Försäkringsläkaren menar att sjukdom inte är styrkt utan att det snarast 
föreligger en krisrektion med övergång i reaktiv depression orsakad dels av en 
separation, dels en uppsägning. Utredaren går på försäkringsläkarens linje 
och meddelar den försäkrade att Försäkringskassan överväger att dra in sjuk-
penningen.156 

I tre ärenden med sjukintyg med uppgifter om arbetsplatskonflikt blir ut-
redaren tveksam till om den försäkrade har rätt till sjukpenning. Ärendehan-
teringen i de fallen är snarlika och kan exemplifieras med utdrag från en akt. 
Utredaren som först beviljat den försäkrade sjukpenning vänder sig till för-
säkringsläkaren med frågan: 

Den försäkrade själv uppger sjukdom; stressrelaterat. Av intyget fram-
går hög arbetsbelastning vilket medfört stressrelaterade symtom med 
magont, matleda, samt sömnsvårigheter. Nedstämd, oro… Jag kan inte 
bedöma om sjukdom är styrkt på föreliggande underlag. Klart relaterat 
till arbetssituationen enligt intyget. Är sjukdom styrkt?”157  

I sitt yttrande slår försäkringsläkaren fast att sjukdom inte är styrkt varpå 
utredaren beslutar att dra in sjukpenningen. I ett annat ärende framgår att 
utredaren tyckt att en viss tids sjukskrivning varit i sin ordning till följd av 
svåra problem i familjen, men när sjukfallet drar ut på tiden tillfrågas en för-
säkringsläkare om sjukdom föreligger. Försäkringsläkaren påpekar att den 
försäkrade inte är sjuk, varpå utredaren drar in sjukpenningen.158  

Ärendet159 där sjukpenningen drogs in i steg 5 mot bakgrund av ett ifrå-
gasättande av den försäkrades sjukdom avvek från de indragningsärenden 
som drogs in i steg 1. Indragningsbeslutet följde efter det att den försäkrade 
fick en ny diagnos under pågående sjukärende varpå utredaren kategoriserade 
om ärendet från prognos- till utredningsärende. Det medförde att sjukpen-
ningrätten, i tid och omfattning, som gällde en tidigare diagnos ifrågasattes 
till följd av den nya diagnosen. Utredaren skriver: 
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Den försäkrade får inte någon sjukpenning därför att Försäkringskas-
san bedömer att han kan arbeta hela sin normala arbetstid. Hans ar-
betsförmåga anses inte längre vara nedsatt med minst 25 % i förhållan-
de till ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden där han 
slipper tunga lyft. Den försäkrade har visserligen kroniska besvär med 
nacken och kommer inte att bli helt återställd enligt hans läkare på orto-
peden. Anledningen till den försäkrades fortsatta sjukskrivning var 
snarare besvär med ryggen som jag då bedömde helt sätta ned försäkra-
des arbetsförmåga vilket jag nu inte anser är fallet eftersom den försäk-
rade inte längre är sjukskriven för besvär med ryggen. Därför bedömer 
jag att det inte är medicinskt styrkt att arbetsförmågan är nedsatt med 
minst en fjärdedel i förhållande till ett på arbetsmarknaden normalt fö-
rekommande arbete. Den försäkrade bör kunna ställa sig till arbets-
marknadens förfogande och söka ett annat jobb som är rörligt och utan 
tunga lyft.160 

Den försäkrade har alltså en bedömd arbetsoförmåga om 25 procent så länge 
som diagnosen gäller ryggbesvär, men bedöms ha en hel arbetsförmåga när 
diagnosen anger att besvären gäller nacken. Båda bedömningarna gäller den 
försäkrades förmåga att ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden och i 
båda bedömningarna gäller det arbeten utan tunga lyft. 

Den nya diagnosen leder till att prognosärendet aktiveras och bedöms på 
nytt i steg 5. Försäkringsläkare och utredare bedömer att den försäkrade är 
arbetsförmögen i förhållande till den öppna arbetsmarknaden.  

Indragningsbesluten mot bakgrund i ett ifrågasättande av den försäkrades 
sjukdom fattades vid två av de fem undersökta länskontoren. De beslut som 
fattades i steg 1 gällde försäkrade med en diagnos för stress- och krisreaktion 
medan indragningsbeslutet i steg 5 gällde en diagnos för lumbago. 
4.2.2 Indrag till följd av att den försäkrade inte är arbetsoförmö-

gen 
27 av de 33 indragningsbesluten i det strategiska urvalet gällde sjukärenden 
där Försäkringskassan fattade negativt beslut mot bakgrund av att den för-
säkrades arbetsoförmåga ifrågasattes. Sju av de ärendena161 fattades i steg 1 
och gällde försäkrade som hade en anställning. I sex av de ärendena hade den 
försäkrade en diagnos för stress- och krisreaktion.  

Ärendena som fick ett indragningsbeslut i steg 1 mot bakgrund i att deras 
arbetsförmåga inte bedömdes vara nedsatt följer inte samma ärendehanter-
ingsmönster som de ärenden som dras in i steg 1 mot bakgrund av att sjuk-
domen ifrågasattes. Skillnaden ligger i att beslutsunderlagen breddas med 
kontakter med arbetsgivare och avstämningsmöten. Uppgifter som fram-
kommer vid sådana kontakter och möten kan aktivera nya bedömningar i ett 
sjukärende. Impulsen kan också väckas genom att nya informationer kommer 
fram via förlängningsintyg från de intygsskrivande läkarna. 
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Antalet utfärdade sjukintyg varierar stort mellan olika indragningsären-
den. I några ärenden utfärdades endast ett sjukintyg medan det i ett sjuk-
ärende utfärdats 28 sjukintyg. När det utfärdas flera sjukintyg i ett sjukskriv-
ningsärende fyller de primärt funktionen av att förlänga tiden för sjukskriv-
ningen. I sådana förlängningsintyg ändras oftast inte informationen till för-
säkringskassan i någon nämnvärd utsträckning, men det förekommer sjuk-
ärenden där sjukintygen förmedlar mycket olikartad information från ett 
sjukintyg till ett annat. Det vanligaste exemplet på sådan förändring är för-
knippat med sjukintyg under kommuniceringstiden, dvs. efter meddelandet 
till den försäkrade om att sjukpenningen kan komma att dras in. Aktgransk-
ningen visar att den försäkrade kan bilägga ny information för att styrka sin 
rätt till sjukpenning i ett sådant läge. Allt eftersom sjukärendet pågår kan 
sjukintygen förmedla mer information om exempelvis patientens sjukhistorik 
eller hur sjukdomen sätter ner patientens förmåga till arbete. När sjukdomen 
är kopplad till den försäkrades sociala situation kan även en fördjupad bild av 
den försäkrades familjesituation m.m. bli genomlyst. 

I ett sjukärende kan den intygsskrivande läkaren på ett fortsättningsintyg 
bedöma att patienten är helt arbetsoförmögen när tidigare sjukintyg gjort 
gällande att patienten kan arbeta halvtid: ”patientens arbete är tidvis tungt. 
Pat. har försökt att arbeta halvtid, men det fungerar inte för närvarande”162. 
Den nya läkarbedömningen granskas av utredare och försäkringsläkare vars 
yttrande kan leda fram till ett ifrågasättande av sjuskrivningsgraden för den 
försäkrade. 

Kommunikationen mellan utredare och försäkringsläkare varierar mellan 
akterna avseende hur mycket information utredaren bifogar de medicinska 
underlagen som försäkringsläkaren ska yttra sig om. Utöver frågor kan utre-
daren skicka med en kortfattad historik över sjukärendet. I en sådan berättel-
se lämnas stort utrymme för utredaren att sovra i den information som för-
säkringsläkaren får som bakgrund för den försäkringsmedicinska bedömning-
en. Ett exempel på en sådan historik kan se ut så här: 

Den försäkrade har varit sjukskriven i omväxlande grad sedan 2006-
xx-xx. Arbetar nu 50%. Är egen företagare och arbetar som konsult. 
Sjukskriven pga myalgi vilket ger bland annat trötthet, kraftlöshet, 
stelhet i kroppen. Mest besvär från axlar och rygg. Svårt att köra bil, 
svårigheter vid datorarbete – kan ej sitta för länge. Huvudvärk. Störd 
nattsömn på grund av värk. Utredd av rehabiliteringsaktör – uppfyller 
kriterierna för fibromyalgi men inte några tecken på reumatisk ledsjuk-
dom. Den försäkrade vill arbeta och målsättningen är återgång i arbete 
på heltid. Försäkringskassan överväger att inte betala ut sjukpenning 
från och med 2006-xx-xx.163 

Även om Försäkringsläkaren enbart ska uttala sig om de medicinska underla-
gen i ett sjukärende kan utredaren bifoga kompletterande underlag för att på 
så vis ge försäkringsläkaren en bredare bild av sjukärendet. Ett sådant under-
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lag kan innehålla olika fakta från den försäkrades sjukskrivningshistorik, den 
försäkrades arbetssituation, vad olika aktörer gjort i ärendet och hur de be-
dömt den försäkrades medicinska status och möjligheter att arbeta i sitt van-
liga arbete eller att ta ett arbete på arbetsmarknaden. Informationen tar ofta 
formen av en blandning av anamnes för den aktuella sjukdomen och en 
sammanfattning av den försäkrades arbetsmarknadssituation i dagsläget och 
genom ärendeförloppet. 

Nio av indragningsbesluten164 som ifrågasattes mot bakgrund i den för-
säkrades arbetsoförmåga erhöll först sjukpenning efter en bedömning i steg 1 
för att efter en viss tids sjukperiod få negativt beslut i steg 5. De bedömdes 
alltså först vara arbetsoförmögna i förhållande till ett arbete för att sedan 
bedömas ha en arbetsförmåga på den öppna arbetsmarknaden. En sådan 
omdefiniering kan aktiveras av två händelser: antingen dras sjukpenningen in 
efter att den försäkrade bedömts i steg fyra och bedömningen vidgas att gälla 
hela arbetsmarknaden i steg 5, eller så bedöms den försäkrade i steg fem 
därför att individen blir arbetslös under pågående sjukskrivning. 

Ett negativt beslut kan alltså ske mot bakgrund av att den försäkrades po-
sition på arbetsmarknaden förändras vilket föranleder Försäkringskassan att 
omdefiniera sjukärendet. För de försäkrade som sjukskrivs och har en anställ-
ning men som under sjukskrivningsperioden blir arbetslösa får först arbets-
förmågan bedömd i förhållande till sin ordinarie arbetsuppgift och arbetsplats 
för att sedan få arbetsförmågan bedömd i förhållande till ett på arbetsmark-
naden vanligt förekommande arbete. På så vis kommer sjukärendet att omde-
finieras på en central punkt, den funktionsnedsättning som sjukdomen föror-
sakar ska bedömas mot samtliga möjliga arbeten på en öppen arbetsmarknad 
och inte mot en specifik arbetssituation. 

För de som är sjukskrivna och som har ett arbete bedöms arbetsförmågan 
i relation till konkreta arbeten och ibland till konkreta arbetsplatser i steg 1–
4. När sjukpenningrätten prövas i de här stegen kan arbetsgivaren bli en vik-
tig aktör i indragningsförloppet. Arbetsgivaren kan upprätta en rehabiliter-
ingsutredning med en genomgång av de möjligheter arbetsgivaren har att 
erbjuda den försäkrade avseende arbetsträning, anpassning av arbetsplats eller 
omplaceringsmöjligheter. Ett sådant exempel gäller en försäkrad som varit 
anställd som operatör med arbetsuppgifter som bockning och kapning i 30 år 
på ett företag. Den försäkrade utvecklar en kronisk lumbago som gör det 
svårt att arbetsträna på företaget där kvinnan är anställd. I utredningen kon-
stateras att: 

På företaget finns idag inga möjligheter att omplacera xx till annat lät-
tare arbete – de tjänsterna innehas ofta av personer med rehabiliter-
ingsbehov och där är idag en mycket liten rörlighet. Arbetsprövning kan 
dock erbjudas men då det inte anses realistiskt att xx ska kunna återgå 
till arbetet som operatör har ingen arbetsträning genomförts på företa-
get.165 
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Uppgifterna i den refererade rehabiliteringsutredningen som gör gällande att 
det inte är realistiskt att den försäkrade ska kunna arbeta på företaget gör att 
utredaren bedömer den försäkrades arbetsförmåga i steg 5 mot den öppna 
arbetsmarknaden.  

Det finns också exempel på omplaceringsutredningar där listan är lång 
över olika initiativ till arbetsträning som har prövats under längre tidsperio-
der. Ett sådant exempel gäller en städerska med återkommande sjukskriv-
ningsperioder till följd av stressreaktioner med 25 år i kommunal anställning. 
Trots olika försök att omplacera den försäkrade har ingen bra lösning hittats:  

Omplaceringsmöjligheterna har undersökts genom en genomlysning av 
kommunens samtliga verksamheter. Det kan konstateras att det i nulä-
get inte finns något arbete i kommunen som xx skulle kunna utföra med 
tanke på de medicinska besvären.166 

Utredaren bedömer att steg 2, 3 och 4 därmed är överspelade, och den för-
säkrade får senare ett indragningsbeslut efter en bedömning mot den natio-
nella arbetsmarknaden. Trots att städerskan inte kan utföra något arbete i 
kommunen till följd av de medicinska besvären drar Försäkringskassan in 
sjukpenningen med hänvisning till att ”arbetsförmågan inte är nedsatt med 
minst en fjärdedel mot alla normalt förekommande arbeten på arbetsmark-
naden”. Vad för typ av arbete den försäkrade antas kunna ta på arbetsmark-
naden anges inte. 

Arbetsgivare kan ta initiativ till avstämningsmöte när en återgång till det 
ordinarie arbetet inte längre är troligt för en anställd som är sjukskriven. I en 
butik erbjuds exempelvis en kassörska som inte längre kan utföra kassaarbete 
p.g.a. myalgi i nacke och skuldror 25 procents arbete av en heltid med andra 
arbetsuppgifter. För den resterande delen finns inga omplaceringsmöjligheter 
och antalet arbetsuppgifter som inte inbegriper kassaarbete i en butik är be-
gränsade.167 Efter avstämningssamtalet utreder försäkringskassan om kas-
sörskan har en arbetsförmåga på den nationella arbetsmarknaden på den 
delen som arbetsgivaren inte kan erbjuda sysselsättning. Efter en tid förlorar 
hon sin deltidsanställning och bedöms i ett första skede ha hel nedsättning i 
arbetsförmågan. Efter ett år bedömer Försäkringskassan att kassörskan kan 
arbeta halvtid trots att de gamla besvären kvarstår. Efter ytterligare ett halvår 
bedömer försäkringskassan att den försäkrade har hel arbetsförmåga på den 
öppna arbetsmarknaden i ett arbete där hon inte behöver sitta med kassaar-
bete. Den försäkrades medicinska problem är det samma som vid ärendets 
början, men bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga har successivt 
vidgats under ärendets gång från att först gälla arbetet som kassörska på en 
specifik arbetsplats till att gälla alla möjliga arbeten på en öppen arbetsmark-
nad förutom den specifika typ av arbete som den försäkrade blev sjukskriven 
från initialt. 

Ärenden där försäkrade först bedöms mot ett arbete och en arbetsplats för 
att sedan bedömas mot den öppna arbetsmarknaden vilket leder till ett beslut 
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om indragen sjukpenning, belyser hur en försäkrad utmönstras från arbets-
platsen för att därefter bli utsorterad från sjukförsäkringssystemet med hän-
visning tillbaka till arbetsmarknaden. 

Men det är bara de som har en anställning som först blir bedömda i för-
hållande till ett arbete. För arbetslösa bedöms arbetsförmågan direkt till den 
öppna arbetsmarknaden direkt i steg 5. I nio ärenden168 bedömdes arbetslösa 
sjukskrivna först ha en arbetsoförmåga i förhållande till den öppna arbets-
marknaden för att efter en viss tids sjukskrivning bedömas vara arbetsför-
mögna. I den här kategorin återfinner vi indragningsärenden för de försäkra-
de som sjukskrivits till följd av ett benbrott men även försäkrade med lumba-
go och myalgi som huvuddiagnos. I de här fallen är det frånvaron av progres-
sion i sjukärendena som väcker utredarnas intresse. När den förväntade sjuk-
skrivningsperioden sträcks ut kategoriseras prognosärendet om till utred-
ningsärende. Ett förlängningsintyg med nya uppgifter om den försäkrades 
sjukdomsbild kan i hög grad påverka hur utredaren kategoriserar sjukärendet. 

I ett ärende har en man169 som huvudsakligen är arbetslös men som arbe-
tar på timmar inom omsorgerna vurpat med en cykel och brutit benet vid 
fotleden. Försäkringskassan bedömer ärendet som ett prognosärende, och 
den försäkrade erhåller sjukpenning. Mot slutet av sjukskrivningsperioden 
inkommer mannen med ytterligare ett sjukintyg om förlängd sjukskrivnings-
period vilket innebär att sjukärendet inte avslutas som utredaren planerat. 
Frånvaron av progression leder till att utredaren definierar ärendet som ett 
utredningsärende, dvs. handläggningen av ärendet går från att passivt vänta 
in en avslutning av ärendet till att aktivt bedöma sjukpenningrätten. Utreda-
ren gör bedömningen att hela den begärda perioden inte är befogad mot 
bakgrund mot mannens arbete och det intygade benbrottet. Mannen erhåller 
därför sjukpenning för halva den tid som fortsättningsintyget gör gällande, 
och indraget gäller den andra delen som intyget avser. Försäkringskassans 
beslut är en tydlig markering om att gränsen är passerad för vad som anses 
vara rimlig konvalescens och drar in den begärda sjukpenningen. 

En SASSAM-kartläggning kan leda till att ny information kommer fram 
som får utredaren att ifrågasätta sjukpenningrätten. Så förhåller det sig i ett 
indragningsbeslut för en långtidssjukskriven arbetslös. Den försäkrade hade 
varit sjukskriven under två år med en myalgidiagnos när utredaren beslutar 
att genomföra en SASSAM-kartläggning. Den behandlande läkaren har 
under ärendets gång utfärdat förlängningsintyg, där den försäkrade bedöms 
vara helt arbetsoförmögen. Men utredaren vill veta om några åtgärder kan 
sättas in för att föra den försäkrade tillbaka mot arbetsmarknaden. I doku-
mentet för kartläggningen skriver utredaren att: 

Tillgängliga handlingar andas optimism och att df egentligen är helt 
arbetsför till arbetsuppgifter med minskade krav på belastning på väns-
ter arm. Smärtproblematiken är betydligt mindre. Motivation finns.170  
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De nya uppgifterna föranleder utredaren att konsultera en försäkringsläkare i 
ärendet. Försäkringsläkaren menar i sitt yttrande att den försäkrade bör kun-
na klara halvtidsarbete i ett anpassat arbete på den nationella arbetsmarkna-
den: ”utifrån de medicinska handlingarna samt SASSAM-kartläggning, att 
df har en 75%-ig arbetsförmåga på öppna arbetsmarknaden”.171 Utredaren tar 
fasta på det försäkringsmedicinska yttrandet och drar in sjukpenningen med 
tre fjärdedelar. 

I exemplet ovan framkom nya uppgifter i sjukärendet som föranledde en 
förnyad försäkringsmedicinsk bedömning. I sjukärenden som pågått en läng-
re tid och där det tillkommit en rad kompletterande informationer kan det 
bli nödvändigt för utredaren att inbegripa ärendespecifik fakta i frågeställ-
ningen som riktas till försäkringsläkaren. Detta gäller exempelvis ärenden där 
utredaren vänder sig till försäkringsläkare en andra gång efter det att ny in-
formation tillkommit i ärendet. I de fallen kan utredaren vilja veta om den 
försäkringsmedicinska bedömningen kvarstår eller förändras mot bakgrund i 
den nya informationen. Även om impulsen till försäkringsläkaren kommer 
från en utredare är det bara i några akter som det direkt framgår vad det är 
som får utredaren att konsultera försäkringsläkaren. Däremot sänder utreda-
ren ofta indirekta signaler till försäkringsläkaren som antyder skälet till varför 
den försäkringsmedicinska kontrollen anses nödvändig. Detta kan göras på 
två sätt. Frågeformuläret till försäkringsläkaren kan kompletteras med speci-
fika frågor, exempelvis ”Är sjukdomen av sådan natur att den kan ha utlösts 
av yttre faktorer t ex trauma, ensidig eller statisk belastning, exponering av 
kemikalier, stress etc.”172 Ibland formuleras frågor som framhäver det som 
utredaren uppfattar som problematiskt. Ett sådant exempel gäller en försäk-
rad arbetslös som arbetar timmar som undersköterska inom äldreomsorgen 
och som erhållit sjukpenning en viss tid för en fotledsfraktur. Utredaren stäl-
ler sig frågande till hur länge den försäkrade har rätt till sjukpenning och ber 
en försäkringsläkare att yttra sig:  

Jag undrar om den ställda diagnosen motsvarar sjukskrivningsgrad och 
längd? Är df arbetsoförmögen mot alla normalt förekommande arbeten 
på arbetsmarknaden? Om ja, vad är rimlig sjukskrivningslängd?173 

Den tillfrågade försäkringsläkaren granskar de medicinska underlagen och 
besvarar utredarens fråga enligt följande: 
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…beror på vilka arbetsuppgifter som eventuell arbetsoförmåga relateras 
till. Det är fullkomligt klart att hel arbetsoförmåga pga sjukdom är me-
dicinskt styrkt sett mot arbete som undersköterska inom äldreomsorgen 
och då sannolikt även en tid efter att gipset avlägsnats (detta arbete in-
nebär gående och lyft osv). Däremot är arbetsoförmåga ej medicinskt 
styrkt sett mot ett väsentligen stillasittande arbete där df(den försäkra-
de) ej behöver gå/belasta i någon större utsträckning, exempelvis ett 
strikt administrativt arbete. Han får dessutom belasta och kan sålunda 
förflytta sig korta sträckor förutsatt att han ej lyfter eller dylikt. Dessut-
om kan i så fall alternativt färdsätt ordnas, då han knappast kan an-
vända sig av sitt normala sätt att ta sig till och från ett arbete.174 

Utredarens fråga om sjukskrivningslängden besvaras av försäkringsläkaren 
som menar att det ur medicinsk synvinkel är fullt möjligt för den försäkrade 
att stå till arbetsmarknadens förfogande. Om den försäkrade haft en anställ-
ning som undersköterska inom äldreomsorgen hade det dock varit medi-
cinskt motiverat med den sökta sjukperioden. 

I det strategiska urvalet om 100 ärenden som får negativt beslut med ut-
gångspunkt i diagnoserna stress/krisreaktion, myalgi, lumbago eller benbrott 
i foten var det bara i ett ärende175 där sjukpenningen drogs in i steg 7. Det 
negativa beslutet motiverades med att den försäkrade hade en restarbetsför-
måga och därmed borde kunna ta ett vanligt förekommande arbete på ar-
betsmarknaden. 

Steg sju utgör det sista bedömningssteget. Efter det att den försäkrades 
arbetsförmåga har bedömts mot det vanliga arbetet och/eller den öppna ar-
betsmarknaden och rehabiliteringsinsatser och anpassningar av arbetsplatsen 
inte kan hjälpa den försäkrade tillbaka till arbete eller att stå till arbetsmark-
nadens förfogande kvarstår att bedöma om arbetsoförmågan är varaktig vilket 
görs i steg sju. I exemplet med ”Lisbeth” nedan initieras ett sjukärende med 
en bedömning i steg 1 och avslutas med en indragen sjukpenning i steg 7. 

Lisbeth har anställning som städerska och har fått diagnosen Nack- och 
skuldermyalgi. Hon begär och erhåller sjukpenning i mars 2004.176 Försäk-
ringskassan bedömer att hon har rätt till sjukpenning med följande motiver-
ing: ”Underlaget styrker nedsättning av arbetsförmågan enligt steg 1. Arbets-
förmågan bedöms nedsatt med hälften tom 040331 på grund av värk och 
rörelserelaterade smärtor”. 

Ett nytt medicinskt underlag styrker att Lisbeth inte klarar belastande el-
ler ensidiga arbeten p.g.a. värk och stelhet. Den behandlande läkaren bedö-
mer att hon kommer att återfå sin arbetsförmåga delvis men inte kunna åter-
gå till sitt arbete som städare. Utredaren bedömer enligt steg 2 att Lisbeth 
har rätt till sjukpenning men med tillägget att rehabiliteringsinsatser är nöd-
vändiga för att få henne tillbaka i arbete. 

Enligt ett förlängningsintyg är Lisbeth helt arbetsoförmögen i sitt ordina-
rie arbete som städare men borde enligt läkaren kunna arbetspröva i något 
                                                        
174 Akt 434 
175 Akt 398 
176 Akt 398 
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mindre muskelpåfrestande arbete på halvtid. I en genomförd rehabiliterings-
utredning slås fast att hon kan arbeta halvtid i ett lättare arbete för att på sikt 
ytterligare öka arbetstiden. Enligt utredningen behöver Lisbeth hjälp med att 
komma igång. Lisbeths arbetsgivare hör av sig till Försäkringskassan och vill 
få till stånd ett avstämningsmöte för att planera för hennes framtid. Utreda-
ren bedömer att: ”sjukpenningrätt föreligger tillsvidare med hänsyn till dia-
gnos och arbetsuppgifter”. 

Arbetsgivaren uppger att alla möjligheter att hitta något annat arbete på 
arbetsplatsen är uttömda och lovar att skicka in en omplaceringsutredning till 
Försäkringskassan. 

Enligt ett nytt sjukintyg kan Lisbeth klara ett fysiskt lätt arbete utan mo-
notona arbetsmoment på halvtid, exempelvis kontorsarbete utan krav på 
anpassning av arbetet. I övrigt bedöms hon vara helt arbetsoförmögen. Med 
sjukintyget som utgångspunkt bedömer utredaren att halv sjukpenningrätt 
föreligger, men med tillägget att Lisbeth bedöms kunna stå till arbetsmark-
nadens förfogande efter nödvändig behandling och konvalescens. 

En rehabiliteringsbedömning görs för att se om särskilda insatser kan öka 
hennes förmåga att stå till arbetsmarknadens förfogande. Utredaren bedömer 
att hon inte har något mer behov av arbetslivsinriktad rehabilitering men att 
en halv sjukersättning bör prövas. Lisbeth får alltså stå till arbetsmarknadens 
förfogande på halvtid och kan vid behov erhålla arbetslivsinriktade rehabili-
teringsinsatser av arbetsförmedlingen. Om hennes medicinska tillstånd skulle 
förbättras menar utredaren att Lisbeth bör pröva arbetsträning på sjukersätt-
ningsdelen. Det är bedömt av läkare att nedsättningen kommer att vara be-
stående under en avsevärd tid. Steg 6 är därför inte aktuellt utan Lisbeths 
ärende går direkt vidare till steg 7. 

Utbyte av halv sjukpenning till halv tidsbegränsad sjukersättning på 2 år 
prövas. Lisbeth bedöms för avsevärd tid vara halvt arbetsoförmögen och får 
halv sjukersättning. Hon bedöms i övrigt kunna stå till arbetsmarknadens 
förfogande och är inte berättigad sjukpenning.  

I den beskrivna steg-för-steg-processen står det klart att Lisbeth fått sin 
sjukpenningrätt bedömd i relation till ett arbetsförmågebegrepp som succes-
sivt byter innebörd. Först blir hennes förmåga att klara sitt vanliga arbete 
bedömt, därefter bedöms hennes förmåga att klara ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. Därtill beskrivs hur hennes ärende omdefinieras, från halv 
till hel och tillbaka till halv arbetsoförmåga, från prognosärende till utred-
ningsärende, från sjukpenningärende till sjukersättningsärende. Dessa omka-
tegoriseringar markerar olika gränssnitt för handläggningen i sjukpenning-
ärenden. Varje bedömningstillfälle leder till att sjukpenningärendet aktiveras, 
dvs. sjukpenning beviljas tillsvidare i samband med aktiv åtgärd eller den 
försäkrade bedöms sakna rätt till sjukpenning. Om sjukdomstillståndet be-
döms vara bestående för en längre tid kan det ersättas med sjukersättning. 
Bedömningen avser den försäkrades arbetsförmåga med utgångspunkt i sjuk-
domstillståndet. Den avgörande frågan är om den försäkrade kan komma att 
återfå sin förmåga till självförsörjning och i så fall under vilka villkor. 

Sett till undersökningen av de 33 indragningsärenden som studerats är 
det slående att inga indragningsbeslut fattas mot bakgrund av en bedömning 
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i steg 2, 3, 4 eller 6 och att endast ett ärende dras in efter en bedömning i 
steg sju. Indragningsbesluten i steg 1 sker i de undersökta ärendena mot 
bakgrund i en diagnos för stress- eller krisreaktion, medan indragningsbeslu-
ten i steg 5 sker mot bakgrund i diagnoser för myalgi, lumbago och fraktur 
på underben och fotled. Besluten att dra in sjukpenningen mot bakgrund i 
den försäkrades sjukdom fattades vid två länskontor och indragningsbeslut 
mot bakgrund av en bedömning av arbetsförmågan togs vid fyra av länskon-
toren. Flertalet indragningsärenden sker i steg 5 med motiveringen att den 
försäkrade har en arbetsförmåga på den öppna arbetsmarknaden. Det är värt 
att notera att förekomsten av SASSAM-kartläggningar, avstämningsmöten 
och kompletterande beslutsunderlag från yttre aktörer är påfallande vanlig 
förekommande för den här gruppen negativa beslut i jämförelse med de 
andra. Av samtliga de 186 indragningsärenden som totalt finns med i under-
sökningen (538 akter) genomfördes SASSAM-kartläggning i 33 av ärende-
na. 

4.3 Aktörerna i ärendehanteringen 
I analysen av ärendegångarna bakom de negativa besluten har vi sett att dessa 
ser olika ut beroende på hur ärendena definieras och tillskrivs värden. Det 
står också klart att de olika försäkringskassekontoren utvecklat olika praxis 
för gränssättningen av rätten till sjukpenning. Det betyder att var det enskil-
da ärendet hanteras har stor betydelse för om sjukpenning betalas ut eller om 
ansökan om sjukpenning avslås eller om förmånen dras in under pågående 
sjukperiod. En ytterligare observation som är av betydelse för analysen är hur 
enskilda aktörer ger argument för hur försäkringsvillkoret, sjukdomsgrundad 
arbetsoförmåga, ska tolkas på mycket olikartade sätt. I det följande avsnittet 
analyseras aktörerna bakom de negativa besluten.  

Läkarna i akterna 
Över hälften, 55 procent, av de 538 ärenden som fick negativt beslut hade 

fått sjukintyget utfärdat på en vårdcentral177, 24 procent vid medicinklinik, 
16 procent av privatläkare och 6 procent av företagsläkare. Detta ska jämföras 
med var samtliga sjukskrivna i de fem länen fick sina sjukintyg utfärdade. Ca 
36 procent fick sitt sjukintyg utfärdat på en vårdcentral, 39 procent på lasa-
rett, nära 9 procent av privatläkare och 4 procent av företagsläkare (ca 10 
procent vid annan institution).178 Även om jämförelsen haltar antyder de 
stora skillnaderna att sjukfall med sjukintyg utfärdade vid vårdcentral och av 
privatläkare är kraftigt överrepresenterade och de sjukfall vars intyg utfärdats 
vid medicinklinik är kraftigt underrepresenterade bland de ärenden som får 
negativt beslut. 

I nära hälften av de ärenden som får negativt beslut hade det sist utfärda-
de sjukintyget utfärdats av en specialist i allmänmedicin. 16 procent hade 
utfärdats av underläkare, nära var tionde av en specialist i ortopedi och speci-
                                                        
177 I den här presentationen görs ingen skillnad mellan offentligt och privat drivna vårdcentraler. 
178 Uppgifter angående vid vilken typ av vårdinstitution sjukintyg utfärdats gäller hela jämförelsepo-
pulationen, dvs. de 56 349 sjukärenden som pågick i de fem länen under maj – november 2006. 
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alister i internmedicin och i obstetrik (och gynekologi) fem procent vardera. 
De övriga 15 procenten hade utfärdats av ett brett spektra av skilda medi-
cinska specialister. 

I granskningen av de intygsskrivande läkarna i avslags- och indragnings-
ärendena visade det sig att några läkare utmärker sig som frekventa intygs-
skrivare till sjukskrivningsärenden som slutar med negativt beslut. Eftersom 
ärenden som får negativt beslut endast utgör en procent av samtliga sjukpen-
ningärenden är det också relativt få läkare som utfärdar sjukintyg i sådana 
ärenden under en sexmånaders period. Och under den period jag undersökte 
var det 410 olika läkare som utfärdat det sista sjukintyget i de 538 akterna. 
För flertalet läkare utgör alltså negativa beslut för de patienter de behandlar 
undantag och engångsföreteelser. Men 21 läkare hade utfärdat sjukintyg i tre 
eller fyra ärenden med negativa beslut. En liten grupp om sex högfrekventa 
läkare hade utfärdat det sista sjukintyget till fyra patienter som fick negativa 
beslut. Den gruppen bestod av fem manliga och en kvinnlig läkare. Fem av 
läkarna är specialister i allmänmedicin medan den sjätte läkaren är specialist i 
ortopedi. Fyra av läkarna är privatpraktiserande och de båda övriga är verk-
samma vid vårdcentral. Det visar sig att det finns ett mönster för fem av de 
högfrekventa läkarna avseende vilka diagnoser som deras patienter får nega-
tivt beslut mot. Exempelvis har en av läkarna ”fått” fyra avslag med diagno-
sen ryggvärk (M54), en annan har ”fått” fyra avslag med diagnosen Andra 
sjukdomstillstånd i mjukvävnaden som ej klassificeras annorstädes (M79), en 
läkare har fått tre av fyra negativa beslut med diagnosen sjukdomstillstånd i 
skulderled (M75). Även de diagnoser för psykiska syndrom som de högfre-
kventa läkarna fått nej för kan betecknas som oprecisa diagnoser, annan 
stressreaktion (F43.9P) och depressiv episod (F32). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det ur läkarnas perspektiv är 
ovanligt med patienter som får negativa beslut.  En liten grupp läkare utmär-
ker sig dock genom att var och en ha utfärdat sjukintyg till fyra negativa be-
slut. Något schematiskt skulle vi kunna sammanfatta den högfrekventa läka-
ren som en manlig privatpraktiserande allmänspecialist.179 

Försäkringsläkarna i akterna 
Endast i drygt tre fjärdedelar av de undersökta avslags- och indragnings-

ärendena har en försäkringsläkare lämnat ett försäkringsmedicinskt yttrande. 
Att det i så många som var fjärde beslut inte finns något försäkringsmedi-
cinskt yttrande är något anmärkningsvärt. I de hundra akter som valts ut i det 
strategiska urvalet var sex negativa beslut fattade utan ett yttrande av försäk-
ringsläkare180. Vid en särskild granskning av de akterna kunde jag inte finna 
några entydiga faktorer som kunde förklara varför en försäkringsmedicinsk 
bedömning inte bedömts nödvändig i de ärendena. Det är alltså svårt att se 

                                                        
179 I Sjuk-Sverige presenteras en intressant observation över s.k. frekventa intygsskrivande läkare. I 
undersökningen som bygger på drygt 4000 sjukfall visade det sig att 63 läkare stod för hela 17,7 
procent av läkarintygen. Dessa frekventa intygsskrivande läkare arbetade främst som privatläkare och 
inom företagshälsovården. Institutionstillhörigheten kan alltså ha betydelse för läkares sjukskriv-
ningspraxis. Hetzler s.189, 192-193.  
180 Akterna 2, 149, 300, 311, 385, 398, 438, 567, 570, 618, 627, 669  
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varför försäkringsläkare inte ombeds yttra sig i vissa ärenden utifrån uppgifter 
i akterna. 

Sammantaget är det ett femtiotal försäkringsläkare som tillfrågats i ären-
den som ledde fram till ett negativt beslut. Flertalet av försäkringsläkarna har 
bara konsulterats i ett fåtal ärenden, men en försäkringsläkare har konsulte-
rats i 25 procent av samtliga ärenden som fick negativt beslut. Ytterligare fem 
andra försäkringsläkare står tillsammans för nära 25 procent av konsultatio-
nerna i de negativa besluten.181 Det är med andra ord ett fåtal försäkringslä-
kare som står för merparten av de försäkringsmedicinska bedömningarna om 
leder fram till negativt beslut. Det är en tydlig dominans av manliga försäk-
ringsläkare i gruppen. Bara tio av de totalt femtio försäkringsläkare som kon-
sulterats är kvinnor. Det finns också en påtaglig dominans av specialister i 
allmänmedicin bland försäkringsläkarna i undersökningen. Till bilden hör att 
ca hälften av dem som arbetar som försäkringsläkare har två specialistutbild-
ningar, oftast kombineras en specialitet i allmänmedicin med exempelvis 
specialitet för invärtes medicin eller kirurgi. De sex försäkringsläkare som står 
för nära hälften av konsultationerna är samtliga specialister i allmänmedicin. 
Två av dem är även specialister i invärtesmedicin och äger annan specialistut-
bildning (rehabiliterings- och företagshälsovård). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en liten grupp av försäkringslä-
karna är tongivande då de står för hälften av alla konsultationer vid negativa 
beslut. Därtill kan vi konstatera att det också handlar om en homogen grupp 
utifrån medicinsk synvinkel. 

Utredarna i akterna 
Bakom de 538 negativa besluten står 116 utredare182. Det stora flertalet av 

utredarna som fattar ett negativt beslut har gjort det som regel i ett till fyra 
ärenden. Men fem av utredarna utmärker sig genom att de tillsammans står 
för mer än vart fjärde negativt beslut. En utredare står för nära 9 procent av 
samtliga negativa beslut (47 ärenden). Vid en granskning av de ärenden som 
den frekvente utredaren fattat negativt beslut i, visade det sig att utredaren 
nästan uteslutande vänt sig till en och samma försäkringsläkare. I endast tre 
av de 47 ärenden där utredaren fattat negativt beslut hade en annan än den 
vanliga försäkringsläkaren yttrat sig. Eftersom ett så tätt samspel mellan den 
mest frekventa utredaren och den mest frekventa försäkringsläkaren var nå-
got förvånande undersökte jag om de övriga fyra utredarna hade liknande 
samarbeten med en särskild försäkringsläkare. Samtliga uppvisade samma 
mönster av nära samarbeten och tre av dem tillsammans med den högfre-
kvente försäkringsläkaren. Nästan samtliga utredare är kvinnor och över 80 
procent av besluten är fattade av en kvinnlig handläggare. Den utredare som 
utmärkt sig mest (47 ärenden) är dock en man. 

                                                        
181 I ett av de fem länen arbetade 11 försäkringsläkare under tiden för undersökningen. Av dessa var 8 
specialister i allmänmedicin och fyra var kvinnor. Samtliga arbetade deltid. Uppgifter rekvirerade från 
länskontoret i Växjö. 
182 Vid ett av de undersökta länen arbetade ca 50 utredare med sjukskrivningsärenden vid den aktuella 
tidsperioden. Uppgifter rekvirerade från länskontoret i Växjö. 
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4.4 Sammanfattning 
Analysen av ärendeförloppen tar sin utgångspunkt i de beslutsmotiveringar 
som utredaren ger den försäkrade som får negativt beslut. Aktgranskningen 
visar att beslutsmotiveringarna kan delas in i fyra kategorier. Två kategorier 
utgör huvudkategorier och samlar flertalet av de undersökta sjukärendena 
medan de båda övriga samlar endast ett fåtal ärenden. I beslutsmotiveringar-
na för huvudkategorierna anger utredaren att den försäkrade inte är sjuk eller 
sjuk nog för att ha rätt till sjukpenning, eller anförs det som skäl att den för-
säkrade inte är arbetsoförmögen eller tillräckligt arbetsoförmögen för att ha 
rätt till sjukpenning. Beslutsmotiveringarna ser olika ut för arbetande och 
arbetslösa; arbetande ifrågasätts främst mot bakgrund av om den försäkrade 
är sjuk medan de arbetslösa ifrågasätts främst därför att de anses arbetsför-
mögna. 

Ett sjukpenningärende bedöms initialt om den försäkrade uppfyller det 
nödvändiga villkoret att ha en arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller ska-
da. Men förekomsten av sjukdom och arbetsoförmåga ger inte med automa-
tik rätt till sjukpenning. Den försäkrade kan bedömas vara arbetsför trots 
sjukdom, och en arbetsoförmåga kan bedömas härröra från något annat än en 
sjukdom. Men även då sjukdomstillståndet bedöms medföra en arbetsoför-
måga ska Försäkringskassan fatta beslut om graden av den försäkrades för-
måga och dess varaktighet samt väga detta mot skilda sysselsättningar. Såväl 
sjukdom som arbetsoförmågan ska bedömas vara av sådan art att individens 
sjukdomsgrundade arbetsoförmåga motsvarar både omfattningen och tidspe-
rioden för den begärda sjukpenningen. 

Sjukpenningrätten prövas först i en tidig bedömning som kan delas in i 
tre faser. Den tidiga bedömningen initieras med att den försäkrade lämnar in 
en begäran om sjukpenning varefter ärendet handläggs och utreds i en be-
dömningsfas, därpå övergår ärendet i en kommuniceringsfas och avslutas 
med en beslutsfas där begäran avslås eller beviljas. I regel är det endast en 
liten uppsättning aktörer som medverkar i den tidiga bedömningen. Den 
försäkrade har sökt läkarhjälp och erhållit ett sjukintyg som tillsammans med 
den försäkrades försäkran utgör utrednings- och beslutsunderlag för en utre-
dare och en försäkringsläkare. I det undersökta materialet fanns dock avvikel-
ser från denna ”minimala” aktörsuppsättning. I de fallen har ärendet diskute-
rats i en s.k. Primogrupp eller så har ärendehanteringen kvalitetssäkrats av 
någon kollega till utredaren. 

Ärenden avslås i den tidiga bedömningen för att ärendet inte uppfyller 
bedömningskriterierna som gäller för arbetande sjukskrivna i steg 1 eller för 
arbetslösa sjukskrivna i steg 5. Avslagsbeslutet kan gälla hela begäran om 
sjukpenning. Det sker när beslutsunderlaget inte styrker att den försäkrade 
uppfyller de nödvändiga villkoren för sjukpenning, att ha en nedsättning i 
arbetsförmågan till följd av sjukdom. Avslagsbeslutet kan också gälla delar av 
den begärda sjukpenningen, i tid eller i grad. Det sker när beslutsunderlagen 
styrker en sjukdomsgrundad arbetsoförmåga men i en mindre omfattning än 
vad begäran och sjukintyg gör gällande. Beslutsunderlagen i ärendeförloppen 
som leder till avslag baseras i princip på ett sjukintyg och ett försäkringsme-
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dicinskt yttrande. I de ärenden som avslås mot bakgrund av ett ifrågasättande 
av den nekades sjukdom eller diagnos är det vanligt att den intygsskrivande 
läkaren ombeds komplettera det inlämnade sjukintyget och att försäkringslä-
karen konsulteras en andra gång. 

De sjukärenden som erhåller sjukpenning i den tidiga bedömningen kate-
goriseras antingen som prognos- eller utredningsärenden. För de senare be-
döms arbetsförmågan i relation till stegmodellen. Stegmodellen innehåller sju 
olika bedömningssteg vilka alla i teorin kan leda till negativa beslut. Men 
nästan samtliga negativa beslut fattas mot bakgrund i bedömningar av den 
sjukdomsgrundade arbetsoförmågan i steg 1 och 5. De metoder som införts 
för att tillse att sjukskrivningsperioderna kortas och för att få goda beslutsun-
derlag, SASSAM-kartläggning och avstämningsmöten är sparsamt tillämpa-
de i de undersökta ärendena. När de används väcks ofta frågan om rätten till 
sjukpenning i det aktuella sjukärendet. Även yttre aktörer i form av arbetsgi-
vare, rehabiliteringsaktörer och arbetsförmedling är sparsamt förekommande 
i de undersökta akterna. Uppgifter från dessa aktörer kan bidra till att pro-
gnosärenden omdefinieras till utredningsärenden och frågan om rätt till sjuk-
penning blir väckt. Något förvånande är att relativt få kompletteringar av 
sjukintygen infordras i indragningsärenden där diagnosen eller den försäkra-
des sjukdomstillstånd ifrågasätts. 

De fyra diagnoser som jag valt ut för den här ärendegångsgranskningen 
hanteras olika sett till när det negativa beslutet kommer i sjukärendet och 
mot bakgrund av hur utredaren argumenterar för det negativa beslutet. Det 
är försäkrade med en diagnos för stress- eller krisreaktion som blir ifrågasatta 
om de är sjuka och de blir det företrädelsevis i steg 1 i ärendehanteringen. 
Försäkrade med en diagnos för lumbago eller myalgi bedöms i regel mot den 
öppna arbetsmarknaden. De bedöms kunna ta ett arbete trots sin diagnos och 
kan få avslag eller ett indragningsbeslut i steg 5. De försäkrade som sjukskri-
vits för benbrott får indragningsbeslut i steg 5 till följd av att Försäkringskas-
san anser att sjukskrivningstiden blivit för lång. Det finns alltså en tydlig 
koppling mellan den diagnos som den försäkrade får negativt beslut med och 
beslutssteg i Försäkringskassans gränssättning av rätten till sjukpenning. Det 
visade sig också att den försäkrades typ av arbete eller situation som arbetslös 
har stor betydelse i kombination med viss diagnos för det negativa beslutet.  

Klassificeringen av de undersökta sjukärendena ger också ett annat resul-
tat. Det visar sig att de olika länskontoren som ingår i undersökningen upp-
visar mycket olika mönster avseende när och mot vilken bakgrund de ger 
försäkrade negativt beslut. De fem undersökta kontoren uppvisar sinsemellan 
helt olika mönster i praxis vad gäller de 100 negativa beslut som ingår i det 
strategiska urvalet. Ett kontor fattar inga indragningsbeslut mot bakgrund av 
de undersökta diagnoserna men står för nära samtliga avslagsbeslut som ka-
tegoriseras som konsekvensbeslut, dvs. avslag till följd av den försäkrades 
sjukskrivningshistorik. Därtill står det kontoret för majoriteten av alla de 
undersökta avslagsbesluten mot bakgrund i bedömning av den försäkrades 
arbetsförmåga. Vid ett annat kontor fattas flertalet negativa beslut där den 
försäkrades sjukdom ifrågasätts. En stor majoritet av avslagsbesluten som 
fattas vid kontoret riktas mot anställda och därmed i steg 1 i den tidiga be-
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dömningen. Vid ett tredje kontor riktas däremot samtliga utom ett negativt 
beslut mot arbetslösa eller anställda som bedöms enligt steg 5. Ett fjärde 
kontor utmärker sig i undersökningen på så vis att där fattas bara ett fåtal 
negativa beslut mot bakgrund av de fyra undersökta diagnoserna: lumbago, 
myalgi, stress/krisreaktion och benbrott i foten eller mellanbenet. Avslut-
ningsvis uppvisar det femte kontoret till skillnad mot de övriga kontoren 
inget mönster för sin praxis. Det kontoret skiljer däremot ut sig i det avseen-
det att det var i deras akter som medbedömning återfanns. 

Mönstren avspeglar lokala variationer i hur försäkringskassekontoren ar-
betar med att sätta sjukförsäkringens gränser. En viktig delförklaring tycks 
vara att det finns klickbildningar på de olika kontoren bestående av täta 
sammankopplingar mellan enskilda utredare och enskilda försäkringsläkare. 
De utmärker sig med att vara frekventa med att avslå begäran om eller dra in 
sjukpenning och de utmärker sig med de beslutsmotiveringar som anförs. 
Det finns nämligen inget i akterna som kan förklara variationerna mellan 
försäkringskassekontoren utifrån de försäkrades beteenden eller läkares sjuk-
skrivningspraxis. 

Det är ett litet antal försäkrade som totalt sett får negativa beslut. Och när 
de får det är det som regel ett resultat av ett tätt samarbete mellan ett fåtal 
utredare och försäkringsläkare. Det är relativt få läkare som utfärdar sjukin-
tyg som ifrågasätts men några av de läkarna står bakom flera av de intygen. 
Det finns en grupp av privatpraktiserande allmänläkare som mer frekvent än 
andra får sina sjukintyg ifrågasatta på Försäkringskassan. Helt schematiskt 
kan huvudaktörerna i avslags- och indragningsärenden sammanfattas på 
följande vis. Sjukintygen utfärdas av allmänläkare på vårdcentral. Det är ock-
så allmänläkare som i sin försäkringsläkarfunktion ifrågasätter de medicinska 
underlagen och de yttrar sig till följd av att ett fåtal utredare konsulterar dem.  
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5 BEGREPPSTILLÄMPNING I 
ÄRENDEN SOM FÅR NEGATIVA 
BESLUT 

I det här kapitlet ska de negativa besluten undersökas på nytt men utifrån 
avhandlingens tredje fråga: På vilka grunder fattas besluten?183. Det är de 
olika aktörernas tillämpningar av sjukdoms- och arbetsförmågebegreppen 
som undersöks. Därtill ska de olika aktörernas sätt att sammanfoga eller sär-
skilja dessa båda begrepp i enskilda ärenden undersökas. I det här kapitlet, 
liksom i föregående kapitel, utgör beslutsmotiveringarna utgångspunkten för 
undersökningen. Skälet är enkelt, jag har nämligen valt att utgå ifrån under-
sökningsresultaten i det föregående kapitlet som visade att de negativa beslu-
ten fattades mot bakgrund av fyra olika huvudargument: ifrågasatt sjukdom, 
ifrågasatt arbetsoförmåga, kvartilmekanismen samt den försäkrades sjuk-
skrivningshistorik. I den här undersökningen gör jag en förnyad analys och 
sorterar de negativa besluten efter de sätt som arbetsoförmågan eller sjukdo-
men ifrågasätts. 

Av de 100 ärenden som utgör det strategiska urvalet hade försäkringslä-
kare yttrat sig i 94. Sex av ärendena i det strategiska urvalet är alltså speciella 
i så motto att beslut om avslag eller indragen sjukpenning tagits utan försäk-
ringsläkares medverkan. Jag har valt att lyfta ut och analysera de ärendena i 
ett avsnitt för sig (i avsnitt 5.3). Det betyder att resultatredovisningen som 
gäller avsnitten 5.1 och 5.2 nedan baseras på en analys av de 94 ärenden där 
försäkringsläkare avgett ett eller flera försäkringsmedicinska yttranden. 

5.1 Sjukdomsbegreppet 
I det strategiska urvalet finns 41 ärenden som fått negativt beslut mot bak-
grund i en försäkringsmedicinsk bedömning där de försäkrade inte ansågs 
                                                        
183 I det förra kapitlet analyserades sjukpenningärenden som leder fram till avslags eller indragnings-
beslut. Fyra beslutsskäl anfördes. Försäkringskassan motiverade de negativa besluten med att den 
försäkrade inte bedömdes vara sjuk eller inte bedömdes vara arbetsoförmögen. Skälen kunde också 
grundas på kvartilmekanismen eller på den försäkrades sjukskrivningshistorik. Ärenden som hör till 
de två senare kategorierna har också blivit bedömda avseende den sjukdomsgrundade arbetsoförmå-
gan och kommer av det skälet analyseras på nytt i det här kapitlet tillsammans med de övriga akterna 
i det strategiska urvalet. 
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vara sjuka eller sjuka nog. De flesta, 33 beslut, fattades mot bakgrund av en 
diagnos för stress- eller krisreaktion. Därtill fanns sex beslut som gällde för-
säkrade med diagnosen myalgi och två beslut som gällde försäkrade med 
diagnos för lumbago.  
Tabell 5:1 Sjukpenningsärenden där den intygade sjukdomen ifrågasattes 

Arbetsförmåga be-
döms mot: 

Beslut Diagnos 

Arbete Arbets-
marknad 

Totalt 

Avslag Stress/krisreaktion 
Myalgi 
Lumbago 

21 
2 
1 

7 
2 
- 

28 
4 
1 

Indrag Stress/krisreaktion 
Myalgi 
Lumbago 
Totalt 

5 
1 
- 

30 

- 
1 
1 

11 

5 
2 
1 

41 
 

Det är framförallt i ärenden där den försäkrade har en anställning och en 
diagnos för stress- och krisreaktion som försäkringsläkare ifrågasätter dia-
gnosen på sjukintyget. Det är alltså mycket ovanligt att negativa beslut fattas 
mot bakgrund av att en intygad myalgi eller lumbagodiagnos ifrågasätts. 
Diagnosen för fraktur på fotleden som också ingår i det strategiska urvalet är 
överhuvudtaget inte aktuellt i det här sammanhanget. Det är företrädelsevis i 
avslagsbeslut som den intygade diagnosen ifrågasätts. I de fall diagnosen 
ifrågasätts och leder till indragen sjukpenning har den intygande diagnosen 
först utgjort en legitim grund för sjukpenning för att efter en tids sjukskriv-
ning bli ifrågasatt. 

I samtliga de undersökta sjukintygen finns en diagnos angiven i text och 
som alfanumerisk kod i enlighet med ICD 10. Det ingår således inga negati-
va beslut i undersökningen där den försäkrade inte bedöms vara sjuk till följd 
av att läkaren inte angivit en diagnos med tillhörande diagnoskod. Däremot 
förekommer en rad olika formuleringar i de försäkringsmedicinska yttrande-
na som på olika sätt visar att försäkringsläkarna gör andra bedömningar och 
ställningstagande än den intygsskrivande läkaren. 

När det negativa beslutet grundas på ett ifrågasättande av den intygade 
sjukdomen är det försäkringsläkarens yttrande som beslutsmotiveringen hän-
visar till. Av det skälet har jag undersökt de argument som försäkringsläkare 
använder i sådana ärenden. Det visade sig att försäkringsläkarna använder tre 
typer av argument för att ifrågasätta intygad sjukdom. Försäkringsläkarna 
kan hävda att den försäkrade inte är sjuk och att den ställda diagnosen av det 
skälet är felaktig. De kan hävda att den försäkrade förvisso är sjuk men att 
sjukdomen är så lindrig att den försäkrade kan arbeta eller stå till arbets-
marknadens förfogande. Försäkringsläkarna kan också hävda att den intygs-
skrivande läkaren inte påvisat att den försäkrade är sjuk i de medicinska un-
derlagen. De försäkringsmedicinska yttrandena i akterna sorterade under 
någon av de typerna. Se tabell 5:2 nedan: 
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Tabell 5:2 Försäkringsläkarna ifrågasätter intygad sjukdom/diagnos. 
 Arbetar Arbetslös Totalt 
När det är felaktigt med 
diagnos 

448, 449, 457, 533, 
599, 624, 641, 716, 
164, 454, 476, 482, 
523, 594, 609, 611, 

630, 631 

485, 596, 687 21 

När den försäkrade inte 
bedöms vara sjuk nog 

238, 300, 307, 385 687 5 

När det inte finns belägg 
för ställd diagnos 

87, 93, 153, 162, 183, 
235, 359, 499 

79, 327, 418, 
483, 545, 612, 

646 

15 

Totalt 30 11 41 
 

I några fall innehåller försäkringsläkarnas yttranden flera olika skäl till varför 
uppgifterna på sjukintyget ifrågasätts. Det betyder att de försäkringsläkarytt-
randena kan passa in i fler än i en av de identifierade kategorierna ovan. I de 
fall ett yttrande stämmer in på fler än en kategori för ifrågasättande har jag 
tagit fasta på försäkringsläkarens huvudargument. 

I tabellen ovan framgår att de olika försäkringsmedicinska bedömnings-
grunderna används i olika typer av sjukpenningärenden. Sjukdom ifrågasätts 
när den försäkrade har en anställning. Likaså gäller bedömningen att den 
nekade inte är sjuk nog de med en anställning. Däremot används argumentet 
att det inte finns belägg för en diagnos för både de som har en anställning 
och de som är arbetslösa.  

Här följer tre avsnitt som belyser hur sjukdomsbegreppet tillämpas i vart 
och ett av de identifierade kategorierna. 
5.1.1 När det är felaktigt med diagnos 
I samtliga fall där försäkringsläkare hävdar att den försäkrade inte är sjuk 
anges sociala omständigheter som orsak till den försäkrades reaktioner, vilket 
i försäkringsläkarnas bedömningar inte utgör skäl för att ställa en diagnos. 
Försäkringsläkarna gör sådana bedömningar i samband med att den försäk-
rade upplever en konflikt eller mobbingsituation på arbetsplatsen eller har en 
svår livssituation i privatlivet. I kategorin återfinns 21 sjukärenden varav 9 
gäller bedömningar som gäller den försäkrades arbetsrelaterade problem184 
och 12 gäller försäkrade vars privatliv är problematiskt185. I samtliga yttran-
den finns specifika hänvisningar till den försäkrades arbetsrelaterade eller 
privata problem. Av ärendena gällde 18 försäkrade med en diagnos för stress 
– och krisreaktion och 17 gällde försäkrade som har en anställning samt en 
försäkrad som arbetade på en praktikplats. Flera av de försäkrade i kategorin 
utmärker sig i det undersökta aktmaterialet. I gruppen finns nämligen åtmin-
stone tre försäkrade med akademisk utbildning och ytterligare några av de 
försäkrade har arbeten som kräver gymnasiekompetens. De försäkrade i den 
här kategorin skiljer på så vis ut sig från försäkrade i de övriga kategorierna i 

                                                        
184 Akter: 448, 449, 457, 485, 533, 599, 624, 641, 716 
185 Akter: 164, 454, 476, 482, 523, 594, 596, 609, 611, 630, 631, 687 
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den här undersökningen där de försäkrade i allmänhet har ett okvalificerat 
arbete186 eller är arbetslösa. 

Ett arbetsrelaterat problem 
Om ett avslagsärende där den försäkrade arbetar heltid som brevbärare187. 

I begäran om sjukpenning skriver den försäkrade att hon inte kan utföra sitt 
vanliga arbete p.g.a. trötthet. I det medföljande sjukintyget anges diagnosen 
Annan stressreaktion (F439P). Den sjukskrivande läkaren besvarar frågan om 
sjukdomens anamnes att patienten länge känt sig motarbetad på arbetet vil-
ket tilltagit och att patienten känner sig utfrusen. På frågan om hur sjukdo-
men sätter ner den försäkrades förmåga skriver läkaren att ”Patientens situa-
tion har medfört trötthet, olustkänslor och förstämning”. Utredaren som 
handlägger ärendet vänder sig till en försäkringsläkare med de inkomna 
handlingarna och bifogar två frågor som besvaras av försäkringsläkaren: 

 
Utredaren Försäkringsläkaren 
Är sjukdom styrkt? NEJ 
Är hel arbetsoförmåga 
styrkt?” 

Det är ju helt tydligt en klar arbetsrelaterad problematik 

 
Efter Försäkringsläkarens yttrande skickar utredaren ett kommuniceringsbrev 
där det står att Försäkringskassan överväger att avslå den försäkrades begäran 
om sjukpenning. I motiveringen skriver utredaren att det enligt inkomna 
handlingar är en arbetsrelaterad problematik som ligger till grund för sjuk-
skrivningen: 

Det framgår att du känner dig utfrusen och att det är dålig stämning 
p.g.a. konflikter, men det framgår också att det inte finns några håll-
punkter för depression. Du kan inte arbeta p.g.a. trötthet, olust och 
förstämning. Detta är inte att jämställa med sjukdom, det är arbetsgi-
varens ansvar att tillsammans med Företagshälsovården lösa denna typ 
av problem på arbetsplatsen. Du kan därmed inte få någon sjukpenning 
för detta sjukfall.  

Efter kommuniceringen skickar både den försäkrade och den försäkrades 
läkare in skrivelser i ärendet. I sitt yttrande skriver den försäkrade att hon 
varit så trött att hon inte kunnat stiga upp ur sängen samt känt spänningar 
och obehag över bröstet. Den intygsskrivande läkaren skriver att den försäk-
rade sökte läkaren p.g.a. ett ”psykiskt illabefinnande utlöst av en tillspetsad 
psykosocial situation på arbetsplatsen”. Läkaren skriver vidare att den försäk-
rade uppvisar en ”hel rad av stressrelaterade symptom och att de inte uppfyl-
ler kriterierna för egentlig depression eller ångestsyndrom men för diagnosen 
akut stressreaktion”.  

Utredaren skickar det samlade medicinska underlaget samt den försäkra-
des brev till försäkringsläkaren för ett nytt yttrande. I en journalanteckning 
står att Försäkringsläkaren och utredaren är överens om att inget nytt till-
                                                        
186 Okvalificerade yrken är yrken där många arbetsuppgifter inte kräver några studierelaterade kvalifi-
kationer. SOU 2006:59 s. 62 
187 Akt 641 
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kommit som kan ändra den tidigare bedömningen. I beslutet som skickas till 
den försäkrade står det att ”Du har inte rätt till sjukpenning därför att För-
säkringskassan bedömer att du har en hel arbetsförmåga i ditt ordinarie arbe-
te”. Och, skriver utredaren:  

Enligt försäkringsläkarens yttrande efter komplettering, är det inte me-
dicinskt styrkt att arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom föreligger. Arbetsrela-
terade problem bör lösas av arbetsgivaren. 

Exemplet visar hur den intygsskrivande läkaren tolkar sin patients problem 
som en sjukdom som utlösts av en arbetsplatskonflikt eller mobbingsituation 
på arbetsplatsen, och menar att de symptom som den försäkrade har i form 
av förstämning, trötthet och olustkänslor uppfyller kriterierna för diagnosen 
akut stressreaktion. I den Försäkringsmedicinska tolkningen utgör de be-
skrivna arbetsplatsproblemen och de problem som den försäkrade upplever i 
samband med dessa inte en sjukdom. Diagnosen för stress- och krisreaktion 
är enligt den försäkringsmedicinska bedömningen avsedd för någonting an-
nat än det psykiska illabefinnandet som läkaren menar har utlösts av den 
tillspetsade psykosociala situationen på den försäkrades arbetsplats. I samtliga 
utom i ett ärende handlar det arbetsrelaterade problemet om en arbetskon-
flikt eller en mobbingsituation. I de ärendena har den intygsskrivande läkaren 
angett diagnos för en stress- eller krisreaktion. I det avvikande fallet hade den 
försäkrade en diagnos för Myalgi och upplevde att han inte förmådde klara av 
de krav som ställdes på arbetsplatsen. I det fallet menar försäkringsläkaren att 
den försäkrades oförmåga att klara sitt arbete inte hänger samman med den 
diagnos som den försäkrade har och menar i sin bedömning att den försäkra-
de inte har någon sjukdom. Försäkringsläkaren menar också att oförmågan 
att klara sitt arbete i sig inte utgör skäl för sjukpenning. 

Försäkringsläkarna kan också bedöma att den försäkrade inte är sjuk när 
olika problem i privatlivet åberopas som den utlösande faktorn för en stress- 
eller krisreaktion. Ur försäkringsläkarnas bedömningar kan man utläsa att de 
försäkrades problem och de sätt som de reagerar på dem inte är att jämställa 
med sjukdom men också att dessa yttringar finns på en glidande skala mellan 
vad som anses vara normalt och det som ur medicinskt perspektiv är onor-
malt. I de här fallen bedömer försäkringsläkarna att de försäkrades reaktioner 
ryms inom det normala medan de försäkrade och intygsskrivande läkarna 
gjort en annan bedömning. Det betyder exempelvis att en upplevd krissitua-
tion kan vara så allvarlig att den kan betraktas som onormal men den kan 
också utgöra en normal reaktion på en svår psykosocial problematik. Var 
gränslinjen mellan den normala och den onormala reaktionen dras framgår 
dock inte i vare sig sjukintyg eller försäkringsläkarnas yttranden. 

Ett privat problem 
Den andra formen av sociala problem handlade om den försäkrades pri-

vatliv. Ur ett ärende där den försäkrade blir avskedad och arbetslös188. På 
begäran om sjukpenning uppger den försäkrade att han lider av akut stress 
och oro samt att han har besvär med axlar och knän. I det bifogade sjukinty-
                                                        
188 Akt 596 
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get från företagshälsovården står att patienten har en Akut stressreaktion 
(F430). Intyget är utfärdat av en specialist i allmänmedicin. Stressreaktionen 
uppges vara ett resultat av en ”kraftig reaktion på plötslig förändring av livssi-
tuationen”. Som status och objektiva undersökningsfynd uppger läkaren att 
patienten har sänkt sinnesstämning och på frågan om hur sjukdomen begrän-
sar patientens förmåga/aktivitet skriver läkaren ”Sömnstörningar, oro, kon-
centrationssvårigheter”. Den intygsskrivande läkaren bedömer att patienten 
är helt arbetsoförmögen under en månads tid för att därefter kunna helt åter-
få sin förmåga till arbete. 

Den handläggande utredaren öppnar sjukärendet och ber en försäkrings-
läkare bedöma om den försäkrade är sjuk mot bakgrund av sjukintyget. Utre-
daren vill veta tre saker och får följande svar: 
Utredare Försäkringsläkare, första yttrandet 
Är sjukdom styrkt? Nej, df har fått en diagnos men symptomen som anges är 

moderata och behöver ej vara detsamma som sjukdom 
Nedsätter sjukdomen förmå-
gan att söka arbete på öppna 
arbetsmarknaden? 

Nej. Det framkommer ej klart vilken funktionsnedsätt-
ning df skulle ha. 

Förefaller sjukskrivningsti-
dens längd och omfattning 
välgrundad? 

Nej 

 
Utredaren gör en bedömning av den försäkrades rätt till sjukpenning baserat 
på försäkringsläkarens yttrande och skriver att: 

Försäkringsläkaren bedömer att sjukdom ej är styrkt, då det enbart dia-
gnos finns, men ej vilka symptom eller vilken funktionsnedsättning som 
begränsar hans möjligheter att stå till arbetsmarknadens förfogande 

Vidare skriver utredaren att den försäkrade kommuniceras muntligt om För-
säkringskassan övervägan att inte betala ut någon sjukpenning. Under kom-
municeringstiden ringer den intygsskrivande läkaren upp utredaren. Läkaren 
menar att det är omotiverat att den försäkrade inte ska få någon sjukpenning 
med hänsyn till diagnosen Akut stressreaktion. Läkaren uppger vidare att 
den försäkrades ”krisreaktion beror på att han blivit avskedad från sitt arbete, 
att han är förtvivlad och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande”. Ut-
redaren talar om för läkaren att ”för att sjukpenning ska kunna utgå måste 
det framgå VAD som nedsätter hans möjligheter att stå till arbetsmarkna-
dens förfogande”. Läkaren menar då att ”så som läkarintyget är skrivet så 
täcker det som behövs för att sjukpenning ska utgå”. I journalanteckningen 
över telefonsamtalet står också att den intygsskrivande läkaren begär att få 
prata med försäkringsläkaren. 

Utredaren noterar de nya uppgifterna som läkaren förmedlat via telefon 
och föredrar på nytt ärendet för försäkringsläkaren. Efter samtalet skriver 
utredaren i akten att inget nytt tillförts ärendet som förändrar tidigare gjord 
bedömning. Utredaren ringer upp läkarens sekreterare och meddelar att be-
dömningen kvarstår och att Försäkringskassan behöver ett kompletterande 
läkarintyg samt att läkaren kan kontakta försäkringsläkaren för vidare utred-
ning i ärendet.  



85 

Ett nytt läkarintyg inkommer till Försäkringskassan. I det nya intyget 
kvarstår den alfanumeriska koden F430 men nu med texten Krisreaktion 
istället för den tidigare texten Akut stressreaktion. Därtill har läkaren fyllt i 
nya uppgifter under frågorna om sjukdomens anamnes, status och objektiva 
undersökningsfynd samt hur sjukdomen begränsar patientens förmå-
ga/aktivitet. Under anamnesen beskriver läkaren lite mer fylligt vad som 
föranledde att den försäkrade fick lämna arbetsplatsen med omedelbar ver-
kan, under status har läkaren lagt till att patienten är dysforisk och under 
frågan om hur sjukdomen hindrar patientens förmåga uppger läkaren att 
patienten också känner trötthet. Det framkommer också att patienten upp-
sökt arbetsförmedlingen på orten men att de ansåg att han mådde för dåligt 
för att vara arbetssökande och därför uppmanades den försäkrade att kontak-
ta läkare. 

Utredaren ställer samman de nya uppgifterna samt skickar över dessa 
samt de medicinska underlagen till försäkringsläkaren för en försäkringsme-
dicinsk bedömning. I sitt yttrande skriver försäkringsläkaren:  

 
Utredare Försäkringsläkare, andra yttrandet 
Förändrar de nya 
uppgifterna tidiga-
re bedömning? 

Som diagnos har angivits Krisreaktion, tydligen förtydligat enligt 
journalanteckning till Akut stressreaktion F430. Varmed bör avses 
en övergående reaktion på en exceptionell belastning (på en i övrigt 
frisk person). En generös tolkning av detta begrepp medger att 
något som liknar sjukdomstillstånd kan anses föreligga i ett par 
veckor, under vilken tid adekvata åtgärder kan ha kommit till stånd 
när det gäller t ex händelser i arbetslivet. I uppenbart arbetslivsrela-
terad s.k. krisreaktion måste kraven på beskrivning av tillståndet 
som sjukdom ställas högt. I första hand måste den exceptionella 
fysiska eller psykiska belastningen beskrivas. De symptom som 
redovisas kan också ses som helt normal reaktion på vilka stora 
fysiska eller psykiska belastningar som helst. Om symptomen kvar-
står bör annan diagnos ha övervägts och styrkts. Jag finner därför 
inte att underlag eller diskussionsinlägg ändrar tidigare bedömning. 

 
Utredaren bedömer, utifrån försäkringsläkarens yttrande, att den försäkrade 
inte har rätt till sjukpenning och skickar ett beslut om avslag på den försäkra-
des begäran. 

Försäkringsläkaren ifrågasätter den ställda diagnosen som grund för sju-
skrivning och menar att en generös tolkning av diagnosen akut stressreaktion 
medger att något som liknar ett sjukdomstillstånd kan föreligga. Men för att 
en sådan generös tolkning ska göras måste exceptionella fysiska eller psykiska 
belastningar ligga till grund för stress- eller krisreaktionen. Dessa måste ock-
så beskrivas på sjukintyget. Men i det här fallet bedömer försäkringsläkaren 
att uppgifterna i de medicinska underlagen inte möter de kriterierna. Och 
även om så vore fallet skulle försäkringsläkaren inte anse att den försäkrade 
var sjuk utan ha ett sjukdomsliknande tillstånd. 

När sjukdom ifrågasätts 
Ett vanligt argument som försäkringsläkarna använder för att förklara 

varför de anser att den försäkrade inte är sjuk är att den försäkrade reagerar 
normalt på en svår livssituation i privatlivet eller som arbetstagare. En mob-
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bingsituation på arbetsplatsen eller en livskris medför olika reaktioner som 
med det synsättet inte är att betrakta som sjukdom utom som något normalt. 
Distinktionen mellan vad som utgör en patologisk och en normal reaktion är 
central i hur sjukdomsbegreppet definieras i de försäkringsmedicinska be-
dömningarna. Det finns en spänning mellan de intygsskrivande läkarnas 
förhållningssätt att en problematisk social situation, händelse eller förlopp i 
livet medför sjukdom medan den försäkringsmedicinska hållningen snarare 
pekar på att yttre omständigheter medför problem som försvinner när de 
yttre betingelserna ändras. En ”sjuk” arbetsplats medför med andra ord inte 
sjukdom hos individen. 

I de ärenden som handlar om problem på en arbetsplats påtalas ofta i för-
säkringsläkarnas yttranden att den försäkrades problem är av sådan art att de 
bara kan lösas på arbetsplatsen. På samma sätt uttrycks ofta ett liknande 
förhållningssätt till de försäkrade som bedöms ha ett privat problem snarare 
än att vara sjuka. Försäkringsläkarnas bedömning syns också i de rekommen-
dationer som ges för att individen ska bli arbetsför, dvs. förbättra vissa yttre 
villkor så kan den försäkrade arbeta igen. Diagnosen för stress- eller krisreak-
tion (F43) utgör den enskilt vanligaste diagnosen vid sjukskrivningar vilket 
gör försäkringsläkarens yttrande extra intressant. 
5.1.2 När den försäkrade inte är sjuk nog 
I fem av de undersökta akterna bedömer försäkringsläkarna att de försäkrade 
inte är tillräckligt sjuka för sjukpenning189. Gruppen av ärenden i kategorin är 
blandad sett till de försäkrades arbetssituation och när i stegmodellen de fick 
negativt beslut. Ett ärende gäller en anställd som får avslag på sin begäran om 
sjukpenning, två som är arbetslösa får avslag, en försäkrad med anställning 
får indrag och en arbetslös försäkrad får också ett indragningsbeslut. Två av 
de försäkrade har en diagnos för stress- och krisreaktion, två för Myalgi och 
den femte har en diagnos för lumbago. 

I försäkringsläkarnas motiveringar anförs skäl till varför de försäkrade inte 
anses sjuka nog. Värk till följd av myalgi eller en krisreaktion som går i skov 
är inte tillräckliga medicinska skäl till en generellt nedsatt arbetsoförmåga om 
den försäkrade är arbetslös eller till en nedsatt arbetsförmåga i förhållande till 
den försäkrades vanliga arbete. Försäkringsläkarna ifrågasätter inte att de 
försäkrade är sjuka men ifrågasätter att de medicinska problemen är av sådan 
omfattning att individernas arbetsförmåga blir lidande.  

När sjukdom inte är så allvarligt 
Ur ett ärende där den försäkrade arbetar heltid i ett tungt storköksarbete 

och begär en kvarts sjukpenning men får avslag i steg 1190. I begäran skriver 
den försäkrade att han har svårt att klara heltidsarbetet i storköket, som bl.a. 
innebär tunga lyft, till följd av ont i nacke och axlar. En företagsläkare ställer 
diagnosen Myalgi (M791) och i frågan på intyget som handlar om sjukdo-
mens anamnes skriver läkaren:  

                                                        
189 Akter: 238, 300, 307, 385, 687 
190 Akt 385 
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Pat som tidigare varit tjänstledig 25% då pat upplever att arbete 100% 
är mer än han orkar. I huvudsak beror nedsättningen av arbetsförmå-
gan på värk i nacke axlar. Pat har ansökt om 25% sjukersättning hos 
FK och för att detta skall behandlas krävs att pat är sjukskriven, varför 
detta medicinska underlag skrives. 

I intyget hänvisar läkaren till en tidigare gjord medicinsk undersökning hos 
en rehabiliteringsaktör som säger att patienten har en nedsättning av arbets-
förmågan med 25 procent. Som status och objektiva undersökningsfynd an-
ger läkaren ”oförändrat med värk i nacke axlar. Ingen rörelseinskränkning”. 
Och på frågan i intyget om hur sjukdomen begränsar patientens förmåga 
skriver läkaren ”ständig värk som försämras av arbetet”. 

Utredaren som handlägger ärendet tar del av ett yttrande som en försäk-
ringsläkare gjort i ett tidigare ärende där den försäkrade nekats sjukersätt-
ning. Där framkommer att försäkringsläkaren inte anser att det finns något 
som styrker att den försäkrades nedsatta ork beror på någon allvarligare me-
dicinsk sjukdom. Utredaren skickar ärendet för en medbedömning av en 
annan utredare som menar i enlighet med försäkringsläkarens yttrande att 
det inte finns något medicinskt hinder för den försäkrade att arbeta heltid. 
Utredaren skickar ett kommuniceringsbrev till den försäkrade och meddelar 
att Försäkringskassan överväger att inte betala ut någon sjukpenning. Som 
anledning anges försäkringsläkarens yttrande att inget styrker att den försäk-
rades nedsatta ork beror på någon allvarligare medicinsk sjukdom. Under 
kommuniceringstiden inkommer inga nya handlingar och i beslutet att inte 
betala ut sjukpenning hänvisas till det försäkringsmedicinska yttrandet. 

Försäkringsläkaren ifrågasätter vare sig den försäkrades sjukdomstillstånd 
eller den intygsskrivande läkarens uppgifter som styrker diagnosen Myalgi. 
Försäkringsläkaren menar dock att Myalgi i sig inte är en allvarlig sjukdom 
som generellt sätter ner den försäkrades förmåga att arbeta. 

I de försäkringsmedicinska yttrandena anges två olika skäl till varför den 
försäkrades diagnos inte är ett tillräckligt underlag för att de ska bedömas 
vara arbetsoförmögna till följd av sjukdom. Försäkringsläkarna kan peka på 
att det i de medicinska underlagen saknas en analys för hur sjukdomen sätter 
ner arbetsförmågan. I sådana fall finns det ingen beskrivning av hur sjukdo-
men medför en funktionsnedsättning som i sin tur hindrar den försäkrade 
från att arbeta eller att stå till arbetsmarknadens förfogande. Försäkringslä-
karna kan också ifrågasätta om sjukdomen är allvarlig genom att peka på 
beskrivna förhållanden i ärendet eller påtala att en viss sjukdom i sig inte är 
allvarlig nog för en generell nedsättning av arbetsförmågan. 
5.1.3 När det inte finns belägg för ställd diagnos 
I femton sjukärenden bedömde försäkringsläkare att det saknades belägg för 
de ställda diagnoserna i sjukintygen191. Med avsaknad av belägg menar för-
säkringsläkarna att det inte finns objektiva tecken eller markörer för den 
angivna diagnosen. Åtta av de negativa besluten gäller försäkrade som har ett 
arbete och sju gäller arbetslösa. I ett av ärendena avslogs halva den begärda 
                                                        
191 Akterna: 79, 87, 93, 153, 162, 183, 235, 327, 359, 418, 483, 499, 545, 612, 646 
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ersättningen. Det ärendet är speciellt eftersom försäkringsläkaren först kon-
staterar att det inte finns några belägg för den angivna diagnosen – krisreak-
tion (F43.0) men påtalar för utredaren att det finns belägg för en annan dia-
gnos – anpassningsstörning (F43.2) vilket enligt försäkringsläkaren gör det 
rimligt med en halv sjukpenning. Ärendet är särskilt ömmande och försäk-
ringsläkaren menar att den försäkrade bör ha rätt till närståendepenning. Sex 
arbetslösa försäkrade fick avslag i steg 5 i en bedömning mot den öppna ar-
betsmarknaden och i två ärenden drogs sjukpenningen in för försäkrade med 
anställning. Med ett undantag hade de försäkrade i kategorin okvalificerade 
yrken eller så var de arbetslösa. Samtliga utom fyra av de försäkrade i den här 
kategorin har diagnosen stress- och krisreaktion. Tre försäkrade hade dia-
gnos för myalgi och i ett fall hade den försäkrade diagnosen för lumbago. 

I de försäkringsmedicinska yttrandena ifrågasätts de angivna beläggen el-
ler påtalas frånvaron av belägg i de sjukintyg som åberopas i sjukärendena. 
Ofta är det symptombilden som den intygsskrivande läkaren gett i sjukinty-
gen som försäkringsläkarna ifrågasätter. I symptombilderna för stress- och 
krisreaktion anges ofta trötthet, sömnproblem, apati och initiativlöshet. Des-
sa tillstånd menar försäkringsläkarna i de fallen inte är tillräckliga belägg för 
den ställda diagnosen. Symptombilderna kan även ifrågasättas pga. av bris-
tande internlogik. I de fallen hävdar försäkringsläkarna att den intygsskrivan-
de läkaren inte ger en trovärdig beskrivning av ett sjukdomsförlopp. 

I några ärenden pekar försäkringsläkarna även på diagnosens vaghet, ex-
empelvis att stressreaktion är dåligt definierat, vilket i sin tur medför att ett 
eventuellt sjukdomstillstånd blir svårt att intyga: ”Diagnosen stressreaktion är 
dåligt definierad och stöds inte av tillgängligt underlag”192. Försäkringsläkar-
nas yttranden pekar på två typer av osäkerheter i de medicinska underlagen. 
Den första handlar om diagnosen och dess kriterium som i sig anses som vag. 
Den andra handlar om vagheter i läkarnas sjukintyg. När diagnoskriterierna 
bygger på den försäkrades upplevelser av sjukdom ställs högre krav på läkaren 
att återge sådan information som styrker sjukdomstillståndet. 

När symptomen inte har någon dignitet 
Den försäkrade är arbetslös och får avslag i steg 5193. I begäran om sjuk-

penning ger den försäkrade följande beskrivning av hur sjukdomen påverkar 
hans möjligheter att söka arbete: ”I nuvarande läge kan ej arbete utföras p.g.a. 
överbelastning från mitt förra arbete. Svårt att klara av vardagliga sysslor. 
Svårt att sova och väldigt stresskänslig”. Den försäkrade bifogar två sjukintyg. 
I det första sjukintyget som är utfärdat av en allmänspecialist på en vårdcen-
tral och som gäller en sjukskrivningsperiod om två veckor är knapphändigt 
ifyllt. I intyget anges dock att patienten har diagnosen Annan Stressreaktion 
(F439P). I det andra sjukintyget som bifogas begäran om sjukpenning, och 
som gäller för ytterligare en veckas sjukskrivning, anges samma diagnos. 
Därtill uppger den intygsskrivande läkaren att patienten påbörjat en samtals-
kontakt med en kurator och skriver att patientens sjukdom begränsar för-
mågan att stå till arbetsmarknadens förfogande genom att patienten är ”led-
                                                        
192 Akt 418 
193 Akt 612 
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sen och har svårt att ta sig för något”. Läkaren bedömer att arbetsförmågan 
är nedsatt till hälften under en veckas tid varefter patienten bedöms vara helt 
arbetsför. 

På Försäkringskassan öppnar en utredare det nya sjukärendet, samman-
fattar de inkomna uppgifterna, och vänder sig till en försäkringsläkare för ett 
försäkringsmedicinskt yttrande. Utredaren vill ha svar på tre frågor. Försäk-
ringsläkaren svarar nej på samtliga frågor och lämnar en kort redogörelse för 
varför den försäkrades sjukdom inte är styrkt: 

 
Utredare Försäkringsläkare  
Är sjukdom styrkt? Df har fått en diagnos – Annan stressreaktion 

F43.9 – men de symtom som anges är ej av den 
dignitet att de styrker sjukdom. 

Nedsätter sjukdomen förmågan att 
söka arbete på öppna arbetsmarkna-
den? 

Df är enligt intygen ledsen och har svårt att ta sig 
för något. 

Förefaller sjukskrivningstidens längd 
och omfattning välgrundad? 

Intyg nr 2 är förlängt via telefon. Status saknas 
helt på båda intygen. Svar på frågan blir samman-
taget nej. 

 
Utredaren tar försäkringsläkarens yttrande som grund för att den försäkrade 
inte har rätt till sjukpenning eftersom det enligt försäkringsläkaren inte finns 
styrkt att den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst " i förhållande 
till alla normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Utredaren 
kommunicerar till den försäkrade att Försäkringskassan överväger att inte 
betala ut sjukpenning och att den försäkrade har två veckor att skicka in 
kompletterande uppgifter.  

Under kommuniceringstiden inkommer ytterligare ett sjukintyg. Det in-
nehåller samma information som det föregående intyget men med ett tillägg 
under frågan där den intygsskrivande läkaren ska förmedla vilka objektiva 
undersökningsfynd som gjorts. Där står det att patienten är ”förtvivlad och 
gråtmild”. Utredaren noterar tillägget men konstaterar också att ”I övrigt 
finns ingen ytterligare notering som utgör grund för att tidigare beslut änd-
ras”. Utredaren fattar beslut att avslå den försäkrades begäran.  

I den försäkringsmedicinska bedömningen av de medicinska underlagen 
konstateras att den intygade diagnosen inte är styrkt. Den sjukskrivande 
läkaren har inte angivit några tecken på den försäkrades status eller objektiva 
undersökningsfynd som styrker den försäkrades sjukdom. I den försäkrings-
medicinska bedömningen ifrågasätts inte att den försäkrade kan vara sjuk 
utan det är de medicinska underlag som den försäkrade åberopar som inte 
visar att så är fallet. Beskrivningen av den försäkrade som ledsen och att den 
försäkrade har svårt att ta sig för något saknar tillräcklig ”dignitet” för att 
styrka den försäkrades sjukdomstillstånd.  

När uppgifterna är den försäkrades 
En variant i kategorin där försäkringsläkaren påtalar att det inte finns ob-

jektiva tecken för en sjukdom är när försäkringsläkaren påpekar att alla upp-
gifter som ligger till grund för den intygsskrivande läkarens bedömning och 
ställda diagnos bara återger vad den försäkrade uppgett till läkaren.  
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I ärendet som presenteras nedan har den försäkrade diagnosen lumbago, 
men som vi ska se nedan är det i lika hög grad den försäkrades graviditet som 
blir problematisk i den försäkringsmedicinska bedömningen där uppgifterna 
på sjukintygen ifrågasätts. 

Den försäkrade är en kvinna som arbetar deltid på vikariat inom äldreom-
sorgen och får avslag i steg 1194. På begäran om sjukpenning skriver hon att 
hon har Lumbago och är gravid. Av de skälen kan hon inte lyfta de äldre i 
och ur säng eller rullstol. På sjukintyget, som är utfärdat av en allmänspecia-
list vid en vårdcentral, står att patienten är GRAVID och har lumbago men 
ingen diagnoskod anges. På frågan om sjukdomens anamnes skriver läkaren 
att patienten haft ”ryggvärk sedan en månad av och till. Nu värre”. Som ob-
jektiva undersökningsfynd anges att patienten ”Går med svårighet” och på 
frågan om hur sjukdomen begränsar patientens förmåga skriver läkaren att 
patienten har ”Svårt att lyfta och röra sig”. Läkaren bedömer att den försäk-
rade är helt arbetsoförmögen under tre och en halv månaders tid. 

Utredaren som handlägger ärendet meddelar den försäkrade att Försäk-
ringskassan utreder hennes sjukdomsgrundande inkomst och att rätten till 
sjukpenning också är under utredning. Utredaren skickar det medicinska 
underlaget till försäkringsläkare för ett yttrande. Utredaren vill få svar på fem 
punkter: 

 
Utredare Försäkringsläkare 
Är sjukdom styrkt? NEJ. Jag tolkar medicinskt underlag som att det är p.g.a. 

graviditeten som df har ont i ländryggen och graviditet är 
ingen sjukdom. 

Nedsätter sjukdomen ar-
betsförmågan i den försäk-
rades nuvarande arbete? 

Det förefaller så. 

Förefaller sjukskrivningsti-
dens längd och omfattning 
välgrundad? 

Oklart – tveksamt. 

Bedömning av fortsatt 
sjukskrivning vad gäller 
längd och nivå? 

Möjligen fram till BF = Beräknad Förlossning, och när är 
det? 

Övriga kommentarer. Underlaget är något oklart. T ex saknas uppgift om BF. 
Dessutom har df inte blivit bedömd av sjukgymnast avse-
ende behandling eller hjälpmedel t ex bälte. Oklart om 
provokationstest har utförts. Vid sjukskrivning i dessa fall 
bör halvtid vara normen och sjukskrivningstiden i de flesta 
fall begränsas till som längst vecka 37 + 6 innebärande att 
kvinnan sedan tar ut sin föräldraledighet/föräldrapeng fram 
till förlossningen – detta som en rimlig avvägning mellan de 
olika förmånerna. Df har också tillgång till ergonomerna på 
Kommunhälsan och diskussion med dessa och arbetsleda-
ren förefaller lämplig. 

 
Utredaren sänder det medicinska underlaget i retur till den intygsskrivan-

de läkaren och skickar med flera av de frågorna som försäkringsläkaren rest i 
sitt yttrande. Utredaren påtalar att läkaren behöver komplettera uppgifterna 
                                                        
194 Akt 499 
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på sjukintyget så att Försäkringskassan kan bedöma den försäkrades rätt till 
sjukpenning. 

Det kompletterande sjukintyget är utförligt ifyllt. Det är utfärdat av en 
annan specialist i allmänmedicin än den som utfärdade det första intyget och 
det är ifyllt för att ge svar på de försäkringsmedicinska frågor som det förra 
intyget gav upphov till. Som diagnos anförs nu enbart Lumbago och den 
obligatoriska alfanumeriska koden som hör till diagnosen (M54.5) är ifylld. 
Under frågan om sjukdomens anamnes skriver läkaren att patienten haft:  

Ont i ryggen i tre månaders tid. Gravid med beräknad partus till x/x. 
Arbetar inom äldreomsorgen halvtid med vårdarbete med tunga lyft. 
Smärtan gjorde att patienten sökte läkare som sjukskrev henne fram till 
beräknad partus. Nu fått brev från Försäkringskassan för komplette-
ring. Fortsatt ont och trött i ryggen i anslutning till belastning. Upple-
ver stelhet samt trötthet i ryggen. Upplever sig något förbättrad i ryggen 
då hon nu varit hemma. 

I fältet på sjukintyget där läkaren ska uppge patientens status och vilka objek-
tiva undersökningsfynd som styrker diagnosen skriver läkaren:  

Status görs i dagsläget då undertecknad ej träffat patienten tidigare. 
Ont i ryggen vid framåtböjning, men ingen rörelseinskränkning i länd-
ryggen av andra skäl än graviditeten. Ingen palpationsömhet över kot-
pelaren men över paravertebralmuskulaturen i ländryggen. Inga neuro-
logiska bortfallssymtom. Lasegue negativ bilateralt. Normala reflexer i 
benen.  

På frågan om hur sjukdomen begränsar patientens förmåga/aktivitet skriver 
läkaren ”Nedsätter arbetsförmågan pga. ont i ryggen vid belastning”. Läkaren 
noterar också att en sjukgymnastkontakt påbörjats. Läkaren intygar att ar-
betsförmågan är helt nedsatt men minskar sjukskrivningstiden med två må-
nader jämfört med det föregående sjukintyget. 

Utredaren vänder sig till försäkringsläkaren för ett andra yttrande mot 
bakgrund av det nya sjukintyget. Utredaren vill få svar på samma frågor som 
vid den förra konsultationen och försäkringsläkaren vidhåller i det nya ytt-
randet att sjukdom inte är styrkt: 
Utredare Försäkringsläkare 
Är sjukdom styrkt? Ryggvärk pga graviditet är ej lika med sjukdom. 

Det är snarast biverkan till graviditet. Df:s status 
är ytterst moderat. 

Nedsätter sjukdomen arbetsförmågan 
i den försäkrades nuvarande arbete? 

Enda inskränkningen som anges är tunga lyft och 
dessa borde gå att undvika alternativt få hjälp 
med 

 
Försäkringsläkaren tycker följaktligen inte att sjukskrivningstiden och om-
fattningen är välgrundad och hänvisar avslutningsvis till möjligheten för den 
försäkrade att ta ut föräldrapenning vid behov. 

Efter att utredaren tagit emot det nya yttrandet från försäkringsläkaren 
skickas en kommunicering till den försäkrade med beskedet att Försäkrings-
kassan överväger att inte betala ut någon sjukpenning. Under kommunice-
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ringstiden ringer den försäkrade upp utredaren och påtalar att arbetsgivaren 
inte har några möjligheter att omplacera henne. 

Efter telefonsamtalet skickar den försäkrade in ett brev till Försäkrings-
kassan för att komplettera uppgifterna i sjukintyget som hon inte tycker gör 
hennes situation full rättvisa. I brevet framhåller den försäkrade att hon har 
ont när hon går, står eller ligger. Hon skriver att hon även får ont när hon 
suttit en stund och att det gör ont när hon tar sig i eller ur sängen. Vidare 
skriver hon att hennes sambo fått överta hennes sysslor i hemmet och undrar 
hur hon ska kunna arbete när hon har ont nästan hela tiden? Avslutningsvis 
ber hon Försäkringskassan invänta ett intyg från arbetsgivaren om att hennes 
arbete i stor utsträckning förutsätter tung lyft. 

Ånyo skickar utredaren de nyinkomna uppgifterna till försäkringsläkaren 
för ett yttrande, men den här gången vill utredaren bara ha svar på en fråga 
och i sitt tredje yttrande i ärendet skriver försäkringsläkaren: 

 
Utredare Försäkringsläkare 
Är sjukdom styrkt? Nej. Detta är ju enbart df:s egna uppgifter. Precis 

som df själv skriver krävs det ju i så fall ett ”starkare” 
läkarintyg dvs mer detaljerat läkarintyg med ett mer 
patologiskt status samt ev som komplettering intyg 
från arbetsgivaren. 

 
Utredaren tar del av yttrandet och sänder ett beslutsbrev till den försäkrade 
och talar om att Försäkringskassan har beslutat att hon inte får någon sjuk-
penning. Som skäl anges att den försäkrade inte bedöms ha en arbetsoförmå-
ga om minst en fjärdedel på grund av sjukdom. 

De uppgifter som ”styrker” en lumbago kommer från den försäkrade och 
ogillas som belägg för den ställda diagnosen i den försäkringsmedicinska 
bedömningen. Försäkringsläkaren efterfrågar medicinska markörer som kan 
styrka ett sjukdomstillstånd. Det är noterbart att Försäkringsläkaren inte bara 
yttrar sig om sakförhållanden i ett enskilt ärende utan också upplyser utreda-
ren om vad som är praxis i sjukfall som gäller graviditetsrelaterade problem. 

När Försäkringsläkarna hävdar att det inte finns belägg för en särskild 
diagnos i ett ärende kan en faktisk frånvaro av uppgifter utgöra grund för 
kritik. Men det förekommer också ärenden där den intygsskrivande läkaren 
lämnat uppgifter men där försäkringsläkarna menar att de inte är tillräckliga 
för att styrka en diagnos eller att de inte är adekvata för diagnosen. Ett ex-
empel på när de angivna uppgifterna inte bedöms vara tillräckliga är när sjuk-
intyget ”bara” avspeglar patientens berättelser. Uppgifterna har i de fallen 
inte tolkats av läkaren och fått en medicinsk betydelse utifrån diagnosen. 
Försäkringsläkarnas ifrågasättande gäller alltså hur sjukintyget fyllts i snarare 
än den försäkrades sjukdomstillstånd.  

5.2 Begreppet arbetsförmåga 
I det här avsnittet ska ärenden med försäkrade som fick negativt beslut mot 
bakgrund av att de inte bedömdes vara arbetsoförmögna analyseras. I likhet 
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med föregående avsnitt är det försäkringsläkarnas yttranden som utgör fokus 
för undersökningen. Totalt var det 53 negativa beslut som Försäkringskassan 
bedömde att de försäkrade inte hade en nedsättning av arbetsförmågan som 
motsvarade den begärda sjukpenningen. De besluten grundades på yttranden 
av försäkringsläkare. 17 av de försäkrade bedömdes vara arbetsföra i förhål-
lande till ett konkret arbete medan de övriga 36 bedömdes vara arbetsföra på 
den öppna arbetsmarknaden. Av dem som bedömdes mot ett arbete fick nio 
ett avslag på begärd sjukpenning och åtta fick sin sjukpenning indragen. 
Flertalet av dessa hade en anställning som vård- eller affärsbiträde, lokalvår-
dare eller okvalificerat industriarbete. Även bland dem som fick arbetsförmå-
gan bedömd mot den öppna arbetsmarknaden var andelarna avslags- och 
indragningsbeslut jämt fördelade.  

Av de 53 avslags- och indragningsärendena hade 6 försäkrade en diagnos 
för stress- och krisreaktion, 21 för Myalgi, 22 för lumbago och 4 för fraktur 
på underben och fotled. 
Tabell 5:3 De försäkrades diagnos när de bedömdes arbetsföra 

Bedöms mot: Diagnos 
Arbete Arbetsmark-

nad 

Totalt 

Stress/krisreaktion 
Myalgi 
Lumbago 
Fraktur 

4 
5 
8 

2 
16 
14 
4 

6 
21 
22 
4 

 17 36  53 
 

I likhet med de ärenden som fick negativt beslut mot bakgrund i den be-
dömda sjukdomen eller diagnosen kan även dessa ärenden delas in i kategori-
er. I försäkringsläkarnas yttranden anförs nämligen olika skäl till varför den 
försäkrade bedöms vara arbetsför. I flertalet yttranden är den försäkrades 
arbetssituation viktig för de skäl som försäkringsläkaren anger när den för-
säkrade inte bedöms vara arbetsoförmögen. För gruppen anställda kan för-
säkringsläkaren bedöma att den försäkrade är arbetsförmögen i sitt vanliga 
arbete trots sjukdom. Försäkringsläkaren kan i andra fall bedöma att den 
försäkrade är för sjuk för att kunna utföra sitt vanliga arbete men kan klara 
att söka och utföra ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. För gruppen 
arbetslösa kan försäkringsläkaren bedöma att den försäkrade klarar att söka 
och utföra ett arbete på den öppna arbetsmarknaden trots sjukdom. Försäk-
ringsläkaren kan även bedöma att det finns vissa arbeten på den öppna ar-
betsmarknaden som den försäkrade kan utföra trots sjukdom och specifika 
funktionsnedsättningar. För både de försäkrade som har en anställning och 
de försäkrade som är arbetslösa kan två kategorier urskiljas. I en femte kate-
gori återfinns dock både försäkrade med anställning och försäkrade som är 
arbetslösa. I den kategorin bedömer försäkringsläkaren att den försäkrades 
restarbetsförmåga ökar under den intygade sjukperioden eller att den intyga-
de sjukperioden är för lång i förhållande till den försäkrades sjukdom och 
arbetssituation. Se tabell 5:4 nedan. 
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Tabell 5:4 Gruppen försäkrade som bedöms vara arbetsföra indelade i katego-
rier 
 Arbetar Arbetslös totalt 
När den försäkrade kan arbeta i 
sitt vanliga arbete trots sjukdom 

78, 96, 113, 116, 
136, 145, 146, 
178, 231, 290, 

558, 567 

 12 

När den försäkrade är för sjuk för 
ordinarie arbete men arbetsför på 
arbetsmarknaden 

24, 302, 558, 
571, 573, 581, 
669, 682, 715 

537 10 

När den försäkrades arbetsför-
måga ökar under sjukperioden 

15, 422, 428, 
618, 679 

555 6 

När den försäkrade är sjuk men 
arbetsför på den öppna arbets-
marknaden 

 91, 190, 193, 
262, 268, 372 

6 

När den försäkrade är sjuk men 
klarar vissa arbeten på arbets-
marknaden 

 72, 128, 181, 
242, 275, 282, 
394, 398, 424, 
434, 438, 450, 
542, 650, 657, 
672, 673, 674, 

702 

19 

Totalt 26 27 53 
 

I den försäkringsmedicinska motiveringen kan försäkringsläkaren skriva att 
den försäkrade kan ta ett vanligt förekommande arbete på den öppna arbets-
marknaden. Men försäkringsläkaren kan också skriva att den försäkrade kan 
ta ett sådant arbete på den öppna arbetsmarknaden där den försäkrade inte 
behöver arbeta sittandes, ståendes, inte behöver använda vänster arm etc. Jag 
har valt att skilja de ärenden som får negativt beslut med ett sådant tillägg i 
den försäkringsmedicinska motiveringen från de ärenden som ograverat anses 
kunna ta ett arbete på arbetsmarknaden. Termen ”lämpligt arbete” förekom-
mer i flera försäkringsmedicinska bedömningar och även i utredares besluts-
motiveringar. Även om det i de fallen inte alltid specificeras vad för slags 
inskränkning i den försäkrades arbetsförmåga det handlar om har jag valt att 
kategorisera de ärendena tillsammans med de ärenden där den försäkrades 
arbetsförmåga på den öppna arbetsmarknaden specificeras med inskränk-
ningar att gälla arbeten som exempelvis inte belastar den försäkrades högerfot 
etc. 
5.2.1 När den försäkrade kan arbeta i sitt vanliga arbete trots 

sjukdom 
I det strategiska urvalet är det 12 ärenden där de försäkrade får arbetsförmå-
gan ifrågasatt i relation till deras vanliga yrke. Två av de försäkrade är egna 
företagare och har stillasittande kontorsarbeten. En av dem har diagnosen 
myalgi och den andra en stressreaktion. I kategorin finns tre lokalvårdare. 
Två av dem med diagnosen myalgi och en med diagnos för stressreaktion. I 
kategorin finns en metallarbetare med lumbago, en montör med myalgi, en 
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lagerarbetare och en truckförare båda med lumbago, en undersköterska med 
myalgi och en fältassistent med lumbago. 

I försäkringsläkarnas yttranden för ärenden i den här kategorin finns en 
återkommande tematik i deras ifrågasättande av den sjukdomsgrundade ar-
betsoförmågan. De menar att de intygsskrivande läkarna inte redovisat hur 
sjukdomen medför en funktionsnedsättning till den försäkrades vanliga arbe-
te. Avsaknaden av en funktionsanalys medför, enligt det resonemanget, att 
arbetsoförmågan inte kan bedömas vara styrkt. I avsaknaden av funktions-
analys hävdar försäkringsläkarna i de undersökta akterna att den försäkrades 
sjukdom inte behöver sätta ner förmågan att utföra det vanliga arbetet. I 
yttrandena hänvisar försäkringsläkarna specifikt till den försäkrades arbete 
och menar exempelvis att lumbago inte hindrar montören från att montera 
eller att myalgi inte hindrar lokalvårdaren att städa. 

När Myalgi inte är ett hinder för städjobb 
Den försäkrade195 har diagnosen myalgi och begär en kvarts sjukpenning. 

Under en tidigare period har den försäkrade erhållit sjukersättning om 25 
procent men arbetar heltid vid tillfället då hon begär sjukpenning. Den för-
säkrade får avslag i steg 1 och erhåller ingen förmån från Försäkringskassan. I 
begäran om sjukpenning beskriver den försäkrade hur trötthet till följd av 
värk stör nattsömnen och hindrar henne från att arbeta fullt ut som lokalvår-
dare. I begäran skriver hon att ”Om jag får jobba 75% tror jag att det skulle 
fungera med mitt jobb”. Den försäkrade hänvisar också till att hon tidigare 
erhållit 25 % sjukersättning för samma sjukdom och bifogar ett sjukintyg. 

Intyget är utfärdat av en distriktsläkare vid en vårdcentral och i den medi-
cinska bedömningen av den försäkrade har läkaren noterat tre diagnoser, 
huvuddiagnosen Myalgi, Trokanterit och kronisk lumbago. Under anamnes 
skriver läkaren att patienten har ”Långvariga besvär med smärtor fr skuldror 
nacke bröstländrygg med utstrålning vä ben, periodvis känselnedsättning”. 
Som status och objektiva undersökningsfynd anger läkaren ”muskulärt öm 
nacke och skuldror. Ömmar lätt vä trokanter. Neurol. Status ua. Läkaren 
skriver vidare att sjukdomen begränsar patientens förmåga på så vis att pati-
enten ”får för mycket värk av 8 timmars arbetsdag, klarar 6 timmar troligen 
bättre”. Läkaren intygar att arbetsförmågan är nedsatt med " under en och 
en halv månaders tid och noterar avslutningsvis att patienten varit i kontakt 
med Försäkringskassan och diskuterat partiell sjukskrivning med handlägga-
re. 

Utredaren som handlägger ärendet konstaterar att begäran är bristfälligt 
ifyllt och begär in en komplettering av den försäkrade om dennes arbetsupp-
gifter. I kompletteringen beskriver lokalvårdaren att hon städar kontorsmiljö-
er, dammtorkar, moppar golv och städar toaletter. Utredaren tar del av kom-
pletteringen och vänder sig till en försäkringsläkare för ett yttrande. Utreda-
ren vill veta: Vilken eller vilka sjukdomar eller symptom den försäkrade har 
enligt underlaget och om diagnosen är klarlagd enligt ICD-10: Beskrivning 
som finns i underlaget av aktivitetsbegränsning som konsekvens av angiven 
sjukdom. På vilket sätt begränsar sjukdomen/symptomen aktiviteten på or-
                                                        
195 Akt 113 
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gan och individnivå? I vilken omfattning sjukdomen eller aktivitetsbegräns-
ningen sätter ner arbetsförmågan enligt underlaget i relation till det ordinarie 
arbetet? hur länge arbetsförmågan bedöms vara nedsatt på medicinsk grund? 
Om man enligt underlaget kan med hjälp av medicinska eller arbetslivsinrik-
tade förvänta sig en ökad aktivitetsförmåga? Försäkringsläkaren svarar på 
frågorna 1-4 med att återge den information som finns nedtecknad i det 
medicinska underlaget men ger också ett yttrande: 

 
Utredare Försäkringsläkare 
Yttrande Det finns i ärendet hänvisning till att df. Tidigare har fått tillde-

lat en försäkringsmässig förmån och att denna nu har varit vilan-
de. Det har inte varit möjligt för undertecknad att få del av det 
därtill knutna faktamaterialet för jämförelse med nuvarande. 
Intyget aktuellt är av kortfattad karaktär och det framgår vare sig 
status eller annan analys som försäkringsmedicinskt kan styrka en 
aktuell medicinskt betingad nedsättning av arbetsförmåga i df:s 
arbete som lokalvårdare inom kontorsstädning. Med tanke på att 
det tidigare har varit aktuellt med en förmån grundat på samma 
problematik är det inte otänkbart att detta bättre framgår från 
tidigare underlaget och att en partiell nedsatt arbetsförmåga kan 
föreligga; men med tillgång enbart till aktuell handling finns att 
konkludera enligt ovan.  

 
I det försäkringsmedicinska yttrandet framgår att försäkringsläkaren inte 
ifrågasätter att den försäkrade har problem till följd av sin sjukdom. Det för-
säkringsläkaren ifrågasätter är däremot att den försäkrades problem så som de 
presenteras i de medicinska underlagen medför ett arbetshinder sett till den 
försäkrades arbete som lokalvårdare. Försäkringsläkarens ifrågasättande riktas 
alltså i lika hög grad mot den intygsskrivande läkarens sätt att framställa sin 
patients problem som den försäkrades problem i sig. 

En grupp utredare i en s.k. primogrupp bedömer gemensamt att den för-
säkrade inte har rätt till sjukpenning. I journalanteckningen skriver den 
handläggande utredaren att bedömningen görs i samråd med försäkringsläka-
ren. Utredaren skickar ett kommuniceringsbrev till den försäkrade. 

Under kommuniceringstiden skickar den försäkrades läkare in ett nytt 
sjukintyg där tiden för den rekommenderade sjukskrivningsperioden förlängs 
ytterligare en och en halv månad. Intyget är utfärdat efter en telefonkontakt 
med den försäkrade som i det samtalet uppgett att hon nätt och jämt klarar 
att arbeta 70 %. I övrigt kvarstår uppgifterna från det första sjukintyget. 

Utredaren konstaterar att det nya intyget är snarlikt det förra och vänder 
sig till försäkringsläkaren som yttrat sig i ärendet för ett nytt yttrande angå-
ende om något nytt tillkommit i ärendet. I sitt yttrande skriver försäkringslä-
karen att det nya intyget är en kopia av föregående intyg och hänvisar till det 
föregående försäkringsmedicinska yttrandet i ärendet. När kommunicerings-
tiden är slut skickar utredaren ett beslut om avslag till den försäkrade. I För-
säkringskassans motivering hänvisas till den försäkrades arbete: 
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Anledningen till att Försäkringskassan har beslutat att inte betala ut 
din sjukpenning är att det samlade underlaget som finns, i form av me-
dicinskt underlag och begäran om ersättning, inte styrker en på medi-
cinska grunder nedsatt arbetsförmåga av den omfattningen att det för-
hindrar dig från att utföra ditt arbete som lokalvårdare. Vi vill betona 
att vi inte ifrågasätter att du har besvär, men det framgår inte i det 
samlade underlaget att besvären är av den grad att du inte kan utföra 
ditt arbete som lokalvårdare. 

I beslutsbrevet står det att den försäkrade kan begära att få beslutet omprövat 
vilket den försäkrade också gör. I samband med att den försäkrade begär att 
försäkringskassan omprövar beslutet att avslå begäran om sjukpenning skick-
ar den intygsskrivande läkaren in ett nytt sjukintyg. De sedan tidigare angiv-
na diagnoserna, Myalgi, Trokanterit och kronisk lumbago kvarstår men 
kompletteras i det nya intyget med en rad nya medicinska uppgifter. Under 
frågan om anamnes hänvisar läkaren till tidigare sjukintyg samt skriver föl-
jande: 

Vid besök idag anger pat att FK tvekat betala ersättning, det förra in-
tyget belyser inte pat situation tillräckligt. Uppger ökad värk från vä 
höftregion, smärthugg framtill över höftkammen sedan några dagar. 
Som tidigare både värk och belastningssmärta från axlar och rygg. 

Under den följande frågan om vilka objektiva undersökningsfynd läkaren 
gjort och vilken medicinsk status patienten har skriver läkaren: 

Muskulärt öm nacke och skuldror. Rörelseomfånget i axlar är gott men 
långsamt och smärtande över ca 120 grader. Muskulärt öm. Idag ingen 
ömhet över vä trokanter. God ryggrörlighet men smärtar vid slutflexti-
on. 

I det förra intyget återberättade läkaren bara hur patienten ansåg att en hel 
arbetsdag om 8 timmar medförde för mycket värk. I det nya intyget beskriver 
läkaren med egna ord hur patientens besvär är funktionshämmande: 

Får för mycket värk av 8 timmars arbetsdag, klarar 6 timmar bättre. 
Begränsningen är ffa värk i axlar, viss ryggvärk. Sista dagarna smärt-
hugg vid SIAS va, oklart, går inte provocera fram vid us men pat får 
tydlig smärta vid uppresning från britsen, viker efter någon minut. 

Vidare i intyget skriver läkaren att patienten väntar på röntgen av vänster 
höft, att patienten är ordinerad smärtstillande vid behov och skriver att pro-
gnosen är att patienten bedöms återfå sin förmåga delvis. Med anledning av 
den begärda omprövningen och det nya sjukintyget tillfrågas en för ärendet 
ny försäkringsläkare att lämna ett yttrande. Utredaren beskriver i korthet 
ärendet och skickar med följande frågeställningar: 
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Utredare Försäkringsläkare 
Är arbetsförmågan nedsatt i förhållande till 
hennes arbete som städerska av medicinska 
skäl? I så fall i vilken grad? 

Det medicinska underlaget styrker ej en 
medicinskt orsakad nedsatt arbetsoför-
måga av signifikant grad 

 
I beslutet från Försäkringskassan fastställs att den försäkrade inte har rätt till 
sjukpenning. I motiveringen skriver handläggande utredare: 

Försäkringskassan bedömer med det samlade materialet i ditt ärende, 
att det inte finns stöd för att din arbetsförmåga är nedsatt i den omfatt-
ningen att du hindras att utföra ditt ordinarie arbete som lokalvårdare 
på heltid. Det kan konstateras att du har besvär av ömhet i nacke och 
skuldror. Du har gott rörelseomfång i axlar, men långsamt och smär-
tande över 120 grader. Ingen ömhet över trokanter numera, god rygg-
rörlighet. Det framgår att du har värk och smärthugg efter 8 timmars 
arbetsdag, med det framgår inte att dina besvär är av den graden att 
du inte kan utföra ditt arbete 

Den försäkrades arbetsförmåga bedöms i förhållande till hennes arbete som 
lokalvårdare. De intygade diagnoserna ifrågasätts inte av försäkringsläkaren 
men däremot ifrågasätts den intygade arbetsoförmågan till följd av den för-
säkrades sjukdom. I det första yttrandet menar försäkringsläkaren att det inte 
framgår av sjukintyget hur sjukdomen kan medföra en arbetsoförmåga sett 
till den försäkrades sjukdom. I det andra yttrandet vidhåller försäkringsläka-
ren sin bedömning trots det kompletterade sjukintyget. Nu är det istället 
graden av funktionsinskränkningen och dess påverkan på den försäkrade 
förmåga att arbeta som lokalvårdare som ifrågasätts. Den försäkrade bedöms 
alltså ha Myalgi och lumbago i enlighet med det medicinska underlaget men 
bedöms trots sjukdom kunna arbeta i sitt vanliga arbete som lokalvårdare. 

Det återgivna ärendet med lokalvårdaren är typiskt för ärenden där för-
säkringsläkarna bedömer att den försäkrade kan utföra sitt vanliga arbete 
trots sjukdom. Det är typiskt på så vis att försäkringsläkaren riktar kritik mot 
frånvaron av en analys eller beskrivning av hur sjukdomen begränsar eller 
hindrar den försäkrade att utföra sitt arbete. De arbeten som försäkringslä-
karna menar att de försäkrade kan utföra trots en diagnos för Myalgi eller 
Lumbago är manuella och arbetsuppgifterna konkreta. Den smärta och värk 
som de försäkrade beskrivs uppleva till följd av sjukdomarna bedöms inte 
medföra en tillräcklig funktionsnedsättning i relation till de försäkrades ordi-
narie arbeten. 
5.2.2 När den försäkrade är för sjuk för ordinarie arbete men ar-

betsför på arbetsmarknaden 
Försäkrade som har en anställning får sin arbetsförmåga bedömd i relation 
till deras vanliga arbete. När sjukperioden drar ut på tiden kan bedömningen 
övergå att gälla arbetsförmåga på den öppna arbetsmarknaden. I det strate-
giska urvalet var det tio ärenden som bedömdes vara helt arbetsoförmögna i 
sitt vanliga arbete men som bedömdes kunna ta ett arbete på den öppna ar-
betsmarknaden. Nio av de försäkrade fick sjukpenningen indragen i steg fem 
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och ett ärende avslogs i steg 5. I det ärendet fanns en lång sjukskrivningshis-
torik som bidrog till det negativa beslutet. I ett ärende fick en arbetslös för-
säkrad först arbetsförmågan bedömd i relation till en praktikplats men efter 
en tids sjukskrivning kom arbetsförmågan att bedömas mot den öppna ar-
betsmarknaden. I gruppen finns fyra försäkrade med diagnos för myalgi. I 
kategorin fanns också två försäkrade för respektive diagnos för stress- och 
krisreaktion, lumbago och fotledsfraktur. De försäkrade i kategorin hade 
följande yrken: Två arbetade som affärsbiträden, två hade industriarbete, en 
arbetade som personlig assistent, en som vårdbiträde, en som djuruppfödare 
och en som kontorist. I det tionde ärendet framgår det inte i akten vilket yrke 
den försäkrade hade. 

Vid en första anblick utgör gruppen som bedöms vara för sjuka för sitt 
vanliga arbete men arbetsföra på arbetsmarknaden vara väldigt lik gruppen 
där de försäkrade ansågs kunna arbeta i sitt vanliga arbete trots sjukdom. 
Men för gruppen som bedöms arbetsoförmögna i sitt vanliga arbete men 
arbetsföra på arbetsmarknaden gäller att den försäkrade antingen varit sjuk-
skriven under en längre tid och/eller inte kan omplaceras på sin arbetsplats 
eller få anpassade arbetsuppgifter. De försäkrade i kategorin är alltså utsorte-
rade från en arbetsplats och får ett negativt beslut från Försäkringskassan. De 
är med andra ord för sjuka för ett konkret arbete men arbetsföra för ett ab-
strakt arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Försäkrad som inte kan arbeta på sin vanliga arbetsplats men bedöms 
vara helt arbetsför på arbetsmarknaden 

En kvinna arbetar deltid som säljare i butik får en arbetsplatsrelaterad stress-
reaktion och efter viss tids sjukskrivning får den försäkrade sin sjukpenning 
indragen i steg 5 i stegmodellen196. Den försäkrade beskriver i sin begäran en 
arbetsplats där tempot är högt uppskruvat och där olika arbetsuppgifter avlö-
ser varandra i rask takt. Som sjukdom uppger den försäkrade Stress. 

Under sjuklöneperioden skrivs det första sjukintyget som sedan följs upp 
med ett närmast identiskt förlängningsintyg. I intygen skriver läkaren att den 
försäkrade har diagnosen Stressreaktion (F439P). På frågan om sjukdomens 
anamnes anger läkaren hjärtklappning samt panikkänsla i samband med 
stress. Läkaren skriver att det är arbetsmiljön som är stressig. Frågan om den 
försäkrades medicinsk status och vilka objektiva undersökningsfynd som 
läkaren kan intyga lämnas helt obesvarad. Under frågan om hur sjukdomen 
begränsar patientens förmåga/aktivitet skriver läkaren att patienten inte orkar 
med ökad stress på jobbet. Läkaren ordinerar antidepressiv medicin och vila. 
Intygar att arbetsförmågan är helt nedsatt under ytterligare tre veckor efter de 
sedan tidigare intygade veckorna då den försäkrade erhöll sjuklön. Avslut-
ningsvis anger läkaren i prognosen att patienten bedöms kunna få tillbaka sin 
förmåga delvis och att läkaren önskar kontakt med Försäkringskassan. 

Efter några dagar efter begäran och sjukintyg kommit in till Försäkrings-
kassan skriver den handläggande utredaren ett brev till den försäkrade för att 
meddela att ärendet är under utredning: 
                                                        
196 Akt 24 
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Även om du har läkarintyg är det Försäkringskassan som beslutar om 
du har rätt till sjukpenning. Det tar cirka 30 dagar innan du får ett be-
slut. Under den tiden utreder vi dina möjligheter att arbeta, söka arbete 
på arbetsförmedlingen, trots dina besvär. Vi kommer i ditt fall att kon-
takta din behandlande läkare då denne önskar så. Vi kommer också att 
konsultera vår försäkringsläkare i ärendet. Vi utreder också din sjuk-
penninggrundande inkomst. Vi vill förbereda dig på att vår utredning 
kan innebära att du inte får sjukpenning 

Utredaren ringer upp läkaren efter dennes önskemål. I journalanteckningen 
efter samtalet skriver utredaren att läkaren enbart gjort bedömningen av ar-
betsförmågan mot den försäkrades arbete och inte mot arbetsmarknaden i 
stort. Utredaren skriver också att läkaren instämmer i Försäkringskassans 
bedömning att den försäkrade skulle kunna klara ett normalt förekommande 
arbete på den öppna arbetsmarknaden där det förekommer mindre stress. 

Utredaren kontaktar också den försäkrades arbetsgivare för att undersöka 
om det finns möjligheter för arbetsgivaren att anpassa den försäkrades ar-
betsuppgifter eller omplacera henne på arbetsplatsen. Arbetsgivaren uppger 
då att det inte är möjligt. Därefter vänder sig utredaren till en försäkringslä-
kare för ett försäkringsmedicinskt yttrande. Det är fem frågor som utredaren 
vill ha besvarade: 

 
Utredaren Försäkringsläkaren 
Är diagnosen klarlagd? Ja 
Är arbetsförmågan nedsatt på 
grund av sjukdom? I så fall, i 
vilken omfattning och tid? 

Ja, då hon har en stressreaktion på sitt nuvarande 
arbete och enligt egen uppgift ej kan komma tillbaka 
under nuvarande omständigheter, behöver hon vara 
sjukskriven fram tom (halva den begärda tiden, min 
anm.) på heltid då reaktionen kan påverka hela hen-
nes tillvaro 

På vilket sätt påverkar sjukdomen 
funktionsförmågan i förhållande 
till ordinarie arbete? 

Rehabutredning är gjord på arbetsplatsen och man 
har inga andra arbetsuppgifter för df, och då får 
bedömningen fortsättningsvis ställas mot den öppna 
arbetsmarknaden. Df har också påtalat att hon skulle 
kunna arbeta i ett mindre stressigt arbete. From den 
x/x dras sjukpenningen in 

Kan arbetslivsinriktad rehabiliter-
ing bli aktuell? 

– 

Och övrigt? – 
 

Försäkringsläkaren svarar att diagnosen är klarlagd och att arbetsförmågan är 
nedsatt på grund av sjukdom. Försäkringsläkaren yttrar sig även om hur den 
försäkrades arbetsförmåga ska bedömas. Försäkringsläkaren talar på så vis om 
att den försäkrade inte har rätt till sjukpenning och anger ett datum då sjuk-
penningen ska dras in. 

Utredaren skickar ett brev med en kommunicering om att Försäkrings-
kassan kommer att dra in den försäkrades sjukpenning. Med ledning av för-
säkringsläkarens yttrande, skriver utredaren att det inledningsvis är rimligt 
med hel sjukpenning (och lägger till en vecka extra jämfört med försäkrings-
läkaren). Men skriver därefter att: ”vi har gjort bedömningen att du trots dina 
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besvär, skulle kunna söka/anta ett normalt förekommande arbete på den 
öppna arbetsmarknaden”. 

Under kommuniceringsperioden skickar den försäkrade in ett brev med 
sina synpunkter på den aviserade indragningen av hennes sjukpenning. I 
brevet beskriver den försäkrade sin situation och hur förändringar på hennes 
arbetsplats successivt försämrat henne hälsa. Hennes sjukdomsproblem rela-
teras helt och hållet till hennes arbete i butiken. Tillsammans med det per-
sonliga brevet bifogas ett nytt sjukintyg som styrker en helt nedsatt arbets-
förmåga till följd av sjukdom. Sjukintyget är nära nog identiskt ifyllt som det 
tidigare sjukintyget men med tre förändringar. Under frågan hur sjukdomen 
begränsar patientens aktivitet/förmåga skriver läkaren att patienten inte kan 
återgå till sina tidigare arbetsuppgifter. Läkaren kryssar också i att arbetslivs-
inriktad rehabilitering är aktuell och att läkaren önskar få till stånd ett av-
stämningsmöte. 

Utredaren vänder sig till försäkringsläkaren för att få ett försäkringsmedi-
cinskt yttrande över de nya underlag som inkommit under kommunicerings-
tiden. Utredaren vill veta om det nya medicinska underlaget ändrar försäk-
ringsläkarens tidigare bedömning? 

 
Utredare Försäkringsläkare 
Ändrar de nya 
uppgifterna tidigare 
gjord bedömning. 
Och om så är fallet 
hur och varför? 

Arbetsgivaren har inget anpassat arbete åt df, detta enligt telefon-
samtal med denne den 17/10. Således kan vi inte bedöma hennes 
arbetsförmåga utifrån arbetet där utan ta hänsyn till hennes förmå-
ga gentemot den öppna arbetsmarknaden. Df har själv uppgett att 
hon i någon omfattning kan ta ett annat lämpligt arbete och har 
även knutit kontakter. Hon bör ta ett arbete med ej för hög stress-
nivå för henne. Aktuellt medicinskt underlag är skrivet gentemot 
arbetet på (butiken i fråga) och behandlande läkare har tidigare i ett 
telefonyttrande till handläggare uppgivit att df kan ta ett annat 
lämpligt arbete. Således har hon en arbetsförmåga gentemot den 
öppna arbetsmarknaden och aktuell sjukskrivning är inte rimlig. 

 
I yttrandet konstaterar försäkringsläkaren att den arbetsoförmåga som den 

intygsskrivande läkaren intygat gällde en specifik arbetsplats. Eftersom ar-
betsgivaren inte kan omplacera den försäkrade på arbetsplatsen ska arbets-
förmågan bedömas mot den öppna arbetsmarknaden vilket enligt försäk-
ringsläkaren medför att den intygade arbetsoförmågan inte längre är aktuell. 
Försäkringsläkaren talar också om för utredaren att sjukskrivningen inte är 
rimlig och markerar därmed tydligt återigen att sjukpenningen bör dras in. 

I en journalanteckning instämmer utredaren med försäkringsläkarens ytt-
rande och skickar ett beslutsbrev till den försäkrade: 

Anledningen till att Försäkringskassan har beslutat att inte betala ut 
sjukpenning från och med xxx är att vi med ledning av Försäkringslä-
karens yttrande gjort bedömningen att du, trots dina besvär, skulle 
kunna söka/anta ett normalt förekommande arbete på arbetsmarkna-
den. 
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I sjukintygen bedömer den försäkrades läkare arbetsförmågan i förhållande 
till det arbete och den arbetsplats som den försäkrade sjukskrivs från. I ett 
samtal mellan utredare och läkare menar den senare att den försäkrade borde 
kunna klara ett mindre stressigt arbete på den öppna arbetsmarknaden. För-
säkringsläkaren menar att det är rimligt under en kortare tid att bedöma 
affärsbiträdets arbetsförmåga mot hennes vanliga arbete men eftersom ar-
betsgivaren inte kan erbjuda ett anpassat arbete så ska hennes arbetsförmåga 
därefter bedömas mot den öppna arbetsmarknaden. Kvinnans arbetsförmåga 
är alltså helt nedsatt i förhållande till ett arbete på en arbetsplats men kvin-
nan är fullt arbetsför att ta ett annat arbete på arbetsmarknaden. 

Det beskrivna ärendet är typiskt för hur försäkringsläkare och utredare 
ifrågasätter den försäkrades arbetsoförmåga. De försäkrade i kategorin har en 
sjukdom som medför en funktionsnedsättning som i sin tur hindrar dem från 
att arbeta i ordinarie arbete men funktionsnedsättningen hindrar inte att de 
är arbetsföra på den öppna arbetsmarknaden. Ett annat mönster som gäller 
de försäkrade i den här kategorin är att de mönstras ut från en arbetsplats för 
att därefter inte ha rätt till sjukpenning eftersom de bedöms vara arbetsföra i 
andra arbeten.197 
5.2.3 När den försäkrades arbetsförmåga ökar under sjukperio-

den 
I den här kategorin finns 6 sjukärenden där den försäkrades arbetsförmåga 
anses återställas under sjukskrivningsperioden eller där den försäkrades rest-
arbetsförmåga ökar under perioden. I fem av ärendena dras sjukpenningen in 
och i ett ärende avslås begäran om sjukpenning. Gruppen består av en hem-
tjänstassistent och en lokalvårdare/receptionist med stress- och krisreaktion, 
ett vårdbiträde, en montör, ett affärsbiträde och en arbetslös som har diagnos 
för lumbago.  

De försäkringsmedicinska bedömningarna kan alltså göra gällande att den 
försäkrade blir helt arbetsför efter en period av hel arbetsoförmåga eller att 
restarbetsförmågan successivt ökar. I de undersökta akterna är det två fakto-
rer som kan utläsas och som leder till försäkringsläkarnas ifrågasättande av 
arbetsoförmågan. Antingen inkommer information från en yttre aktör med 
nya uppgifter angående den försäkrades funktionsnedsättning eller så 
överskrider sjukskrivningsperioden den förväntade konvalescenstiden.  

Försäkrad med lumbago med för lång sjukskrivningsperiod 
Ärendet handlar om en kvinna som p.g.a. återkommande ryggproblem 

har en lång sjukskrivningshistorik. Den försäkrade har vid ett tidigare tillfälle 
fått sin sjukpenning indragen men överklagade och fick rätt i länsrätten198. 
                                                        
197 En försäkrad som blir sjukskriven och har en anställning blir sjukskriven från en arbetsplats. 
Sjukdomen som gör att den försäkrade inte kan arbeta på arbetsplatsen kan ha sin grund i arbetet. 
När den försäkrade söker sjukpenning mot bakgrund av sådan sjukdom som är relaterad till arbetet 
men som får negativt beslut från Försäkringskassan med motiveringen att den försäkrade är arbetsför 
på den öppna arbetsmarknaden är i princip oförsäkrad under den inledande sjukperioden efter sjuklö-
neperioden. För om Försäkringskassan bedömer att den försäkrade har en arbetsförmåga trots sjuk-
dom uppstår ett glapp mellan tiden då sjuklönetiden är slut och den försäkrade inte arbetar pga. 
sjukdomsgrundad arbetsoförmåga i sitt vanliga arbete. 
198 Akt 422 
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Den försäkrade söker på nytt sjukpenning för samma problematik och utifrån 
samma anställningsförhållanden som heltidsarbetande vårdbiträde. Hon 
begär halv sjukpenning och blir först beviljad ersättning men får därefter 
återigen sjukpenningen indragen. 

I begäran skriver den försäkrade att hon lyfter tungt och klär på och av 
vårdtagare. Det är också de arbetsuppgifterna som hon inte kan utföra p.g.a. 
sjukdomen och att ryggbesvären tilltar vid långa arbetspass. 

Den intygsskrivande läkaren som är allmänläkare på en vårdcentral kon-
staterar i sjukintyget att patienten har haft mångåriga ryggbesvär och att hon 
nu blivit sämre. Vidare i anamnesen skriver läkaren att patienten har värk 
med utstrålning höger ben. Att hon undersökts av ortopedspecialist och att 
hon genomgått en magnetröntgen och att det inte är aktuellt med någon 
operation. Som status och objektiva undersökningsfynd för diagnosen Lum-
bago ischias (M544) konstateras att patienten är ”mkt stel i sin rygg. Svårt att 
sitta. Inskränkt rörlighet. Pos Lasegue hö ben”. Och på frågan om hur sjuk-
domen begränsar patientens förmåga/aktivitet skriver läkaren att patienten 
arbetar som vårdare och att hon för närvarande har en klart nedsatt arbets-
förmåga. Läkaren intygar halv nedsättning av arbetsförmågan under en må-
nad.  

Utredaren öppnar ärendet och bedömer att den försäkrade har rätt till 
sjukpenning på halvtid. Den försäkrade skickar in ett förlängningsintyg om 
ytterligare en månads sjukskrivning på halvtid. Det nya intyget är näst intill 
identiskt med föregående intyg men med tillägget att patienten blir alltmer 
besvärad vid ökad fysisk aktivitet. 

Utredaren skickar ett brev till den försäkrade och meddelar att Försäk-
ringskassan utreder hennes ärenden och att en sådan utredning kan innebära 
att hon inte får någon sjukpenning. Utredaren vänder sig till en försäkrings-
läkare med frågor om det nya medicinska underlaget: 

 
Utredare Försäkringsläkare 
Styrker det nya underlaget en 
försämring av arbetsförmågan 
jämfört med tidigare? 

Nej 

Är sjukskrivningens längd 
rimlig för den fastställda dia-
gnosen? 

Den akuta fasen av Lumbago–ischias kan vara någon 
till några (3-4) veckor. 3-4 veckors sjukskrivning rimlig, 
då inga neurologiska bortfall beskrivs i det medicinska 
underlaget. 

Om ja, hur länge? Sjukskrivningen ter sig lång. 
 

Vilken generell behandling är 
nödvändig för diagnosen lum-
bago ischias för att återställa 
arbetsförmågan? 

Behandlingen är egen träning efter sjukgymnastinstruk-
tion. Aktivitet rekommenderas vid ryggsmärta utan 
neurologiska symptom. 

 
I yttrandet markerar försäkringsläkaren att det intygade försämringstillstån-
det inte håller streck och att den försäkrades arbetsoförmåga till följd av lum-
bago-ischias ska bedömas som normalfallet för den diagnosen. Av det reso-
nemanget följer att den försäkrade bedöms vara arbetsför efter den första 
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sjukskrivningsperioden som godkändes mot bakgrund av det första sjukinty-
get. 

Efter Försäkringsläkaren yttrat sig i ärendet gör utredaren en bedömning 
av sjukpenningrätten. Där skriver utredaren: 

Jag bedömer att Lumbago med ischias utifrån läkarens beskrivning av 
förmåga- och aktivitetsbegränsning sätter ner den försäkrades arbets-
förmåga halvt i förhållande till det vanliga arbetet som vårdbiträde 
(under den angivna perioden på det första sjukintyget. Min anm.) om 
inga nya omständigheter uppstår. Den försäkrade bedöms kunna återgå 
i ordinarie arbetsuppgifter efter nödvändig behandling och konvale-
scens, rätt till halv sjukpenning föreligger därför enligt steg 1 

Utredaren skickar ett kommuniceringsbrev till den försäkrade och meddelar 
att Försäkringskassan överväger att inte betala ut sjukpenning för hela den 
begärda perioden. Utredaren bedömer alltså att den försäkrade har rätt till 
den period som angavs på det första sjukintyget men bedömer, i likhet med 
försäkringsläkaren, att den försäkrade inte har rätt till sjukpenning för för-
längningsperioden. 

Under kommuniceringstiden ringer den försäkrade upp utredaren och är 
mycket upprörd över att Försäkringskassan inte tänker betala ut någon sjuk-
penning fortsättningsvis och säger att hon ska ta kontakt med sin läkare för 
att få ett nytt sjukintyg. Men det inkommer inga nya handlingar under 
kommuniceringstiden. När kommuniceringstiden är slut skickar utredaren 
ett brev med det definitiva beslutet att inte betala ut någon sjukpenning efter 
den första månadens sjukpenning. I motiveringen hänvisas till Försäkringslä-
karens yttrande: 

Anledningen till att Försäkringskassan överväger att inte betala sjuk-
penning är att tre – till fyra veckors sjukskrivning är rimlig enligt För-
säkringskassans försäkringsläkare, som yttrat sig i ärendet 

Försäkringsläkaren ifrågasätter den behandlande läkarens funktionsanalys 
och menar att sjukskrivningsperioden är för lång. Enligt försäkringsläkaren är 
det bara rimligt med sjukskrivning under den akuta fasen av lumbago-ischias 
och att ryggproblem bäst hanteras med aktivitet. 

Försäkringsläkarna kan ifrågasätta den försäkrades arbetsoförmåga utifrån 
nya informationer i ärendet. I de fallen kan de försäkrade först bedömas vara 
helt arbetsoförmögna och ha rätt till sjukpenning för att därefter bedömas 
vara helt arbetsföra och därmed få sjukpenningen indragen. Försäkringslä-
karna kan även bedöma att de försäkrades restarbetsförmåga successivt ökar. 
I de fallen kan en delvis indragning av sjukpenningen bli aktuell. I båda fallen 
är det försäkringsläkarnas syn på arbetsförmågan som inte överrensstämmer 
med de intygsskrivande läkarnas. I yttrandena hänvisar försäkringsläkarna till 
den försäkrades funktionsförmåga, att behandling är igångsatt eller till praxis 
som gäller bedömningar av funktionsnedsättning till följd av viss sjukdom. 
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5.2.4 När den försäkrade är sjuk men är arbetsför på arbetsmark-
naden 

Försäkringsläkare bedömer i sex sjukärenden att den försäkrade kan ta ett 
arbete på den öppna arbetsmarknaden trots sjukdom. Följaktligen får samtli-
ga försäkrade negativt beslut i steg 5 där arbetsförmågan bedöms i relation 
till arbetsmarknaden. I fem ärenden avslås begäran om sjukpenning och i ett 
ärende dras sjukpenningen in. Samtliga de försäkrade i gruppen är arbetslösa, 
tre har diagnos för myalgi och tre för lumbago. 

I försäkringsläkarnas motiveringar anförs olika typer av argument för var-
för de försäkrade bedöms vara arbetsförmögna på den öppna arbetsmarkna-
den trots sjukdom. Försäkringsläkarna ifrågasätter inte de försäkrades smärt- 
och värkproblematiker men däremot menar de att de försäkrade bör kunna 
arbeta trots sina besvär. I en sådan argumentation kan försäkringsläkarna 
hänvisa till medicinvetenskapliga rön om att arbete befrämjar prognosen för 
tillfrisknande. Men försäkringsläkarnas yttranden kan också skjuta in sig på 
den intygsskrivande läkarens uppgifter i de medicinska underlagen. Försäk-
ringsläkarna pekar i de yttrandena på diagnosens subjektiva karaktär vilket 
enligt försäkringsläkarna medför att den försäkrades sjukdomstillstånd är 
svårbedömt. De kan också peka på att uppgifterna i de medicinska underla-
gen inte är i överensstämmelse med varandra eller att det inte framgår i funk-
tionsanalysen att den försäkrade inte skulle kunna arbeta trots diagnos. 

Försäkrad med myalgi som är arbetsför på arbetsmarknaden 
Den försäkrade är arbetslös och får avslag199. I begäran om sjukpenning 

skriver den försäkrade att hon har värk i axlarna som strålar ut i armarna och 
bak i skuldrorna. Hon anger skuldermyalgi som sjukdom och att hon går hos 
en sjukgymnast. Med begäran om sjukpenning bifogas ett sjukintyg. 

Läkaren är allmänspecialist på en vårdcentral och skriver i intyget att pati-
enten har skuldermyalgi (M791). Under frågan om den aktuella sjukdomens 
anamnes skriver läkaren:  

Sedan 2 år perioder med smärta i skuldrorna. Nu uttalade besvär. Be-
svären började i samband med särskilda arbetsuppgifter, där han skulle 
trycka i konsoler i rör. Besvären har varit så uttalade att sjukgymnastik 
inte funnit skäl till träning. Ingen förbättring, har inte kunnat återgå i 
arbete som planerat. Nu arbetslös. 

Under frågan om status och objektiva undersökningsfynd anger läkaren föl-
jande iakttagelser:  

Smärtinskränkt i rörlighet i båda axlar. Ömhet över muskulaturen i 
båda skuldror generellt. Spänd muskulatur. Smärta och stramnings-
känsla i nacken, för övrigt god rörlighet i nacken. Inga tecken till nerv-
påverkan. 

Läkaren skriver vidare att sjukdomen begränsar patientens förmåga/aktivitet 
med smärta vid rörelse och att hon inte klarar att arbeta med armarna. På 
intyget står det att patienten är ordinerad medicinering och sjukgymnastik, 
                                                        
199 Akt 193 
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att patienten inte kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter och är helt arbets-
oförmögen under en och en halv månaders tid. Läkaren bedömer att patien-
ten kommer att få tillbaka sin förmåga delvis. Avslutningsvis skriver läkaren 
att patienten är arbetslös och att hon inte kan gå tillbaka till det tidigare ar-
betet, att hon behöver rehabilitering med sjukgymnastik och yrkesinriktad 
rehabilitering. 

Utredaren skickar omgående underlagen i ärendet till försäkringsläkare 
för ett yttrande: 

 
Utredare Försäkringsläkare 
Är sjukdom 
styrkt? 

Det finns i ärendet diagnossättning enligt ICD10 nack-
axelmuskelvärk – och finns i övrigt information som tillåter en kor-
rekt försäkringsmedicinsk bedömning. Det hänvisas i ärendet till 
ovanstående diagnos. Framgår att den försäkrade har haft besvär 
under två års tid och inte har kunnat återgå i arbete 

Är arbetsförmå-
gan nedsatt till 
följd av sjukdom 
och i så fall hur 
länge och i vilken 
omfattning? 

Det framgår i ärendet att ansvariga läkaren uppfattar funktionshinder 
mot vissa preciserade arbeten men som framgår är den försäkrade 
arbetssökande. Från klinisk status respektive övriga informationen i 
ärendet finns inte styrkt en hos den försäkrade praktisk nedsatt funk-
tionsförmåga med sådan dignitet, att en nedsatt arbetsförmåga sett 
till allmänna arbetsmarknaden finns styrkt 

 
I yttrandet konstaterar försäkringsläkaren att sjukdomen är styrkt men att 
den funktionsnedsättning som sjukdomen gett upphov till gäller vissa preci-
serade arbeten och inte gäller arbetsmarknaden i stort. Vid en sådan jämfö-
relse menar försäkringsläkaren att den försäkrade är arbetsför. 

Efter det att utredaren tagit del av försäkringsläkarens yttrande bedömer 
utredaren att det samlade underlaget inte ger stöd för en nedsättning av ar-
betsförmågan sett till arbetsmarknaden generellt. Utredaren skickar ett 
kommuniceringsbrev till den försäkrade och meddelar att Försäkringskassan 
överväger att avslå begäran om sjukpenning. 

Under kommuniceringstiden skickar den försäkrade in ett brev till För-
säkringskassan samt ett utdrag ur journalanteckningar från hennes sjukgym-
nast. I brevet skriver den försäkrade: 

Jag anser att jag har nedsatt funktionsförmåga som gör att jag inte kan 
stå till arbetsmarknadens förfogande. Försäkringskassan har sagt till 
mig att jag kan gå någon utbildning genom Arbetsförmedlingen. De 
har ingen utbildning att erbjuda, de anser att jag inte kan stå till ar-
betsmarknadens förfogande och hänvisar mig tillbaka till Försäkrings-
kassan. 

I brevet från den försäkrade belyses ett återkommande problem i flera av de 
undersökta akterna i studien. På arbetsförmedlingen bedöms den försäkrade 
vara allt för sjuk för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande och på 
Försäkringskassan bedöms den försäkrade vara arbetsförmögen och därmed 
sakna rätt till sjukpenning. 

I journalutdraget (två sidor med fysioterapeutisk beskrivning av patientens 
besvär) från sjukgymnasten beskrivs patientens problem ingående: 
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Muskulär värk och smärta i muskulatur i axlar, skuldror, överarmar 
och underarmar bilat. Pt har även smärta i muskelfästen i axlar och 
armbågar samt uppvisar även tecken på inflammation i dessa muskel-
fästen. Pt har besvär med smärta och värk i vila men besvären accentu-
eras tydligt även vid mycket låg belastning av muskulaturen i axlar, 
skuldror samt armar och detta även i ur ergonomiskt perspektiv gynn-
samma positioner. Detta även om belastningen sker under korta se-
kvenser. Vidare har pt en tydligt nedsatt muskulär uthållighet i musku-
laturen i axlar, skuldror och armar som ger sig tillkänna även vid 
mycket låg belastning av muskulaturen. 

I sjukgymnastens journalanteckningar beskrivs den försäkrades värk- och 
smärtproblematik ingående och med en tydlig koppling till de fysiska be-
gränsningar som sjukgymnasten bedömer att den försäkrade har till följd av 
myalgi. 

I ett samtal mellan utredaren och den försäkrade ger den försäkrade nya 
informationer om hennes funktionsbegränsningar. Under samtalet konstate-
rar utredaren att sjukintyget bara knapphändigt beskriver de problem som 
den försäkrade anför i telefonsamtalet. Utredaren poängterar att läkaren bara 
gett en tunn beskrivning av hur sjukdomen sätter ner hennes förmåga att 
arbeta. Den försäkrade ber om att få förlängd kommuniceringstid så att ett 
kompletterat sjukintyg kan bifogas hennes ärende. Begäran om förlängd 
kommuniceringstid beviljas . 

Den intygsskrivande läkaren kompletterar sjukintyget med ett brev till 
Försäkringskassan. I brevet skriver läkaren:  

Patient med värk och smärta i muskulatur i axlar, skuldror, överarm 
och underarm bilateralt. Patienten har även smärta i muskelfästen, i 
axlar och armbågar. Besvären accentueras vid mycket låg belastning av 
muskulaturen. Patienten kan inte lyfta armarna. Patienten klarar inte 
armarbete. Patienten är under utredning därför att hon inte har blivit 
förbättrad med sjukgymnastikbehandling och vila. 

Utredaren lämnar över beslutsunderlagen till försäkringsläkaren för en ny 
bedömning. Vid sidan om sjukintyget och begäran finns nu också brev från 
den försäkrade, läkaren och journalutdraget från sjukgymnasten. I det försäk-
ringsmedicinska yttrandet står följande: 
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Utreda-
re 

Försäkringsläkare 
Yttrande Från (sjukgymnast) framgår att den försäkrade till sjukgymnasten förklarar 

och uppfattar sig var oförmögen att arbeta grundat på smärtor i speciellt 
överextremiteter. Det finns dock vid undersökningen i stort inga preciserade 
bortfallssymtom eller bortfall av rörelsemönster. Det är nämnt lokalt öm-
mande muskelfästen bl.a. vid armbågar och sjukgymnasten anger inflamma-
tion vid nämnda områden. Dock framgår i dennas annars utmärkta status 
inga av de kriterier som är absoluta för inflammation och sannolikt är det 
allmänna språkbruket och inte det medicinska som återges i utlåtandet. Det 
finns generellt inga bortfall av muskelstyrka – rörlighet eller från nervsyste-
met och sammanfattande finns från nämnda undersökning inte styrkt en hos 
den försäkrade nedsatt funktionsförmåga med dignitet och att till arbets-
marknaden allmänt finns inte styrkt en nedsättning av arbetsförmågan. Det 
framgår i kompletteringen från behandlande läkaren enbart återspegling av 
vad den försäkrade anger – därtill att utredning pågår och det finns samman-
fattande ingen dokumentation som medger en nedsättning av den försäkra-
des arbetsförmåga sett till allmänna arbetsmarknaden – det framgår bl.a. att 
vederbörande kollega anger att den försäkrade inte kan lyfta armarna däremot 
är det i sjukgymnastens undersökning normal rörlighet. Tidigare gjorda 
försäkringsmedicinska bedömning kvarstår. 

 
Det försäkringsmedicinska yttrandet är ytterst skarpt formulerat med tyd-

ligt ifrågasättande av den försäkrades smärt- och värkproblematik, sjukgym-
nastens kompetens och den intygsskrivande läkarens bedömning av den för-
säkrades arbetsförmåga. Försäkringsläkaren menar i motsats till sjukgymnas-
ten och den intygsskrivande läkaren att den försäkrade inte har omfattande 
funktionshinder till följd av sjukdomen och kan stå till arbetsmarknadens 
förfogande fullt ut.  

Mot bakgrund av det nya försäkringsmedicinska yttrandet fattar utreda-
ren beslut att inte bevilja den försäkrade sjukpenning: 

Det samlade underlaget ger inte stöd för en nedsatt arbetsförmåga sett 
till arbetsmarknaden generellt. Vi vill betona att vi inte ifrågasätter att 
du har besvär men det framgår inte i de medicinska underlagen att be-
svären är av den grad att du inte kan stå till arbetsmarknadens förfo-
gande i lämpligt arbete. 

Utredaren fattar således beslut i enlighet med försäkringsläkarens bedömning 
men formulerar ett ”mjukare” ifrågasättande av den försäkrades arbetsoför-
måga och menar att försäkringskassan inte ifrågasätter att den försäkrade har 
besvär men att Försäkringskassan gör bedömningen att den försäkrade kan ta 
ett lämpligt arbete.  

Den försäkrades funktionsnedsättning följer av en sjukdom som den för-
säkrade fått genom ett arbete och det är gentemot det arbetet som den in-
tygsskrivande läkaren bedömer att den försäkrade har en arbetsoförmåga. Till 
det medicinska underlaget som försäkringsläkaren har att granska finns även 
en längre funktionsanalys av en sjukgymnast. Det utlåtandet ifrågasätter 
försäkringsläkaren utifrån sin position som medicinsk expert medan läkarin-
tygen ifrågasätts då de inte överensstämmer med utlåtandet från sjukgymnas-
ten. 
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I kategorin bedöms arbetslösa försäkrade med smärt- och värkdiagnoser 
vara arbetsförmögna på arbetsmarknaden. I försäkringsläkarnas yttranden 
över de försäkrades arbetsförmåga framförs olika argument där den intygade 
arbetsoförmågan ifrågasätts. Försäkringsläkarna hävdar att funktionsanalysen 
i de medicinska underlagen brister, att den försäkrades funktionsnedsättning 
bäst hävs med arbete eller ifrågasätts uppgifterna som sådana. I de fallen 
menar försäkringsläkarna att sjukintygen bara förmedlar den försäkrades egna 
upplevelser vilket inte styrker en arbetsoförmåga. Sammantaget riktar försäk-
ringsläkarna ett tydligt misstroende mot sjukskrivande läkare eller den för-
säkrade när de bedömer att de försäkrade kan stå till arbetsmarknadens förfo-
gande med full arbetsförmåga.  
5.2.5 När den försäkrade är sjuk men klarar vissa arbeten på ar-

betsmarknaden 
I nitton ärenden bedömde försäkringsläkare att den försäkrade var sjuk och 
hade en nedsättning av funktionsförmågan men att de försäkrade likväl kun-
de klara vissa arbeten på den öppna arbetsmarknaden. Tolv av de sjukärende-
na avslogs i steg 5. I sex ärenden drogs sjukpenningen in i steg 5 och i ett 
annat ärende i steg 7. Samtliga försäkrade i den här kategorin var arbetslösa. 
Nio av de försäkrade hade diagnos för lumbago, åtta för Myalgi och två hade 
diagnos för fraktur på fotled eller underben. 

I försäkringsläkarnas motiveringar anförs att de försäkrades värk- och 
smärtproblematik begränsar vilka arbeten de försäkrade kan utföra. De be-
döms likväl kunna utföra arbeten på arbetsmarknaden där deras funktions-
nedsättning inte hindrar dem. Försäkringsläkarna konstaterar ofta i sina ytt-
randen att funktionsnedsättningen till följd av sjukdomen är långvarig. De 
anvisningar som följer med i de försäkringsmedicinska yttrandena handlar 
oftast om att en försäkrad med lumbago kan ta ett fysiskt lindrigt arbete, en 
försäkrad med myalgi kan arbeta om inte överkroppen belastas. I ärendet där 
den försäkrade har en fraktur på fotleden gör försäkringsläkaren bedömning-
en att ett stillasittande arbete är möjligt. I yttrandena ges också rekommen-
dationer om att aktivitet genom arbete är att föredra framför en passiv sjuk-
skrivning. 

Försäkrad med myalgi som kan söka administrativt arbete  
När den försäkrade som är arbetslös får diagnosen myalgi begär han sjuk-

penning. Den försäkrade får avslag i steg 5 eftersom Försäkringskassan be-
dömer att det finns lämpliga arbeten på arbetsmarknaden som den försäkrade 
kan ta trots sjukdom.200 I försäkran skriver den försäkrade att han har värk i 
nacken som leder till intensiv huvudvärk och yrsel och att problemen grundar 
sig i en arbetsskada. Den försäkrade menar att han inte kan stå till arbets-
marknadens förfogande till följd av värken och yrseln. Den försäkrade har 
tidigare haft en lönebidragsanställning och menar att han har stöd av lönebi-
drag vid en ny anställning och att han räknar med att klara ett likvärdigt 
arbete. Den försäkrade bifogar två sjukintyg med sin begäran om sjukpen-
ning. 
                                                        
200 Akt 282 
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Sjukintygen är utfärdade av en allmänläkare på en vårdcentral. I det första 
sjukintyget står att patienten har myalgi (M791). Under frågan för sjukdo-
mens anamnes skriver läkaren att patienten är en: 

Man med kronisk smärtproblematik efter arbetsskada, periodvis för-
sämrad med svåra smärtor i nacke och rygg, tränar via sjukgymnast, 
varit hos ortoped skall på MR. Nu försämrad sedan 4 veckor. 

Under status och objektiva undersökningsfynd skriver läkaren ”palpom nack-
rosett och med skulderblad bilat”. På frågan om hur sjukdomen begränsar 
patientens förmåga/aktivitet har läkaren uppgivit att patienten har ”smärta i 
samband med aktivitet och även i vila, huvudvärk yrsel, sömnproblem pga. 
värk”. Läkaren har ordinerat sjukgymnastik och bedömer att patientens för-
måga att kunna söka och utföra ett arbete som är normalt förekommande på 
arbetsmarknaden är helt nedsatt under tre veckor. Men läkare kryssar även i 
ett svarsalternativ på intyget som säger att patienten skulle kunna ta en sys-
selsättning på del- eller heltid om arbetsuppgifterna anpassas. I det andra 
sjukintyget som är ett fortsättningsintyg upprepar läkaren samtliga uppgifter 
men lägger till ytterligare två veckor till den rekommenderade sjukskrivnings-
tiden. 

Utredaren tar emot begäran och skickar den tillsammans med sjukintygen 
till en försäkringsläkare för ett yttrande. Utredaren sammanfattar ärendet: 
”Begäran om sjukpenning och två medicinska underlag med samma innehåll 
har kommit. Den försäkrade är arbetslös. Har haft en lönebidragsanställning 
och tror sig kunna klara liknande arbete med fortsatt lönebidrag”. Utredaren 
använder sig av frågemallen till försäkringsläkaren och vill följaktligen veta: 
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Utredare Försäkringsläkare 
vilken/vilka sjukdomar den 
försäkrade har enligt underla-
get? 

Det anges i ärendet myalgi dvs. smärtor i muskulaturen 
– således diagnos enligt ICD10 

På vilket sätt begränsar sjuk-
domen eller symtomen 
aktiviteten på organ- och 
individnivå? 

Det anges som följer …smärta i samband med aktivite-
ter och även i vila, huvudvärk yrsel sömnproblem pga 
värk 

I vilken omfattning sätter 
sjukdomen eller aktivitetsbe-
gränsningen enligt underlaget 
ned arbetsförmågan sett mot 
arbetsmarknaden i stort? 

Det anges hel nedsättning av arbetsförmågan visavi 
allmänna arbetsmarknaden 

Hur bedöms arbetsförmågan 
vara nedsatt på medicinsk 
grund? 

Det är tillsvidare intecknat en period om en dryg må-
nad”. 

Kan man enligt underlaget 
med hjälp av medicinska eller 
arbetslivsinriktade rehabiliter-
ingsåtgärder förvänta sig en 
ökad aktivitetsförmåga? 

Det finns nämnt att df går hos sjukgymnast och väntar 
på diverse utredning/konsultation hos annan läkare 

Yttrande Det finns i ärendet nämnt diagnos myalgi. Det finns i 
ärendet nämnt ömmande muskulatur vid nacken och 
ned mellan skulderbladen men det framgår i övrigt inga 
undersökningsfynd således inte heller av balansförmå-
gan. Funktionsanalys visavi nämnda fynd framgår inte 
med dignitet medförande dokumentation av en hos df 
nedsatt förmåga att stå till öppna arbetsmarknadens 
förfogande – det vare sig helt eller delvis.  

 
I försäkringsmedicinska yttrandet ifrågasätts den intygade arbetsoförmågan. 
Försäkringsläkaren menar att de beskrivna medicinska fynden inte tillräckligt 
förklarar det intygade funktionshindret. Och i brist på en övertygande funk-
tionsanalys menar försäkringsläkaren att det inte finns fog för en bedömd 
arbetsoförmåga. 

Utredaren redogör för sjukärendet i en s.k. Primogrupp och de kommer 
fram till att det samlade underlaget inte ger stöd för en nedsättning av den 
försäkrades arbetsförmåga sett till arbetsmarknaden generellt i lämpligt arbe-
te. Utredaren ringer upp den försäkrade och kommunicerar att Försäkrings-
kassan överväger att inte godkänna begäran om sjukpenning samt meddelar 
den försäkrade att han kan få ett överlämningsmöte med arbetsförmedlingen. 
Under samtalet framkommer att den försäkrade sagt upp sig från en tidigare 
tjänst till följd av en arbetsplatskonflikt men att han skulle kunna klara ett 
liknande arbete trots sina besvär. 

Den försäkrades läkare ringer upp utredaren efter det att hon fått höra om 
Försäkringskassans planer att inte godkänna den försäkrades begäran om 
sjukpenning. Av utredarens journalanteckning framgår att läkaren tagit del av 
försäkringsläkarens yttrande och ställer sig frågande om varför Försäkrings-
kassan inte tänker bevilja den försäkrade sjukpenning. Utredaren berättar då 
att sjukintyget samt den försäkrades egna redogörelse för sin situation gör 
tillsammans att de inte kan godkänna sjukskrivningen. 
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Under kommuniceringstiden och efter de båda telefonsamtalen skickar 
den försäkrade in ett brev och läkaren skickar in ett nytt intyg. Återigen inty-
gar läkaren att hennes patient har en helt nedsatt förmåga att söka eller ta ett 
arbete på den öppna arbetsmarknaden, och det under hela den period som de 
båda förra intygen gällde. Den tidigare diagnosen Myalgi intygas men med 
tillägget ”kroniskt smärtsyndrom”. Under objektiva undersökningsfynd står 
nu också ”bilateralt trapeziusmuskelatur” och under frågan om hur sjukdo-
men hindrar patientens förmåga har läkaren lagt till en ny text : ”Pga mus-
kelsmärtan försämring i samband med aktivitet. Kan inte använda armar och 
axlar pga smärta, får mycket värk postfunktionellt och får då koncentrations-
svårigheter, initiativlöshet.” Under övriga upplysningar skriver läkaren att 
patienten nu är arbetslös och att en tjänsteman på arbetsförmedlingen sagt 
att det inte finns något arbete att erbjuda patienten pga. hans nedsatta funk-
tionsförmåga. 

I brevet från den försäkrade förtydligas vad den försäkrade menade i be-
gäran och i samtalet med utredaren. I brevet står att han inte skulle kunna 
klara något arbete i någon form under perioden som han vill vara sjukskriven 
men att när han blir bra igen kan han klara ett arbete med lönebidragsunder-
stöd. Han skriver vidare att han känner sig fångad i ett moment 22 som går 
ut över honom och hans familj. 

Utredaren skickar ånyo underlagen till försäkringsläkaren för ett yttrande. 
I det nya yttrandet skriver försäkringsläkaren: 

 
Utredare Försäkringsläkare 
Yttrande Det finns i ärendet brev från den försäkrade med diverse förklaringar och 

därtill finns nyare läkarintyg. Från detta framgår muskulära smärtor över 
skulderoket och allmänt och det anges att detta försämras med aktivitet. 
Det finns från övriga informationen i ärendet därtill nämnt att läkaren har 
fått besked från df om att df efter att ha haft anställningsbidrag nu inte kan 
anvisas ett lämpligt arbete. Från försäkringsmedicinskt perspektiv finns 
emellertid – med all respekt för kollegans dilemma – inte från nuvarande 
besvärsmönster och status dokumentation som styrker en hos df nedsatt 
förmåga att stå till öppna arbetsmarknadens förfogande – det vare sig helt 
eller delvis – lämpliga arbeten torde med nämnda besvärspanorama rimli-
gen kunna hittas inom service och administration   

 
I yttrandet konstaterar försäkringsläkaren att den försäkrades besvärspa-

norama med muskulära smärtor utgjort ett arbetshinder i tidigare arbete men 
att det finns arbeten inom service och administration som den försäkrade 
borde kunna utföra.  

Utredaren som handlägger sjukärendet beslutar i enlighet med försäk-
ringsläkarens bedömning och avslår den försäkrades begäran. Beslutet moti-
veras på följande sätt: 

Anledningen till att Försäkringskassan inte betalar ut ersättning är dels 
att det medicinska underlaget inte ger stöd för en på medicinska grunder 
nedsatt arbetsförmåga, men även din egen redogörelse över dina besvär. 
Hänsyn har tagits till hela underlaget även det brev du skickat samt det 
läkarintyg som kompletterats 
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Det viktigaste skiljelinjen mellan å ena sidan den försäkrade, den försäkrades 
läkare och arbetsförmedlingen å försäkringsläkaren den andra sidan är att de 
förra relaterar bedömningen av arbetsförmågan till en konkret verklighet 
medan försäkringsläkaren utgår från en abstrakt möjlighet för den försäkrade 
att ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Det beskrivna ärendet är typiskt för ärenden där försäkringskassan bedö-
mer att den försäkrade kan ta ett anpassat eller specifikt arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. Det är typiskt därför att den intygade arbetsoförmågan 
gäller den försäkrades konkreta arbetslivserfarenheter. I den undersökta 
gruppen är det arbetslösa vars arbetslivserfarenhet är begränsad till konkreta 
och okvalificerade arbeten med fysiska funktionshinder som bedöms kunna 
utföra ett lätt och rörligt arbete där exempelvis inte överkroppen belastas. 
Det är de skilda jämförelsepunkterna, det konkreta arbetet och den abstrakta 
arbetsmarknaden, i de intygsskrivande läkarnas och försäkringsläkarnas be-
dömningar som kolliderar i ärenden som hör till den här kategorin av negati-
va beslut. 

5.3 Utredare fattar beslut utan försäkringsmedi-
cinskt yttrande 

I flertalet avslags- och indragningsbeslut hänvisar handläggande utredare till 
ett försäkringsmedicinskt yttrande av en försäkringsläkare. I det strategiska 
urvalet var det 94 av 100 beslut som baserades på försäkringsläkares bedöm-
ningar. Men i de återstående 6 ärendena fattade utredare beslut utan att be-
gära in ett yttrande från försäkringsläkare. En genomgång av de ärendena 
visade att det i beslutsmotiveringarna fanns argument som inte direkt hand-
lade om den försäkrades förmåga att arbeta även om det i besluten hänvisas 
till lagen om allmän försäkring och 3 paragrafen sjunde kapitlet där det slås 
fast att den försäkrade ska vara sjuk och arbetsoförmögen. Ett ärende handlar 
om en sjukskriven montör som blir uppsagd med lön och får därmed sjuk-
penningen indragen. I ett ärende blir en försäkrad som arbetat i en kund-
tjänst arbetslös. Den försäkrade har en diagnos för krisreaktion men bedöms 
av utredaren ha arbetat för mycket och får avslag på 25 procent av den begär-
da sjukpenningen. Beslutet följer på det jag kallat för kvartilmekanismen. I 
två ärenden fattar utredarna beslut att avslå begärd sjukpenning som en kon-
sekvens av tidigare fattade negativa beslut för de försäkrade. I de fallen anser 
utredarna att det inte framkommit någon ny information som gör att de 
försäkrade har rätt till sjukpenning. Båda besluten följer alltså på den sjuk-
skrivningshistorik som de försäkrade har. De två andra ärendena handlar om 
försäkrade som begär sjukpenning eftersom de menar att de är för sjuka för 
att kunna ta hand om sina barn under föräldrapenningsperioder. I det ena 
fallet har den försäkrade en diagnos för myalgi och i det andra en diagnos för 
lumbago. I de ärendena menar utredarna att de försäkrade kan sköta sina 
barn trots sjukdom och att föräldrapenning är den korrekta ersättningsfor-
men i deras fall. Utredarna anser inte att en försäkringsmedicinsk bedömning 
behövs utan kan själva avgöra att de smärt- och värkproblem som mödrarna 
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angivit som skäl för sjukskrivning inte medför en sådan funktionsnedsättning 
att sjukskrivning är motiverat. 

5.4 Sammanfattning 
I kapitlet undersöks de argument som försäkringsläkarna använder när de 
bedömer att den försäkrade inte är sjuk eller arbetsoförmögen. I de försäk-
ringsmedicinska yttrandena kunde vi se att försäkringsläkarna antingen ifrå-
gasatte den intygade sjukdomen eller den intygade arbetsoförmågan, vi kun-
de också se att dessa ifrågasättanden hade sin grund i olika argument som 
kunde kategoriseras. Försäkringsläkarna som ifrågasätter intygad sjukdom gör 
det utifrån tre olika huvudargument: det är felaktigt med diagnos, den för-
säkrade är inte sjuk nog och det finns inte belägg för ställd diagnos. När för-
säkringsläkarna ifrågasätter en intygad arbetsoförmåga gör de det utifrån nå-
got av följande fem huvudargument: den försäkrade kan arbeta i sitt vanliga 
arbete trots sjukdom, den försäkrade är för sjuk för sitt vanliga arbete men är 
arbetsför på arbetsmarknaden, den försäkrades arbetsförmåga bedöms öka 
under intygad sjukdomsperiod, den försäkrade är sjuk men arbetsför på den 
öppna arbetsmarknaden och slutligen kan försäkringsläkarna hävda att den 
försäkrade kan arbeta i visst arbete på arbetsmarknaden trots sjukdom. Samt-
liga huvudargument gör gällande att den intygade sjukdomen eller den inty-
gade arbetsoförmågan är felaktigt intygad.  

Sjukdom/diagnos 
Försäkringsläkarnas uppgift på Försäkringskassan är att bidra med medi-

cinsk expertis så att rättstillämpningen i sjukförsäkringen är rättssäker. Ut-
ifrån medicinska underlag i enskilda ärenden ska försäkringsläkarna bedöma 
om den försäkrade är arbetsoförmögen till följd av sjukdom. I kapitlets första 
avsnitt undersöktes ärenden som fått negativa beslut mot bakgrund av att de 
försäkrades diagnos eller sjukdom. Frågan om vilka innebörder Försäkrings-
läkarna tillskriver begreppet sjukdom var vägledande för undersökningen. 
Det visade sig att både den försäkrades sjukdomstillstånd och den intygande 
läkarens uppgifter om den försäkrades sjukdom kan ifrågasättas i försäkrings-
läkarnas yttranden och utgöra skäl för negativa beslut. 

I samtliga de undersökta akterna med negativt beslut mot bakgrund i att 
den försäkrade inte bedömdes sjuk eller sjuk nog av Försäkringskassan hade 
de intygsskrivande läkarna angett en diagnos med tillhörande diagnoskod. 
Men det faktum att en diagnos är ställd, ger inte den försäkrade rätt till sjuk-
penning. I försäkringsläkarnas yttranden kan grunden för den ställda diagno-
sen ifrågasättas. Försäkringsläkarna kan helt enkelt ifrågasätta att den försäk-
rade är sjuk. Det gäller särskilt diagnosen stress och krisreaktion. I de fallen 
menar försäkringsläkarna att diagnosen används för sociala problem och inte 
för sjukdomstillstånd. I de undersökta sjukärendena är det två typer av sociala 
problem som försäkringsläkarna menar att diagnosen för stress- och krisreak-
tion kommer till användning på ett felaktigt sätt. Den ena typen handlar om 
problem som rör den försäkrades arbetsplats eller arbete. Mobbing, konflikt 
med arbetsledning eller arbetskamrater och de besvär den enskilde känner i 
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samband med de situationerna är inte, enligt försäkringsläkarna i undersök-
ningen, att jämställa med sjukdom. Samma resonemang använder sig försäk-
ringsläkarna av då de påtalar att besvär till följd av privata problem som 
skilsmässa, våld i hemmet och familjemedlemmars sjukdom inte heller är det 
samma som ett sjukdomstillstånd. I försäkringsläkarnas yttranden står det 
klart att de problem som de försäkrade erfar är uttryck för problem som inte 
härrör från individen utan från hennes omgivning. De reaktioner som dessa 
yttre händelser och situationer för med sig i form av sömnlöshet, koncentra-
tionssvårigheter, oro och trötthet bedöms vara naturliga reaktioner på en svår 
social situation. 

Försäkringsläkarnas förhållningssätt i de här bedömningarna skiljer sig 
helt från det synsätt som de intygsskrivande läkarna har. I sjukintygen utgör 
stress- och krisreaktion ett sjukdomstillstånd som en konsekvens av problem 
i individens liv. Ytterst handlar de olika bedömningarna om vilka symptom 
och beteenden som kan bedömas vara patologiska, men också under vilka 
omständigheter dessa symptom och beteenden kan bedömas vara uttryck för 
antingen sjukdom eller naturliga reaktioner på social problematik. 

I undersökningen framkom att försäkringsläkare kan ifrågasätta sjukinty-
gen även om de inte ifrågasätter att den försäkrade är sjuk. I de fallen menar 
de att den försäkrades sjukdom är av ett så lindrigt slag att det inte borde 
föranleda en sjukskrivning. Detta kan ske på två sätt. Båda sätten markerar 
att en ställd diagnos inte är ett tillräckligt skäl för en intygad funktions- och 
arbetsoförmåga. Försäkringsläkarna kan ifrågasätta beskrivningen som den 
intygsskrivande läkaren gör av hur sjukdomen medför en funktionsnedsätt-
ning som i sin tur orsakar en arbetsoförmåga. De kan också ifrågasätta sjuk-
domen i sig när den inte bedöms vara tillräckligt allvarlig för en på sjukinty-
get bedömd funktionsnedsättning. I de fallen menar försäkringsläkarna att 
sjukdomen, oaktat de uppgifter som den intygsskrivande läkaren förmedlar, 
är av sådan art att den inte medför en generell nedsättning av arbetsförmåga. 

Det tredje sättet som försäkringsläkare kan ifrågasätta den försäkrades 
diagnos handlar inte om den är adekvat eller tillräcklig utan om hur sjukinty-
get är ifyllt. I de fallen skjuter försäkringsläkarna in sig på sättet som de in-
tygsskrivande läkarna verifierat och/eller låtit bli att verifiera den ställda dia-
gnosen. Det är enligt försäkringsläkarna i undersökningen en viss typ av upp-
gifter som saknas eller som är oriktiga. Det är information som är objektiv 
och verifierbar som efterfrågas och det är uppgifter som är subjektiva och 
svåra att belägga som ifrågasätts. För de diagnoser som i hög grad baseras på 
patientens egna uppgifter blir det den intygande läkarens uppgift att göra 
sjukdomstillståndet och funktionsnedsättningen trovärdiga. När det uppstår 
logiska motsägelser i de medicinska underlagen eller när framställningen av 
den försäkrades situation är vag bedöms inte heller individen vara sjuk eller 
ha ett sjukdomsliknade tillstånd i den försäkringsmedicinska bedömningen.    

I försäkringsläkarnas bedömningar hänvisas till medicinsk kunskap men 
också till ”praxis”, ”norm” och vad som anses ”rimligt”. När den försäkrade 
inte bedöms vara sjuk och diagnosen felaktigt använd använder försäkrings-
läkare argument som antingen markerar hur de anser att diagnosen bör an-
vändas eller vilket sjukdomstillstånd som utgör legitimt skäl för sjukpenning. 
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På så vis utgör försäkringsläkarnas arbete med att bedöma de medicinska 
underlagen i sjukpenningärende en gränssättande praktik. Gränsen som för-
säkringsläkarna markerar handlar dels om skillnad mellan en biomedicinsk 
och en socialmedicinsk tillämpning av sjukdomsbegreppet men också om 
komplementära bedömningsgrunder som handlar om vilka konsekvenser en 
intygad sjukdom bör innebära i relation till sjukpenningrätten. Gränsen 
handlar också om att disciplinera kollegor när de slarvar med sjukintygen. 

Arbetsförmåga 
I undersökningen av hur arbetsförmågebegreppet tillämpas kunde jag ur-

skilja fem olika kategorier av försäkringsmedicinska bedömningar och be-
slutsmotiveringar. I regel formuleras beslutsmotiveringarna helt i linje med 
den försäkringsmedicinska bedömningen. I de undersökta akterna var alltså 
utredarnas tillämpning av arbetsförmågebegreppet i det närmaste helt syno-
nym med Försäkringsläkarnas. Två av kategorierna handlade om arbetsför-
mågebedömningar som gällde konkreta arbeten, ytterligare två handlade om 
den försäkrades arbetsförmåga på den öppna arbetsmarknaden och i den 
femte kategorin kunde arbetsförmågebedömningen gälla såväl ett konkret 
arbete som arbetsmarknaden men handlade främst om tidsspannet för den 
bedömda arbetsoförmågan.  

En av kategorierna handlade om försäkrade som bedömdes vara sjuka 
men bedömdes vara helt arbetsförmögna i sitt vanliga arbete. I de försäk-
ringsmedicinska bedömningarna konstaterar försäkringsläkarna att de försäk-
rade har myalgi eller ryggskott men att de diagnoserna inte hindrar den för-
säkrade från olika typer av manuella arbeten. I beslutsmotiveringarna står att 
Försäkringskassan gjort bedömningen att den försäkrade kan arbeta i sitt 
vanliga arbete trots sjukdom. Den försäkrades arbetsförmåga handlar i de 
fallen om att en viss sjukdom, exempelvis myalgi, inte sätter ner den försäk-
rades förmåga att t.ex. städa. Försäkringsläkarnas bedömningar underbyggs 
ofta av en diskussion där de pekar på hur intygsskrivande läkare brustit i 
redovisningen för hur sjukdomen medför en funktionsnedsättning i förhål-
lande till den försäkrades vanliga arbete. I de försäkringsmedicinska yttran-
dena konstateras istället att det inte finns någon självklar koppling mellan 
sjukdomen och förmågan att utföra ett visst arbete. 

En helt annan tillämpning av arbetsförmågebegreppet utgörs av kategorin 
bedömningar och beslut där den försäkrade anses vara för sjuk för sitt vanliga 
arbete men fullt arbetsför på arbetsmarknaden. I likhet med den förra kate-
gorin har jag undersökt ärenden som nekats sjukpenning mot bakgrund av 
myalgi, lumbago, stress- och krisreaktion samt brott på fotleden. Och i likhet 
med den förra kategorin handlar de negativa besluten om försäkrade som har 
manuella arbeten. Men medan lumbago och Myalgi inte utgjorde något ar-
betshinder för de försäkrade i den förra kategorin sett till deras vanliga arbe-
ten, anses samma diagnoser göra de försäkrade i den här kategorin helt ar-
betsoförmögna i förhållande till deras vanliga arbeten. Men det är i relation 
till ett konkret arbete som de anses vara helt arbetsoförmögna, i förhållande 
till arbetsmarknaden bedöms de ha hel arbetsförmåga. Försäkrade i den här 
kategorin bedöms vara sjuka men mönstras ut från både arbetsplatsen och 
sjukförsäkringen. 
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För de försäkrade som har en anställning bedöms arbetsförmågan i första 
hand mot det arbete de normalt utför. Men i vissa av de ärendena övergår 
bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga att gälla den öppna arbets-
marknaden. För de försäkrade som är arbetslösa bedöms arbetsförmågan 
direkt mot den öppna arbetsmarknaden. En bedömnings- och beslutskatego-
ri handlade om försäkrade som bedöms vara sjuka men arbetsföra på den 
öppna arbetsmarknaden. I flertalet av de försäkringsmedicinska bedömning-
arna som leder fram till negativa beslut i den här kategorin ifrågasätter inte 
försäkringsläkarna att de försäkrade har medicinskt relaterade besvär. Där-
emot ifrågasätts den försäkrades arbetsoförmåga. I de försäkringsmedicinska 
yttrandena hävdas att myalgi och lumbago inte utgör medicinska skäl för 
sjukskrivning. 

I den andra kategorin som gällde bedömning av arbetsförmågan sett i re-
lation till arbetsmarknaden menar försäkringsläkare och utredare att den 
försäkrade är sjuk men arbetsförmögen i vissa arbeten. I arbetsförmågebe-
dömningarna som medföljer sjukintygen hänvisas ofta till den försäkrades 
tidigare arbetslivserfarenheter av okvalificerade arbeten och att den försäkra-
de inte kan utföra det eller de arbeten som den försäkrade normalt utför. I de 
försäkringsmedicinska yttrandena som leder till negativt beslut bedöms de 
försäkrade ha full arbetsförmåga i andra manuella arbeten där exempelvis inte 
överkroppen eller armarna belastas. I vissa bedömningar och beslutsmotiver-
ingar specificeras tänkbara arbeten eller arbetsuppgifter som den försäkrade 
bör kunna utföra. I de fallen bedöms den försäkrade exempelvis kunna utföra 
olika administrativa sysslor. 

En av bedömnings- och beslutskategorierna gällde både de med en an-
ställning och de som var arbetslösa. I några fall har försäkringsläkare bedömt 
att den försäkrades arbetsförmåga ökat under sjukskrivningsperioden samti-
digt som de fortlöpande är helt sjukskrivna. I de ärendena bedöms de försäk-
rade först ha rätt till hel sjukpenning för att sedan bedömas vara helt arbets-
förmögna på arbetsmarknaden eller i det ordinarie arbetet. I några ärenden 
leder även den försäkringsmedicinska bedömningen till en successiv indrag-
ning av sjukpenningen, från hel till halv till ingen sjukpenning, men de ären-
dena är få. 

När försäkringsläkarna ifrågasätter intygad sjukdom kan den försäkrades 
arbetssituation tillmätas betydelse och omvänt när de ifrågasätter en nedsätt-
ning av den försäkrades arbetsförmåga kan det ske mot bakgrund av den 
diagnos som den försäkrade har. En viktig del i den politiska ambitionen att 
renodla sjukförsäkringssystemet och på så vis stärka arbetslinjen handlade om 
att understryka att sjukförsäkringen är avsedd för sjukdomsgrundad arbets-
förmåga. Sjukdom och arbetsoförmåga var för sig ska inte ge rätt till sjuk-
penning. Det strategiska urvalet gällde samtliga ärenden som fick negativt 
beslut mot bakgrund av myalgi, ryggskott, stress och krisreaktion samt ben-
brott på fotleden. Med några få undantag har de negativa beslut som under-
sökts i kapitlet gällt försäkrade som antingen är arbetslösa eller som har ett 
okvalificerat arbete. Den här undersökningen visar att kombinationen av 
smärt- och värkdiagnos och manuellt arbetet eller arbetslöshet utgör en bety-
dande betingelse när den sjukdomsgrundade arbetsoförmågan ifrågasätts. 
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Därtill visar den här undersökningen att utbildning inte bara är ett effektivt 
vaccin mot negativa beslut men också att i de få fall försäkrade som har ett 
arbete som kräver eftergymnasial utbildning får ett negativt beslut så sker det 
mot bakgrund i ett ifrågasättande av den intygade sjukdomen eller mot ställd 
diagnos. 

På dessa vis är ”arbetsförmåga” och ”sjukdom” viktade i tillämpningen av 
rätten till sjukpenning. Arbetsförmåga tillskrivs den som står utan arbete eller 
har ett manuellt arbete och sjukdom ifrågasätts när den försäkrade har sociala 
problem och de är kopplade till den ställda diagnosen. 
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6 DET DUBBLA 
STATUSHANDIKAPPET – 
ARBETSLINJENS MORALISKA 
KATEGORI 

I det här kapitlet tas ett samlat grepp över resultaten från de tre undersök-
ningarna i avhandlingen och därmed svaren på avhandlingsfrågorna: vad 
utmärker de försäkrade som nekas sjukpenning, hur fattas negativa beslut och 
på vilka grunder fattas de negativa besluten? I kapitlet undersöks hur den 
underliggande arbetslinjens moral i sjukförsäkringens regelverk översätts till 
moraliska praktiker när sjukskrivande läkare, försäkringsläkare och utredare 
gör anspråk på att forma sjukpenningrätten och de sätt de rättfärdigar be-
dömningar och beslut. Avslutningsvis undersöks hur dessa moraliska prakti-
ker fäster särskild vikt vid viss karakteristika i utsorteringen av försäkrade och 
därmed formar en moralisk kategori av nekade. Analysen fördjupar vår för-
ståelse för hur samspelet mellan sjukskrivningsprocessens aktörer formar 
sjukförsäkringens gränser vilket är avhandlingens syfte. 

Resultaten av undersökningarna som redovisas i de tre föregående kapit-
len visar på tydliga mönster. Det gäller mönster för vilka försäkrade det är 
som får negativa beslut. Såväl profilen för de nekades diagnoser som profilen 
för deras arbets(marknads)situationer visade att gruppen utmärks av värk- 
och smärtdiagnoser och diagnoser för stress- och krisreaktion samt av arbets-
löshet eller okvalificerat arbete. Därtill visade det sig att vissa värk- och 
smärtdiagnoser utgjorde högriskfaktorer vid bedömning av rätten till sjuk-
penning. Resultatet i avhandlingens andra undersökning visade på mönster 
för hur intygsskrivande läkare, försäkringsläkare och utredare tillämpar sjuk-
försäkringens regelverk i ärendehanteringen vid negativa beslut. Ärendehan-
teringen hade olika strukturer vid de olika försäkringskassekontoren, där 
användes olika gränsdragningspraktiker, interaktionen mellan intygsskrivan-
de läkare, utredare och försäkringsläkare skiljde sig åt och stegmodellen till-
lämpades på olika sätt. Avhandlingens tredje undersökning visade på olika 
mönster för hur försäkringsvillkoret sjukdomsgrundad arbetsoförmåga tolkas 
och får innebörder av de intygsskrivande läkarna, utredarna och försäkrings-
läkarna i ärenden som får avslag eller där sjukpenningen dras in. En viktig 
observation var att lokala konstellationer av utredare och försäkringsläkare 
utvecklat enhetliga förhållningssätt i bedömningar av sjukdom och arbets-
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oförmåga, men att dessa lokala mönster utgjorde variationer på ett gemen-
samt tema. Det temat handlade om att det som regel är arbetslösa eller arbe-
tande med okvalificerat arbete med diagnoser för värk och smärta som har en 
påtaglig överrisk för negativa beslut. 

I de tre följande kapitelavsnitten utgör det teoretiska perspektiv som pre-
senterades i kapitel 1 analysram för hur sjukförsäkringens gränser sätts. Det 
perspektivet gör gällande att välfärdsorganisationens regelsystem och verk-
samhetsformer reflekterar moraliska idéer, trossatser och värderingar. Den 
specifika sammansättningen av de moraliska föreställningarna utgör en mo-
ralisk ”arketyp”. De interaktions- och tolkningsmönster som identifieras i 
avhandlingens undersökningsresultat utgör script, dvs. uttryck för hur arbets-
linjens moraliska arketyp manifesteras när sjukförsäkringen får sina gränser. 

6.1 Interaktions- och tolkningsmönster i sorter-
ingsprocessen 

Sjukintyget länkar samman två mycket olika arbetsprocesser. Utfärdande av 
sjukintyg äger rum som en del i en medicinsk bedömning och i ett samspel 
mellan intygsskrivande läkare och patienter. Den försäkringsmedicinska kon-
trollen och hanteringen av sjukintyg som del av beslutsunderlag är arbetsupp-
gifter som följer en byråkratisk procedur. Sjukintyget utgör således både ett 
medicinskt och ett administrativt verktyg. En konsekvens av denna ”dubbel-
het” är att sjukintyget fyller olika funktioner beroende på i vilken arbetspro-
cess det används. Men tillämpningarna av sjukintygen följer på intet sätt ett 
enhetligt mönster, vare sig som medicinskt eller administrativt verktyg. Ett 
av resultaten i avhandlingen handlar också om påtagliga skillnader för hur 
sjukintyg är ifyllda, hanterade och bedömda i sorteringsprocessen som leder 
fram till negativa beslut.  
6.1.1 Ett regelverk med lokala tillämpningar 
Beslut om rätt till sjukpenning samt när och på vilket sätt den uppgiften ska 
utföras är frågor som berör arbetsdelningen mellan intygsskrivande läkare, 
utredare och försäkringsläkare. I lagen om allmän försäkring regleras att ut-
redaren ska fatta beslut om rätten till sjukpenning, att de intygsskrivande 
läkarnas bedömningar är beslutsunderlag i den processen och att försäkrings-
läkarna yttrar sig över de medicinska underlagen för att understödja utredar-
na i deras arbete. Tidigare har de intygsskrivande läkarnas bedömningar varit 
helt vägledande för rättsbedömningen och ett utfärdat sjukintyg har i prakti-
ken betytt att sjukpenning betalts ut. I den här aktstudien undersöks ärenden 
där en sådan automatik inte längre gör sig gällande. Det betyder att det i 
hanteringen av sjukpenningärenden formats nya interaktions- och tolk-
ningsmönster som leder fram till beslut om beviljad eller nekad sjukpenning. 

Ett gemensamt mönster för de negativa besluten är att en läkare intygat 
att den försäkrade har en sjukdomsgrundad arbetsoförmåga, och i samtliga 
dessa ärenden har Försäkringskassan ifrågasatt den bedömningen medan det 
för den stora majoriteten sjukpenningärenden gäller att Försäkringskassan 
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följer de sjukskrivande läkarnas rekommendationer. Rätten till sjukpenning 
avgörs således i ett samspel mellan dessa två arbetsprocesser för bedömning 
av de försäkrades arbetsförmåga. I samspelet mellan olika aktörer bildar vissa 
arbetsinsatser och bedömningar mönster för hur gränssättningen av sjukpen-
ningen går till. 

Empirin visar att processen som leder fram till negativa beslut i vissa avse-
enden lever ett eget liv vid sidan av det som lagen föreskriver. Den slutsatsen 
baserar jag på två iakttagelser. För det första skiljer sig arbetsprocedurer och 
bedömningsgrunder åt mellan de fem undersökta kontoren dvs. rutinerna för 
ärendehantering och tolkningarna av sjukdomsgrundad arbetsoförmåga som 
ligger till grund för de negativa besluten ser olika ut beroende på vilket För-
säkringskassakontor som handlägger ärendet. De fem länskontoren som 
ingår i undersökningen uppvisar olika mönster: för andelarna av ärenden som 
får avslag respektive indragningsbeslut, i vilka beslutssteg besluten tas, de 
grunder som anges för de negativa besluten, hur olika utredningsmaterial 
tillämpas, hur försäkringsläkare konsulteras och när man kontaktar externa 
aktörer. För det andra vittnar de undersökta indragningsärendena om hur 
ärendehanteringen ytterst sparsamt följer den s.k. sjustegsmodellen. De ären-
den som handläggs enligt den systematik som modellen föreskriver sticker ut 
som lysande undantag bland akterna. Den otydliga kopplingen mellan den av 
regelverket föreskrivna och den faktiska ärendehanteringen betyder inte att de 
negativa besluten inte är fattade i enlighet med stegmodellens idé. Tvärtom 
förmedlar beslutsmotiveringarna i avslags- och indragningsärendena att den 
försäkrades sjukpenningrätt prövats i enlighet med ett specifikt bedömnings-
steg. Den tydliga kopplingen mellan beslutsmotivering och bedömningsste-
gen och den oklara kopplingen mellan bedömningsstegen och ärendehanter-
ingen ställer frågor om vilka ärenden som väljs ut och nekas sjukpenning och 
vad det är i samspelet mellan sjukskrivningsprocessens aktörer och de be-
dömningar som dessa gör som formger gränsen för sjukpenningrätten. 

Jag har undersökt och analyserat ärendegångarna och besluten för avslags- 
och indragningsärenden var för sig. Det viktigaste skälet till det är att av-
slags- och indragningsärenden svarar mot två skilda gränsdragningsprocesser. 
Det är alltid den försäkrades sjukdomsgrundande arbetsoförmåga som ifråga-
sätts i de negativa besluten, men bedömningen som leder fram till negativt 
beslut relaterar antingen till sjukförsäkringens yttre- eller inre gränser. Med 
det menas att de ärenden som får avslag inte kvalificerar sig inom ramen för 
vad sjukförsäkringen täcker. Indragningsärendena däremot bedöms först 
uppfylla sjukförsäkringens villkor för att efter en viss tid få rätten till sjuk-
penning ifrågasatt i de utrednings- och bedömningssteg som Försäkringskas-
san tillämpar på sjukpenningärenden. 

De flesta sjukpenningärenden som blir ifrågasatta av Försäkringskassan 
blir det i den tidiga bedömningen. Kravet på fullständigt och fullgott besluts-
underlag innan sjukpenning beviljas och betalas ut har fått en tröskeleffekt. 
Denna tröskeleffekt aktiveras när den försäkrade inte bedöms vara sjuk eller 
arbetsoförmögen. Den kan också aktiveras till följd av att utredare eller för-
säkringsläkare inte bedömer att den försäkrades sjukdomsgrundade arbets-
oförmåga är nedsatt i samma omfattning som begäran om sjukpenning gäller. 
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Tröskeleffekten aktiveras också för ärenden där den försäkrade har fått ett 
tidigare avslag eller indrag mot bakgrund av samma diagnos och arbetssitua-
tion som är fallet i den nya begäran om sjukpenning. Därtill förekommer 
även ärenden där Försäkringskassan anser att den försäkrades sjukdomsgrun-
dade arbetsoförmåga och därmed rätt till ersättning redan är täckt med en 
sedan tidigare beviljad sjukersättning på deltid. 

Den yttre gränsen handlar om att skilja ut försäkrade som har en nedsätt-
ning i arbetsförmågan till följd av sjukdom från dem som inte har det. Sjuk-
försäkringens tröskel är dock inte utformad på samma sätt för alla försäkrade. 
Det finns en betydande skillnad mellan de som har en anställning och de 
som är arbetslösa i tillämpningen av sjukpenningrätten. De som har en an-
ställning bedöms i förhållande till sitt vanliga arbete och sin arbetsplats me-
dan arbetslösa bedöms mot den nationella arbetsmarknaden. På så sätt med-
för regeltillämpningen i den tidiga bedömningen avgörande skillnader för 
försäkrade beroende på deras situation på arbetsmarknaden. Samtliga under-
sökta kontor använder sig av avslagsinstrumentet i sin verksamhet men till-
lämpningen, tillvägagångssättet och förekomsten av besluten, skiljer sig åt 
mellan kontoren. Om detta skriver jag längre fram i kapitlet. 

Det stora flertalet sjukärenden, ca 99 procent201, beviljas sjukpenning och 
klassificeras som prognos- eller utredningsärenden. För utredningsärendena 
väntar enligt lagen en stegvis bedömningsmodell av den försäkrades arbets-
förmåga i vilken sjukpenningrätten successivt prövas mot skärpta bedöm-
ningskriterier. Konstruktionen av steg-för-steg-modellen är utformad så att 
den försäkrades arbetsförmåga prövas mot en allt vidare uppsättning syssel-
sättningar för varje steg. Parallellt antas funktionsnedsättningen minska med 
tiden och restarbetsförmågan öka i samband med att den försäkrade tillfrisk-
nar. Stegen i bedömningsmodellen utgör en struktur för sjukpenningrättens 
interna gränsdragning. En ny information, eller utebliven information, kan 
aktivera en bedömning i förhållande till stegmodellen och medföra att ären-
det omdefinieras och sjukpenningrätten ifrågasättas. Även prognosärenden, 
dvs. ärenden där utredaren förväntar sig att den försäkrade ska återgå i arbete 
eller ställas till arbetsmarknadens förfogande kan ifrågasättas. 

De olika stegen i modellen fungerar som tolkningsscheman för utredarna, 
och reglerna ser olika ut i de olika stegen som den försäkrades sjukpenning-
rätt ska prövas mot. Det betyder att den försäkrades sjukdom och funktions-
nedsättning kan vara konstant över ett helt ärendeförlopp, men den sjuk-
domsgrundande arbetsoförmågan bedöms olika i de olika stegen. I undersök-
ningen av indragningsärendena står det dock klart att sjustegsmodellen inte 
fungerar som en successiv skärpt bedömning av arbetsförmågan. Det är en-
dast i steg ett och i steg fem som utredarna fattar beslut att dra in sjukpen-
ningen. Och för de ärenden som får sjukpenningen indragen i steg ett kan 
pågå allt från någon månad till flera år. Och de som får ett indragningsbeslut 
i steg fem får det ofta mot bakgrund av att de blir arbetslösa under sjukskriv-
ningsperioden. I de fallen har sjukpenningen tidigare varit beviljad i steg ett. 
                                                        
201 Andelen beviljade sjukpenningärenden gäller för de fem undersökta länen under perioden maj-
november 2006 
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I akterna redovisas ytterst sällan hur den försäkrades arbetsförmåga bedöms i 
förhållande till bedömningsstegen mellan steg ett och steg fem, varför vi får 
anta att så heller inte sker. Det betyder antingen att Försäkringskassans och 
arbetsgivarnas försök att rehabilitera den försäkrade eller anpassa deras arbete 
inte påverkar arbetsförmågebedömningen i de undersökta fallen, eller betyder 
det att sådana åtgärder är ovanliga i ärenden som leder till negativa beslut. 
Med tanke på att arbetsgivarnas rehabiliteringsinsatser liksom Försäkrings-
kassans rehabiliteringsåtgärder oftast lyser med sin frånvaro i de undersökta 
akterna får vi anta att frånvaron av åtgärder hindrar en sådan successivt vid-
gad bedömning av arbetsförmågan som stegmodellen syftar till. 

Stegmodellen är tänkt som en bedömnings- och beslutsprocess där sjuk-
ärendet som först bedömts uppfylla sjukförsäkringens villkor systematiskt och 
successivt prövas mot en vidgad arbetsförmågebedömning. Men aktgransk-
ningen visar alltså att ärendeförloppen för indragningsärenden sällan följer en 
sådan logik. Snarare visar aktgranskningen att enskilda händelser aktiverar 
processen som leder till ett ifrågasättande av sjukintygen och därmed rätten 
till sjukpenning. Det är framförallt fyra förhållanden som talar för den här 
tolkningen. För det första används försäkringskassans olika möjligheter till 
fördjupad utredning i relativt liten omfattning. Det betyder att sorteringspro-
cessen inte följer någon tydlig systematik. För det andra har försäkringsläka-
rens bedömning en avgörande inverkan på hur ärendet avslutas. I fyra av fem 
indragningsbeslut utgör försäkringsläkarens yttrande i princip den besluts-
motivering som den försäkrade får vid indragen sjukpenning. Det betyder att 
Försäkringsläkaren vid sidan rollen som medicinsk expert också har en aktiv 
och avgörande roll i beslutsfattandet för rätten till sjukpenning. Det tredje 
förhållandet handlar om hur besluts- och bedömningsgrunderna journalförs i 
akterna med indragningsbeslut. Dessa följer vanligen formeln ”nu har x hänt 
i ditt sjukärende vilket gör att vi omprövar din rätt till sjukpenning”. Det är 
med andra ord ”yttre” händelser som utredaren responderar på snarare än 
konsekvenser av en aktiv handläggning som leder till att sjukpenningrätten 
omprövas. Det fjärde förhållandet gäller beslutens omfattning. Oftast gäller 
indragningsbeslutet hela den begärda sjukpenningen. Det betyder att det i de 
undersökta indragningsärendena inte finns en bedömd restarbetsförmåga 
som utökas successivt och inte en bedömning av en successivt utvidgad ar-
betsförmåga (ex. arbetsförmåga bedömd mot det egna arbetet, justeringar av 
det egna arbetet, arbetsplatsen, justeringar av arbetsplatsen etc.). Indrag-
ningsförloppen följer oftare logiken först hela, sedan hela, sedan ingen sjuk-
penning. Om stegmodellen tillämpats i enlighet med en allt mer successivt 
vidgad arbetsförmågebedömning torde logiken för indragningsärenden i fler 
ärenden snarare följt mönstret, först hela, sedan del av, sedan ingen sjukpen-
ning. 
6.1.2 Sjukintygets gränssnitt 
Det är sjukintyget som medför att den försäkrade får rätt till sjukpenning, 
och det är i regel ifrågasättande av sjukintyg som leder till negativa beslut. 
Det är med andra ord i arbetet med sjukintygen som sjukförsäkringens grän-
ser sätts. Det ifyllda sjukintyget är i sig en artefakt av specialiserad arbetsupp-
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gift och hanteras, kontrolleras och bedöms i en rad sammankopplade arbets-
insatser som också är specialiserade. 

De interaktions- och tolkningsmönster som avtecknade sig i undersök-
ningarna om hur och på vilka grunder negativa beslut fattas i kapitel 4 och 5 
handlade således om sammankopplade och koordinerade arbetsinsatser med 
utgångspunkt i sjukintyget. Det är i synnerhet en aspekt av koordineringen 
som är avgörande för vår förståelse av hur samspelet kring sjukintyget formar 
ärenden som nekas sjukpenning. I ett ärendeförlopp möts olika diskretionära 
bedömningar. I hanteringen av sjukintyg fogas bedömningar av den försäk-
rades arbetsförmåga och, vilket den här avhandlingen visar, sjukdomstill-
stånd, och tolkningar av regelverket och kriteriet för rätt till sjukpenning 
samman. Men det är också i hanteringen av sjukintygen dessa bedömningar 
och tolkningar bryts mot varandra. 

I de undersökta akterna framgår att aktörerna kan hantera sina respektive 
arbetsuppgifter som är kopplade till sjukintyget på mycket olikartade sätt. 
Den stora variationen mellan hur sjukintygen är ifyllda – ytterst sparsamt 
eller extensivt – för samma diagnos och likartad situation för den försäkrade 
antyder en stor spännvidd i läkares sjukskrivningspraxis. Men även bland 
utredarna i undersökningen finns en lika påtaglig spännvidd för när ett sjuk-
intyg utgör en tillräckligt god grund att fatta beslut utifrån. I det avseendet 
ger utredarnas utredningsarbete ett lika splittrat intryck som läkarnas förhåll-
ningssätt till att utfärda sjukintyg. Det blir särskilt tydligt i avsaknaden av 
systematik för när utredare begär in kompletteringar på utfärdade sjukintyg. 
Det som är ett fullgott sjukintyg för att besluta om sjukpenningrätten för en 
utredare är ett undermåligt sjukintyg för en annan. Även den försäkringsme-
dicinska kontrollen av de medicinska underlagen visar stora skillnader mellan 
hur försäkringsläkare tar sig an sin uppgift. Det en försäkringsläkare menar 
brister i medicinskt underlag i ett sjukärende ifrågasätts inte av andra försäk-
ringsläkare i liknande sjukärende med påfallande lika medicinska underlag. 
Undersökningen pekar alltså på betydande variationer i hur sjukintyget an-
vänds av såväl intygsskrivande läkare som utredare och försäkringsläkare. 
Mot bakgrund av de stora tolkningsutrymmen som varje aktör i ärendeför-
loppen har framstår mönstren som identifierats i den här avhandlingens un-
dersökningar som särskilt intressanta.  

Det är utredarens grannlaga uppgift att initiera, koordinera och övervaka 
arbetsinsatser som fordrar diskretionära bedömningar utifrån regelverket. 
Men även regelverket fordrar tolkningar för att kunna tillämpas i enskilda 
ärenden. En arbetsuppgift som initieras av utredaren och som kan få avgö-
rande konsekvenser för ärendeförloppen arbetsinsats är när och hur försäk-
ringsläkare ombeds yttra sig i ett sjukärende. Det är också, vilket den här 
avhandlingen visar, avgörande för sjukärendeförloppet vilken försäkringsläka-
re som ombeds avge ett försäkringsmedicinskt yttrande. I ärenden som blir 
omtvistade blir koordinationen, övervakningen och initieringen av arbets-
uppgifter, viktiga inslag i det triangelspel som utspelar sig mellan utredare, 
försäkringsläkare och intygsskrivande läkare. Ett indragningsbeslut kan före-
gås av koordinering av flera läkares bedömningar i intyg och utlåtanden, olika 
försäkringsläkares yttranden och paramedicinska utlåtanden. En del i utreda-
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rens arbete är att övervaka att arbetsinsatser sker inom rätt tid och på rätt 
sätt. Exempelvis blir begärda kompletteringar om nya medicinska uppgifter 
en fråga om kontroll av intygsskrivande läkare när deras arbete underkänns. I 
regel innebär det att en eller (i undantagsfall) flera försäkringsläkare ombeds 
yttra sig över det medicinska underlaget. Sådana utlåtanden leder till att sjuk-
ärendet ifrågasätts och sjukpenningen nekas eller att nya medicinska uppgif-
ter infordras från den intygsskrivande läkaren. 

Frågan om det medicinska underlaget i ett ärende är tillräckligt som be-
slutsunderlag utgör en vanlig fråga i sjukpenningakterna. Frågan berör ar-
betsdelningen mellan intygsskrivande läkare, utredare och försäkringsläkare 
och handlar om makten att bestämma prioriteringen av arbetsgifter i en ar-
betsprocess. För utredaren utgör tidsaspekten en viktig del av en korrekt 
utförd utredning och frågan om vilken prioritet ifyllandet av sjukintyget ska 
ha kan skapa en motsättning i relationen mellan regeltillämpande tjänsteman 
och kliniskt verksam läkare. 

I aktgranskningen visade det sig att både utredare och försäkringsläkare 
identifierar brister i de medicinska underlagen. Utredare observerar luckor i 
de intygade uppgifterna medan försäkringsläkarna ofta kommenterar kvalitén 
i de lämnade uppgifterna. Utredare påtalar brister i de medicinska underlagen 
när vissa frågor lämnas obesvarade eller anses vara bristfälligt ifyllda på sjuk-
intyget medan försäkringsläkarnas reservationer handlar om uppgifterna som 
sådana. Kring dessa luckor och kvalitetsbrister uppstår ibland motsättningar 
när utredare och försäkringsläkare menar att de lämnade uppgifterna inte är 
tillräckliga som beslutsunderlag för Försäkringskassan medan den intygsskri-
vande läkaren menar motsatsen. 

I vissa ärenden blir frågan om vilken prioritet ifyllandet av sjukintyget ska 
ha den centrala punkten i utredarens ifrågasättande i beslutet om den försäk-
rades rätt till sjukpenning. Intyg som bedöms vara slarvigt ifyllda blir till 
flaskhalsar i ärendehanteringen eftersom de utgör hinder för den byråkratiska 
hanteringen av sjukärenden och prövningen av den försäkrades rätt till sjuk-
penning. Det blir särskilt tydligt i ärenden med ett stort tidsglapp mellan 
begäran om komplettering av de medicinska underlagen och avslagsbeslut. 

I de undersökta fallen kan utredaren begära att den intygsskrivande läka-
ren ska förtydliga det medicinska underlaget eller bifoga journalhandlingar 
över den försäkrades sjukdomsstillstånd. Utredaren kan alltså avkräva nya 
arbetsinsatser av den intygsskrivande läkaren eftersom det är utredaren som 
bestämmer när ett medicinskt underlag är tillräckligt. Bland de undersökta 
ärendena finns många fall där utredare begärt in kompletterande information 
av de intygsskrivande läkarna, men där kompletteringen inte leder till en 
utbetalad sjukpenning. En påtalad och journalförd brist i de medicinska un-
derlagen måste åtgärdas, men för den intygsskrivande läkaren behöver den 
identifierade bristen inte vara ett medicinskt utan ett administrativt problem. 
Exempelvis utgör frågefältet på sjukintyget där objektiva undersökningsfynd 
efterfrågas en stötesten i sjukärenden där den försäkrades diagnos baseras på 
den försäkrades uppgifter. I akterna framgår det att de intygsskrivande läkar-
na återger sina patienters berättelser och uppfattar deras ord som en fullgod 
information för vissa sjukdomstillstånd medan utredare och försäkringsläkare 
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kan ifrågasätta såväl den försäkrades uppgifter som den intygande läkarens 
förhållningssätt till uppgiften att intyga sjukdomsgrundad arbetsoförmåga. 

De tillämpningar och tolkningar som aktörerna gör med utgångspunkt i 
sjukintyget sker alltså i ett samspel mellan aktörerna och de anspråk de gör på 
tolkningsföreträde. I den konkreta hanteringen av sjukintyget, när det fylls i, 
kontrolleras och utgör grund för försäkringsmedicinsk bedömning, gäller 
tolkningsföreträdet både regelverket som omgärdar sjukförsäkringen men 
också medicinvetenskapen. Sjukintyget utgör på så vis en skärningspunkt för 
kraftmätning av aktörernas status och argument. Dessa kraftmätningar kring 
tolkningsföreträde avtecknade sig exempelvis när utredare eller försäkringslä-
kare hävdar att det medicinska underlaget i ett sjukpenningärende inte är 
fullgott. I de fallen ifrågasätts intygsskrivande läkares arbetsinsatser men 
också (som regel) läkares diskretionära bedömning. 

Eftersom uppgifterna som följer med sjukintyget har en central roll i 
ärendehanteringen får försäkringsläkarna i kraft av medicinska experter en 
helt avgörande roll för rättstillämpningen i problematiska ärenden. När utre-
dare uppmärksammar en brist i sjukintyget leder det i vissa ärenden till att 
den sjukskrivande läkaren får komplettera uppgifterna. När försäkringsläkare 
uppmärksammar brister leder det till kompletteringar och negativa beslut. 

Den försäkrades sjukdomsgrundade arbetsoförmåga intygas på sjukintyget 
och det är uppgifterna på sjukintyget som blir ifrågasatta. Och ifrågasättan-
det handlar om att: den bedömda sjukdomen och arbetsoförmågan inte är 
tillfylles enligt utredarens eller försäkringsläkarens tolkning av regelverket, 
eller att standards för hur ett sådant intygande ska se ut inte är uppfylld. 
Uppgifter på sjukintyget kan alltså ifrågasättas beroende på vad de innehåller 
men också hur de förmedlas. I båda fallen gäller att sjukintyget är ett redskap 
för både diskretionära bedömningar och regeltillämpning. Och värderingarna 
som aktörerna ger uttryck för avseende vem som bör och ska ha rätt till sjuk-
penning sker i ett samspel kring de bedömningar och regeltolkningar som 
sjukintyget ger upphov till. Sjukintyget är det helt avgörande dokumentet i 
gränsdragningen av sjukförsäkringen och medger stora möjligheter för de 
enskilda aktörerna att applicera egna föreställningar och tolkningar på hur 
det ska tillämpas. Eftersom sjukintyget binder samman olika arbetsprocesser 
och enskilda arbetsinsatser i sjukpenningärenden blir också arbetsdelnings-
frågan central i de akter som jag studerat. Dispyter över hur sjukintyg är 
ifyllda och hur uppgifter som förmedlas i sjukintygen ska tolkas, när och hur 
uppgifter ska kontrolleras och ifrågasättas utgör typiska exempel på spän-
ningen mellan professionell autonomi och byråkratisk regeltillämpning och 
hur bedömningarnas rättmätighet blir en fråga om status- och maktanspråk. 

6.2 Statusanspråk och förhandlingsmakt i sorter-
ingsprocessen 

Försäkringsvillkoret ”sjukdomsgrundad arbetsoförmåga” kan, vilket den här 
avhandlingen visar, tolkas och tillämpas på mycket olika sätt. Det mest up-
penbara exemplet på det är att intygsskrivande läkares bedömningar ifråga-



127 

sätts av utredare och försäkringsläkare. Men intygsskrivande läkare represen-
terar inte ett sätt att tolka sjukdomsgrundad arbetsoförmåga och utredare och 
försäkringsläkare ett annat. Olika intygsskrivande läkare kan alltså hävda att 
sjukdomsbegreppet ska tillämpas på olika sätt liksom olika försäkringsläkare 
och olika utredare hävdar skilda ståndpunkter när de ger argument för vem 
som är sjuk och arbetsoförmögen. Vagheterna som följer med försäkringsvill-
koret avspeglar sig också i olika sjukskrivningspraxis och i olika sätt att ifrå-
gasätta intygad sjukdom och arbetsoförmåga. När aktörernas definitioner och 
tillämpningar av sjukdoms- och arbetsförmågebegreppen kolliderar, som i 
fallen med de negativa besluten, är det primärt inte en kollation mellan två 
sammanhållna synsätt för hur sjukdom och arbetsförmåga ska definieras och 
tillämpas utan två skilda anspråk med grund i skilda sociala positioner. Det är 
aktörernas yrkesautonomi och formella beslutanderätt som hävdas med ar-
gument i medicinvetenskap och i sjukförsäkringens regelverk. I sjukskriv-
ningsprocessen möts sålunda olika anspråk på att definiera sjukdomsgrundad 
arbetsoförmåga och därmed rätten till sjukpenning. Likväl är det tydligt att 
utredares och försäkringsläkares ifrågasättanden av intygsskrivande läkares 
auktoriteter som bedömare av sjukdomsgrundad arbetsoförmåga skjuter in 
sig på vissa medicinska bedömningar och på vissa aspekter av arbets(o)förmåga.  
6.2.1 Domängränser och handlingsutrymme 
Intygsskrivande läkare och försäkringsläkare hävdar tolkningar och tillämp-
ningar av sjukdomsbegreppet med utgångspunkt i medicinvetenskapen, och 
utredare, försäkringsläkare och intygsskrivande läkare gör sig till tolkar av 
sjukförsäkringens regelverk. Samspelet mellan dessa aktörer handlar således 
om såväl anspråk mellan medicinens och förvaltningens domäner som an-
språk inom de båda domänerna. Inom medicinens domän rättfärdigas och 
legitimeras bedömningar och beslut baserat på argument i medicinvetenska-
pen, medan bedömningar och beslut inom domänen för sjukpenningens 
förvaltning rättfärdigas och får legitimitet genom att baseras på principen om 
rättsäkerhet och legalitet. 

I beslutsdokumenten redogör utredarna för de skäl som varit avgörande i 
rättstillämpningen och som medfört ett avslag på en begärd sjukpenning eller 
ett indragningsbeslut. Som regel anför utredaren försäkringsläkarens yttrande 
som grund för det negativa beslutet. Jag har särskilt sökt efter information 
som kan tydliggöra vad som ligger till grund för utredarnas val att tillämpa 
regelverket i just de ärenden som får negativt beslut. I undersökningen av 
akterna i det strategiska urvalet (kap. 4) kunde jag inte finna någon systema-
tik i hur utredarna valt ut särskilda ärenden som problematiska. Det går inte 
att utläsa i akterna hur utredarna använt specialiserad förvaltningskunskap i 
det arbetet, utöver de tillfällen de påtalar att uppgifter saknas på sjukintygen. 
Frånvaron av sådan information i akterna understryker försäkringsläkarens 
centrala roll som den aktör som gör bedömningarna som leder till negativa 
beslut. I vissa fall där rätten till sjukpenning bedöms i förhållande till den 
försäkrades rätt till exempelvis föräldrapenning, händer det att det är försäk-
ringsläkaren som talar om vilken ersättningsform som bör gälla i det enskilda 
fallet. Det är alltså försäkringsläkarna och deras bedömningar som ger legi-
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timitet åt utredares ifrågasättanden av den försäkrades rätt till sjukpenning. 
Ett sådant exempel är när försäkringsläkare talar om för utredare att den 
försäkrade borde vara arbetsförmedlingens ansvar och inte Försäkringskas-
sans. 

I de undersökta akterna har försäkringsläkaren en betydande roll för hur 
ärendena avslutas men också för de olika resurser som kan komma att aktive-
ras i ärendena. Det är ofta på försäkringsläkarens initiativ som den intygs-
skrivande läkaren får komplettera sjukintygen, eller som annan information 
inhämtas för att bredda och fördjupa beslutsunderlaget i ett ärende som upp-
fattas som problematiskt. Försäkringsläkarnas påtagligt starka makt- och 
förhandlingsposition handlar om tjänstens hybridutformning som expert och 
kontrollant. Rollen som förmedlande länk mellan utredare och intygsskri-
vande läkare innebär att försäkringsläkaren sitter på både den professionelles 
kunskapstrumf i relation till utredare och tjänstemannens regelverkstrumf i 
relation till intygsskrivande läkare. Försäkringsläkaren har i regel en klinisk 
erfarenhet och baserar sina yttranden inte bara på en kombination av teore-
tisk medicinsk kunskap och kännedom om sjukförsäkringens regelverk utan 
också om tillämpad praktisk kunskap. Det är uppenbart att dessa tre kun-
skapskällor kan förse försäkringsläkaren med olika redskap för att tolka upp-
gifter på sjukintygen. Aktundersökningen visar också att försäkringsläkare 
hanterar uppgiften som medicinsk expert på mycket skilda sätt och att deras 
argument baseras på skilda kunskapsgrunder. Undersökningen visar dels att 
andelen negativa beslut fördelar sig mycket ojämnt mellan försäkringsläkar-
na, dels att deras yttranden ifrågasätter olika komponenter i de medicinska 
underlagen och använder olika typer av argument. 

Det är tydligt att försäkringsläkarnas tjänstemannautövning inte är inord-
nade i en idealtypisk byråkratisk arbetsdelning. Det blir exempelvis tydligt 
när de kan välja att låta bli att svara på uttryckliga frågor från utredarna eller 
besvara egenhändigt formulerade frågor som de finner mer relevanta och 
därpå ge anvisningar om hur utredarna ska handlägga ärenden. Det framgår 
även av aktundersökningen att försäkringsläkarna emellanåt ger sig själva ett 
stort tolkningsutrymme när de besvarar utredarnas frågor. Den byråkratiska 
styrningen av försäkringsläkarnas bedömningar och yttranden fungerar alltså 
inte efter en enkel modell där utredaren ställer frågor som sedan besvaras av 
försäkringsläkaren. Det fasta frågeformuläret är ett administrativt verktyg 
som försäkringsläkarna ofta förhåller sig relativt fritt till. I de fallen markeras 
tydligt hur den professionsstyrda arbetslogiken tar överhanden i mötet med 
den byråkratiska arbetslogiken. Det är försäkringsläkarnas situationsanpassa-
de omdöme som styr hanteringen av ärendet snarare än följsamhet mot före-
skrivna bestämmelser. Utifrån exemplet med frågeformuläret kan relationen 
mellan utredare och försäkringsläkare ses som helt dominerad av den senare. 
Men i akterna framgår att utredare skapar ett eget handlingsutrymme i rela-
tionen med försäkringsläkare. Det är också vanligt att även utredarna frångår 
frågemallen och väljer vilka frågor de ställer och hur de formuleras. Därtill 
väljer de vilken bakgrundsinformation de ger försäkringsläkaren. Utredaren 
har också en betydande möjlighet att forma ärendegången genom valet av 
försäkringsläkare och på så vis påverka utgången av ärendet. På så vis kan 
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utredarna försöka balansera försäkringsläkarnas dominanta position. Försäk-
ringsläkarens arbetsuppgift formas således både av urvalet av ärenden som 
försäkringsläkaren ska yttra sig om och vad i ärendet som försäkringsläkarens 
ska yttra sig om. Samspelet mellan försäkringsläkare och utredare följer alltså 
ingen enkel modell för arbetsdelning utan medger handlingsutrymme för 
båda aktörerna att ta kommando över hur arbetsuppgifterna dem emellan ska 
koordineras och definieras. Inom ramen för den regelstyrda koordineringen 
av försäkringsläkarens arbetsuppgifter finns alltså flera förhandlingsmöjlighe-
ter där aktörernas arbetsinsatser påverkar varandra i specifika ärenden. 

I beslutsmotiveringarna hänvisar utredare till lagtext och hävdar att den 
försäkrade inte uppfyller kriterierna för sjukpenning enligt gällande lagpara-
grafer. Eftersom utredare inte har de medicinska kvalifikationer som krävs 
för att hävda att intygsskrivande läkare gjort en felaktig bedömning hänvisar 
utredare oftast till försäkringsmedicinska yttranden för att motivera ifrågasät-
tandet. Försäkringsläkarna blir den hävstång som utredarna använder för att 
markera sjukförsäkringens gränser gentemot de sjukskrivande läkarna. De är i 
hög utsträckning beroende av försäkringsläkarnas alternativa tolkningar för 
att kunna ifrågasätta uppgifter i sjukintygen. Det förhållningssättet under-
stryks av de ärenden där försäkringsläkare inte konsulteras men som leder till 
negativa beslut. I de ärendena finns som regel en sjukskrivningshistorik eller 
omständigheter som inte inbegriper en ny tolkning av den försäkrades sjuk-
domsgrundade arbetsoförmåga. Men den väldigt heterogena bilden av de 
olika länskassekontorens praxis i ärendehanteringen med problematiska 
ärenden är framförallt en tydlig markering om hur professionsstyrt det arbe-
tet är. Det är försäkringsläkarnas diskretionära bedömningar som ligger till 
grund för hanteringen av problematiska ärenden och ger de olika kontoren 
skilda mönster i sin praxis av problematiska ärenden - inte en enhetlig regel-
tillämpning. 

En viktig slutsats som kommer fram ur aktgranskningen är att utredarna 
har en stark formell handlingsmakt. Det är framförallt tydligt i jämförelsen 
mellan hur olika utredare väljer att hantera regelverk som gör det möjligt att 
neka eller dra in sjukpenning. Hur negativa beslut fattas skiljer sig mycket 
mellan olika enskilda utredare och mellan de olika länskontoren. Detta syn-
liggörs av hur och när i ärendegången försäkrade får negativa beslut och mot 
vilka beslutsmotiveringar som det sker vid de undersökta kontoren. Meto-
derna för fördjupad utredning som syftar till att förkorta eller avsluta sjuk-
penningärenden tillämpas olika vid de undersökta kontoren men tycks ha fått 
avsedd effekt – om än i liten utsträckning. Ärendehanteringen kan hävdas 
blivit mer strikt i vissa ärendeförlopp även om regelmässigheten därmed 
knappast stärkts. Granskningen av ärendehanteringen visar också att även om 
utredare har betydande handlingsfrihet att forma handläggningen för sjuk-
ärenden så används det handlingsutrymmet ganska sparsamt vad gäller möj-
ligheten att neka sjukpenning. 



130 

6.2.2 Arbetslogiker, regeltillämpning och diskretionära bedöm-
ningar 

I handlingsutrymmet där utredare, försäkringsläkare och intygsskrivande 
läkare möts, uppstår alltså en kraftmätning mellan argument för hur regler 
ska tillämpas och hur begreppen sjukdom och arbetsförmåga ska tolkas. 
Rättstillämpningen av sjukförsäkringen medger och förutsätter argument 
som vinner kraft i lagen om allmän försäkring och i medicinvetenskapen. Det 
är också när medicinvetenskapen eller regelverken åberopas som tolkningarna 
ges legitimitet. Men vagheterna som följer med kriteriet – sjukdomsgrundad 
arbetsoförmåga – avspeglar sig också i de tolkningar som följer de negativa 
besluten. Den försäkrades problem tolkas och översätts till en bedömd sjuk-
domsgrundad arbetsoförmåga av en läkare. Den bedömningen tolkas av en 
utredare i förhållande till ett vagt regelverk vilket leder till en försäkringsme-
dicinsk tolkning av den intygsskrivande läkarens tolkning. Den tolkningen 
förmedlas tillbaka till utredaren som lägger samman de olika tolkningarna 
(som refererar till ett kunskapssystem) som han/hon inte har kompetens att 
tolka, och gör en bedömning mot regelverket vars vaghet ligger till grund för 
hela tolkningsprocessen. Beslutet som förmedlas till den försäkrade är dock 
entydigt och absolut: enligt gällande lagstiftning kan du arbeta eller ta ett 
arbete på den öppna arbetsmarknaden. I den beskrivna processen gör den 
intygsskrivande läkarens medicinska argument gällande att lagstiftningen är 
tillämplig, utredarens argument baserade i regelverket ifrågasätter rimlighe-
ten i tillämpligheten och de medicinska argumenten ifrågasätts med medi-
cinska argument när försäkringsläkare hävdar att den ursprungiga regeltolk-
ningen är felaktig. Eller så ifrågasätts den intygsskrivande läkarens medicins-
ka bedömning och tolkningen av den försäkrades problem underkänns i sin 
helhet av försäkringsläkaren. Det är alltså aktörernas förmåga att koppla 
samman två vitt skilda områden för expertkunskap och hävda tolkningsföre-
träde som är avgörande i samspelet dem emellan. 

De anspråk olika aktörer gör i gränssättningen av sjukförsäkringen hand-
lar också om att definiera mål för arbetsinsatser och vad som kännetecknar 
ett gott arbete och resultat. Det som utmärker professionsstyrt arbete är att 
det är specialister som kontrollerar bestämmelser, påverkar villkor, sätter mål 
och bestämmer innehållet i arbetet. Det är med inomprofessionella kriterier 
professionellt arbete organiseras, och det är gentemot inomprofessionella 
kriterier resultat bedöms. I kraft av medicinsk expertis har försäkringsläkarna 
en hel del kontroll över ärendegången i ärenden som är problematiska. Efter-
som de försäkrade har medicinskt definierade problem, de har alla en dia-
gnos, är det i regel försäkringsläkaren som avgör vad som ska göras i det 
enskilda ärendet. När frågan om sjukpenningrätten definieras som ett medi-
cinskt problem som ska lösas formas också anspråken på vem som kan avgöra 
vad som är ett gott arbete och resultat i läkarnas professionella termer. I de 
undersökta akterna förekom dialoger mellan intygsskrivande läkare och för-
säkringsläkare där utredaren agerade ombud. De dialogerna handlade om 
inomprofessionella kriterier för hur olika uppgifter i ett specifikt ärende skul-
le värderas. Exempelvis handlar sådana dispyter om hur och på vilka sätt 
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medicinska fynd ska tillmätas betydelser och i förlängningen konsekvenser 
för den försäkrades rätt till sjukpenning. Det är försäkringsläkaren som drar 
det längsta strået när ärendena får negativt beslut. Det är framförallt i de 
undersökta ärendena där den försäkrade hade en diagnos för smärt- eller 
värkproblematik det uppstod konflikter kring vad sådan problematik betyder 
för den försäkrades förmåga att arbeta men också kring frågan om när den 
försäkrade kunde anses vara medicinskt färdigutredd. 

Anspråken gäller även frågan om hur länge en individ bör vara sjukskri-
ven. I några fall blir längden på den intygade sjukdomsgrundade arbetsför-
mågan den springande punkten för försäkringsläkarnas ifrågasättande. I för-
säkringsläkares yttranden används emellanåt bedömningar om vad som är 
rimligt eller vad som är tillräckligt lång sjukledighet. Frågan blir särskilt ak-
tuell i de fall där den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas i förhållande till 
arbetsmarknaden i stället för det arbete som den försäkrade är sjukskriven 
ifrån. Hur länge en försäkrad med en diagnos för krisreaktion ska få vara 
ledig från arbete eller hur länge en individ med kronisk värk inte ska behöva 
stå till arbetsmarknadens förfogande är frågor som också handlar om mora-
liska överväganden. 

Den medicinska kompetensen som försäkringsläkaren besitter är tydligt 
överordnad den förvaltningskompetens som utredarna besitter. Men analysen 
visar också att det inte enbart är aktörernas expertisområden som värderas 
olika utan att också aktörerna tillmäts olika status. Det blir tydligt i de ären-
den där Försäkringsläkare gör sig till tolkar för hur regelverket ska tillämpas 
och utredarna fattar beslut i enlighet med försäkringsläkarnas anvisningar. I 
de fallen är det inte försäkringsläkarnas medicinska expertis som blir avgö-
rande för hur ärendet hanteras utan den betydelse utredaren tillskriver försäk-
ringsläkarens uppfattning inom utredarens eget expertområde. Det står också 
klart att utredarna tillmäter försäkringsläkarnas ifrågasättande av paramedi-
cinska utlåtande stor vikt. Inte i något av de undersökta ärendena finns anty-
dan om att utredare värderar utlåtanden från psykolog, arbetsterapeut eller 
sjukgymnast lika högt eller högre än försäkringsläkares utlåtanden. Försäk-
ringsläkarens utlåtande väger alltid tyngre än de paramedicinska aktörernas i 
utredarnas skriftliga omdömen angående den nekades arbetsförmåga. Utre-
darnas bedömningar och beslut vittnar på så vis om en tydlig statushieraki 
där olika professioners kunskaper värderas olika. 

I de undersökta försäkringsmedicinska yttrandena kunde konflikten mel-
lan byråkratisk regeltillämpning och professionell kunskapstillämpning avlä-
sas i de akter där försäkringsläkare påtalade att intygsskrivande läkare inte 
fyllt i sjukintygen på ett korrekt sätt. Försäkringsläkarna kunde alltså ge ar-
gument för ett avslags- eller indragningsbeslut baserat på en byråkratisk 
ståndpunkt. Det var med andra ord inte sakinnehållet som kritiserades utan 
att den intygsskrivande läkaren inte fyllt i sjukintyget enligt anvisningarna. I 
de undersökta akterna finns flera exempel på försäkringsläkare som tillrätta-
visar intygsskrivande läkare för att de inte underbygger en ställd diagnos på 
ett adekvat sätt. I sina yttranden knäpper försäkringsläkarna de intygsskri-
vande läkarna på näsan och påtalar att deras intyg inte håller måttet som 
beslutsunderlag och att de uppgifter som intygsskrivande läkare lämnat där-
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med inte stödjer den försäkrades begäran. Försäkringsläkarna kan även avfär-
da de/n ställda diagnosen/erna i sjukintyget genom att hävda att diagnosen är 
felaktigt använd eller att en annan diagnos bättre stämmer in på de medi-
cinska uppgifter som finns om den försäkrade i ärendet. I de fallen handlade 
de försäkringsmedicinska yttrandena om att markera professionell standard 
och att slå vakt om en korrekt tillämpad medicinsk terminologi eller praxis. 
Den typen av argument används också för att ifrågasätta arbetsterapeuters 
och sjukgymnasters utlåtanden om försäkrades hälsotillstånd och funktions-
nedsättningar. På så vis markeras en statusskillnad mot s.k. paramedicinska 
aktörer. 

Det är i hybriden mellan de båda auktoritetsformerna, byråkrati och pro-
fession, som sjukförsäkringens gränser dras. Ur ett status- och förhandlings-
maktsperspektiv utgör täta formationer av medicinsk expertis och beslutan-
dekompetens, s.k. klickbildningar av vissa utredare och försäkringsläkare, 
mycket starka parter i relation till enskilda intygsskrivande läkare och deras 
patienter. 

6.3 Moraliskt entreprenörskap i sorteringsproces-
sen 

Villkoret för rätt till sjukpenning – sjukdomsgrundad arbetsoförmåga – får 
sina bestämningar i samspelet mellan intygsskrivande läkare, försäkringsläka-
re och utredare när de tolkar och tillämpar medicinsk kunskap och sjukför-
säkringens regelverk i enskilda ärenden. Men tillämpningen av medicinsk 
kunskap är inte värderingsfri, inte heller reglerna för sjukpenning tillämpas 
fritt från värderingar. Tvärtom utgör värderingar en betydande komponent 
när sjukdomsgrundad arbetsoförmåga ges betydelser i intyg, utlåtanden och i 
beslut. De empiriska resultaten i den här avhandlingen visar tydligt att utre-
dares och försäkringsläkares egna föreställningar om vem som bör erhålla 
sjukpenning har stor betydelse för vilka som får negativt beslut. Värderingar-
na som avser enskilda ärenden och som ger argument för eller emot rätt till 
sjukpenning tar ofta spjärn i föreställningar om vad sjukförsäkringen ska 
täcka. I de ärenden som får negativa beslut ger intygsskrivande läkare, försäk-
ringsläkare och utredare uttryck för sådana ståndpunkter och axlar på så vis 
rollen som moraliska entreprenörer. 

Det moraliska entreprenörskapet utövas ofta genom att en aktör hävdar 
att en försäkrad bör ha eller inte bör ha rätt till sjukpenning mot bakgrund av 
att en idé om medicinvetenskapen eller sjukförsäkringen. Det är diagnoser 
som bör eller inte bör omfatta vissa komponenter, det är tillstånd som patien-
ter/försäkrade har som bör eller inte bör ses som sjukdom, det är funktions-
nedsättningar som bör eller inte bör medföra arbetsoförmåga och det är restar-
betsförmåga som bör eller inte bör finnas och tas tillvara. Men det är inte bara 
enskilda aktörer som agerar som moraliska entreprenörer i gränssättningen av 
sjukförsäkringen. Den här avhandlingen visar att det ofta är täta formationer 
av utredare och försäkringsläkare som tillsammans markerar standards för en, 
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i relation till gängse bedömningar, striktare bedömning av försäkrades sjuk-
domsgrundade arbetsoförmåga. 

I en idealtypisk och rättssäker förvaltning av sjukförsäkringen skulle nega-
tiva beslut vara förutsägbara, dvs. en enskilds begäran ger entydigt rätt till 
ersättning eller inte. I en sådan ärendehantering bedöms ett och samma 
ärende lika oaktat vem som handlägger det och på vilket kontor ärendet han-
teras. Ett av de mest iögonfallande resultaten av aktundersökningen är att 
sjukförsäkringens gräns markeras olika vid de olika länskontoren. Sjukförsäk-
ringen omgärdas således i praktiken av olika villkor vid de fem länskontoren. 
Ett resultat av aktundersökningen (kap. 5) visar att de negativa besluten kan 
delas in i olika kategorier av beslutsmotiveringar men analysen visar också att 
dessa beslutskategorier praktiserades i olika omfattningar vid de undersökta 
Försäkringskassekontoren. Några av beslutskategorierna användes nästan 
uteslutande av ett eller av två kontor. En förklaring är att proceduren att 
översätta regelverk på konkreta ärenden kommit att utvecklas olika, dvs. 
scripten för den gränssättande praktiken skiljer sig till stora delar åt vid de 
undersökta kassorna. Särdragen och skillnaderna mellan kontoren handlar 
dock inte om grundläggande skillnader för vilken grupp försäkrade som fick 
negativt beslut. Snarare handlar det om lokala variationer på ett tema med 
betoning på arbetslöshet eller okvalificerat arbete, värk eller kris- och stress-
reaktioner (som resultatet i kap. 3 visade).  

En potentiell motsättning i samspelet mellan läkare och utredare handlar 
om att de kan se sin och andras arbetsinsatser utifrån skilda måttstockar. Det 
som utgör god yrkesutövning för en aktör kan vara ett problem för en annan. 
Ett sådant exempel är när försäkringsläkaren ombeds yttra sig över de läm-
nade uppgifterna i ett medicinskt underlag som styrker ett sjukdomstillstånd. 
En sådan kontrolluppgift ska utföras så att medicinska underlag bedöms lika 
oberoende av vem som utför kontrollen. Hur den försäkrades anspråk på 
sjukpenning bedöms vara välgrundat eller inte i de medicinska underlagen 
ska alltså inte vara avhängigt vilken försäkringsläkare som utför kontrollupp-
giften. Enligt den professionella modellen för arbetsrelaterad kunskap blir 
kontrolluppgiften inte möjlig att utföra utan att situationsanpassa och kon-
textualisera uppgifterna i de medicinska underlagen. Och det är precis vad 
som sker när försäkringsläkarna ombeds yttra sig. I de undersökta akterna 
påtalar försäkringsläkare brister i de medicinska underlagen genom att sätta 
in vissa uppgifter i ett sammanhang, exempelvis den försäkrade sjukskriv-
ningshistorik, eller beakta uppgifter i de försäkrades sociala situation som 
särskilt ömmande eller att ömmande social problematik inte är att likställa 
med sjukdom. Ett av de mest påtagliga karakteristika som utmärker många 
av de försäkrade i kategorin som nekas sjukpenning är just social utsatthet. 
Arbetsplatsmobbing, våld i nära relationer och familjekriser utgör på så vis 
också markörer för den skärpta bedömningen. 

Den här avhandlingen visar att skärpningen av regelverket för rätt till 
sjukpenning medfört en skärpt praxis i vissa fall. Den skärpta praktiken gäller 
vissa sjukpenningärenden, dvs. utsorteringen av nekade sjukpenningärenden 
har en riktning. De mönster av karakteristika som utmärker de som nekas 
sjukpenning kan i stor utsträckning härledas till ett mindre antal aktörer som 
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i sina praktiker ger innebörder åt den skärpta arbetslinjen i sjukförsäkringssy-
stemet. 

I ärendehanteringen på försäkringskassan avtecknar sig ytterligare möns-
ter när vi studerar vilka aktörerna är som står bakom de negativa besluten. 
Ett litet fåtal försäkringsläkare står för hälften av samtliga försäkringsmedi-
cinska yttranden som lägger grunden för negativa beslut och ett litet antal 
högfrekventa utredare står för en stor andel av samtliga negativa beslut. De 
tydliga kopplingar som etablerats mellan vissa utredare och vissa försäkrings-
läkare antyder att vissa aktörers samsyn på hur sjukförsäkringens gräns ska 
dras blir viktiga sammanhållande kitt. Även det faktum att ett litet antal 
försäkringsläkare och utredare svarar för en stor andel av samtliga negativa 
beslut fordrar en förklaring. Aktgenomgången visar att vissa utredare ber 
särskilda försäkringsläkare om yttranden. På så vis finns det klickbildningar i 
socialförsäkringsadministrationen som står för en skarpare bedömning än vad 
som gäller allmänt bland tjänstemännen på Försäkringskassan. 

Det moraliska entreprenörskapet lämnar spår efter sig i de undersökta ak-
terna och är identifierbart på individnivå, varje intyg, utlåtande och beslut har 
en upphovsman/kvinna, det är också identifierbart i interaktionen mellan 
aktörer. Detta gäller inte minst i korrespondens mellan utredare och försäk-
ringsläkare där ärenden kan beskrivas som ömmande eller diagnoser avfärdas 
som social eller existentiell problematik. På en mer övergripande nivå kan 
även mönster av moraliskt entreprenörskap urskiljas på organisationsnivå, 
dvs. i de mönster avseende karateristiska för gruppen nekade som gäller för 
kontoren. I det här avsnittet är det främst mönster i interaktionen mellan 
aktörer och deras argument i ärenden som nekas sjukpenning som analyseras. 

I de undersökta akterna tar sig det moraliska entreprenörskapet uttryck 
när aktörerna definierar den försäkrades problem, hur det ska åtgärdas och vad 
som är ett lämpligt utfall av ärendehanteringen. De problem som de försäkra-
de har och som intygsskrivande läkare översätter till diagnoser kan vara ett 
uttryck för moraliskt entreprenörskap liksom försäkringsläkares ifrågasättan-
de av de ställda diagnoserna mot bakgrund av de beskrivna problemen i sjuk-
intygen. Det moraliska entreprenörskapet kan också komma till uttryck i de 
föreslagna åtgärder, exempelvis behov av rehabilitering, utredning, arbetsträ-
ning som ges i enskilda ärenden. Det moraliska entreprenörskapet handlar 
dock ytterst om vem som ska ha rätt till sjukpenning, dvs. vad som är ett 
lämpligt utfall av ärendehanteringen i enskilda fall.  
6.3.1 Moralisk sjukdom och diagnos 
Sjukskrivande läkare använder diagnosinstrumentet på olika sätt. Den slut-
satsen kan jag dra av det enkla faktum att diagnoskoder tillämpas på mycket 
skilda sätt i de undersökta akterna. Skillnaderna handlar om att skilda dia-
gnoskoder följer på nära identiska sjukdomsbeskrivningar och att olika in-
tygsskrivande läkare kan lägga olika betydelser och innebörder vid diagnoser. 
Därtill kan en och samma intygsskrivande läkare använda olika diagnoser 
utan att den beskrivna sjukdomsbilden ändras från ett sjukintyg till ett an-
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nat.202 Även om de exemplen inte är vanliga i det undersökta aktmaterialet 
antyder det att sjukdomsbilder kan vara svåra att klassificera och att gränslin-
jerna mellan vissa diagnoser är flytande. Det blir, i det här sammanhanget, 
problematiskt om olika diagnoser medför olika risker för negativt beslut och 
om ”valet” av diagnos på så vis blir utslagsgivande för den enskildes rätt till 
sjukpenning. 

Svårigheten att ställa diagnos kan få försäkringsmedicinska konsekvenser 
alldeles oaktat i vilket skick den försäkrade befinner sig i. Det beror inte 
minst på att försäkringsläkare uppvisar mycket skilda förhållningssätt till 
sjukdomsbegreppet i akterna jag undersökt. Det betyder att det i sjukintygen 
och i de försäkringsmedicinska yttrandena finns flera olika tillämpningar av 
och förhållningssätt till sjukdomsbegreppet. Det står också klart att det bland 
försäkringskassans utredare finns ett vitt spektra av förhållningssätt och tolk-
ningar av sjukförsäkringens regelverk. Det är särskilt tydligt i antalet fattade 
negativa beslut som är mycket ojämnt fördelade på utredarna vid de under-
sökta kassorna. 

En tydlig markör för det moraliska entreprenörskapet är när enskilda ut-
redare eller försäkringsläkare motiverar ett negativt beslut utifrån en åter-
kommande motivering. Sådana ”käpphästar” är återkommande i såväl försäk-
ringsläkares yttranden som utredares beslutsmotiveringar. Enskilda försäk-
ringsläkare har sina favoritdiagnoser eller bakgrundsbeskrivningar att ifråga-
sätta och enskilda utredare fattar beslut i enlighet med dessa. En annan sida 
av företeelsen är de intygsskrivande läkare som starkt ger yttryck för att en 
viss diagnos håller måttet som legitim grund för sjukskrivning. I flera av de 
undersökta akterna möts företrädare för helt skilda medicinvetenskapliga 
ståndpunkter. I regel handlar det om smärt- och värkdiagnoser som vissa 
försäkringsläkare menar inte medför någon väsentlig funktionsnedsättning 
och att den försäkrade därmed inte bör erhålla sjukpenning medan den in-
tygsskrivande läkaren med emfas pläderar för samma diagnosers negativa 
påverkan på den försäkrades arbetsförmåga. I sådana dispyter lägger intygs-
skrivande läkare eller försäkringsläkare extra tyngd åt argument med medi-
cinska termer och kan hävda expertiskunskaper eller att ”motparten” saknar 
rätt expertis. Det är naturligtvis inte konstigt att läkare kan ha avvikande 
uppfattningar inom ett så omfattande och komplext kunskapsområde som 
medicinvetenskapens. Det är inte heller märkligt att det kan uppstå diskus-
sioner kring en sjukdoms inverkan på enskildas förmåga att arbeta. Men när 
andelen sjukärenden som nekas sjukpenning i så hög grad delar medicinsk 
karakteristika och försäkringsläkares och intygsskrivande läkares käpphästar 
går på tvärs med varandra bidrar dessa tolkningar i hög grad till att sätta 
sjukförsäkringens gränser. De enskilda aktörernas ”käpphästar” utgör alltså 
ett viktigt inslag i gränsdispyterna för vilka grunder som ska gälla för rätt till 
sjukpenning. 

Även de försäkrade försöker framställa sin sak utifrån moraliska argu-
ment. I de fallen broderas deras situation ut med uppgifter om deras omstän-
                                                        
202 Problematiken med att ställa diagnoser i samband med utfärdande av sjukintyg belyses i licentiat-
avhandlingen Sjukskrivningspraxis på vårdcentralen. Hultgren, 2007. 
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digheter som enligt deras uppfattning visar att en sjukskrivning är skälig. I 
akterna som ingår i undersökningen är det vanligt att den försäkrade i begä-
ran om sjukpenning eller i kompletterande brev efter det att Försäkringskas-
san aviserat ett negativt beslut beskriver hur individens hela livssituation 
påverkas av värken eller stressreaktionen. Genom att belysa sin livssituation 
som ohållbar vill man understryka orimligheten i arbetskravet och understry-
ka betydelsen av ledighet som en del i tillfrisknande eller återhämtning från 
den angivna sjukdomen. Det moraliska entreprenörskapet kan även sträckas 
ut att gälla arbetsgivarna när de hävdar att ”alla” möjligheter är uttömda eller 
att ”inga” alternativa sysselsättningar finns till den enskilde. Sådana påståen-
den handlar naturligtvis inte om att ”alla” möjligheter faktiskt är uttömda 
eller att det inte skulle kunna finnas alternativa sysselsättningar utan att det 
inom en viss kalkyl, ekonomiskt rationell/rimlig, inte anses finnas utrymme 
för en anställning. Den typen av utsagor möter heller aldrig (i det undersökta 
aktmaterialet) någon form av ifrågasättande av utredarna som handlägger 
ärendena. 

Enligt Album & Westin (2008) värderar läkare olika sjukdomstillstånd 
med påföljden att det finns en tydlig statushierarki mellan olika diagnoser. 
De diagnoser som är kraftigt överrepresenterade och/eller vanliga bland 
ärendena som får negativt beslut passar väl in på de kriterier Album och 
Westin visar tillskrivs låg status av läkare. De värk- och smärtdiagnoser som 
medför en förhöjd risk för negativt beslut är lokaliserade i rörelseapparaten 
och handlar om segdragna tillstånd som är svåra att åtgärda. Enligt de för-
säkringsmedicinska utlåtandena saknas ofta tydliga medicinska fynd och 
diagnoser fastställs ofta med utgångspunkt i patienters subjektiva beskriv-
ningar av otydliga symptom. Likafullt handlar det om diagnoser som är högst 
påtagliga för patienterna enligt de uppgifter som följer med sjukintygen. 

Eftersom många diagnoser är töjbara i så motto att de är definierade för 
att inkludera spektra av symptom snarare än precisa medicinska fynd och 
symptomen i sig kan anges i ett vitt spektra från lätta till svåra, kan det vara 
svårt att enbart med medicinvetenskaplig kunskap avgöra huruvida en indi-
vids ohälsoproblem bör klassificeras under en viss diagnos eller inte. Därför 
blir tillämpningen av vissa diagnoser exempelvis stress- och krisreaktion och 
ifrågasättandet av dem en fråga om moraliska överväganden. Är det rimligt 
att patienten med den hem- eller arbetsplatssituationen och den upplevda 
ohälsan är sjukskriven och erhåller sjukpenning eller är det orimligt att sjuk-
försäkringssystemet ska täcka den typen av individuella problem och sam-
hällsproblem? Svaret på de frågorna besvaras uppenbarligen inte bara olika av 
de intygsskrivande läkarna och försäkringsläkarna utan besvaras också olika 
vid de olika länskontoren. I de undersökta akterna fanns exempel på försäk-
ringsmedicinska yttranden där diagnosens ”vaghet” i sig utgjorde ett skäl för 
ifrågasättande. Om aktörerna enas om att ett ohälsoproblem kan definieras 
som sjukdom blir, som regel, inte den som är drabbad moraliskt ifrågasatt. 
Med en diagnos rättfärdigas den försäkrades frånvaro från arbetsplatsen. 
Men i sorteringsprocessen där sjukärenden plockas ut för granskning och 
ifrågasättande ges olika diagnoser innebörder som inte hör till dess grundbe-
tydelser. En inte allt för långtgående tolkning av ifrågasättandet av viss sjuk-
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lighet handlar om att det är själens snarare än kroppens svaghet som bedöms 
utgöra det egentliga arbetshindret för den försäkrade. Det förhållningssättet 
är särskilt tydligt i bedömningarna där den försäkrades ”bekymmer” inte 
ifrågasätts men där försäkringsläkare anser att den försäkrade likväl bör kun-
na arbeta. 

Diagnosens moraliska komponent blir särskilt tydlig i samband med för-
säkringsmedicinska bedömningar som handlar om att hindra att sociala pro-
blem etiketteras med medicinska diagnoser. I ärenden där försäkringsläkarna 
ifrågasätter de intygsskrivande läkarnas tillämpning av diagnoser för stress- 
och krisreaktioner menar försäkringsläkarna att det skett en glidning i till-
lämpningen av sjukdomsbegreppet så att normala reaktioner på sociala pro-
blem kommit att etiketteras med diagnoser. Försäkringsläkarna ifrågasätter 
inte att de försäkrade har problem. Men de ifrågasätter att de intygade reak-
tionerna på problemen är patologiska till skillnad från de intygsskrivande 
läkarna som hävdar att deras patienter är sjuka (till följd av arbetsplatsmobb-
ning, rädsla för våld mot egen eller annans person etc.). Enligt ett sådant 
synsätt agerar de intygsskrivande läkarna som moraliska entreprenörer när de 
använder medicinvetenskapen för att beteckna sociala problem som sjukdo-
mar och använder en diagnos som är gångbar mot bakgrund av patientens 
upplevda problem. I ett sådant perspektiv motverkar försäkringsläkarnas 
yttranden en medikalisering när de gör gällande att försäkrade har sociala och 
inte patologiska problem. Men resonemanget om moraliskt entreprenörskap 
gäller i lika hög grad ”antimedikaliserarna” som argumenterar för att sjuk-
domsbegreppet ska vara förbehållet vissa hälsoproblem men utesluta andra. 
Inte minst gäller det i socialförsäkringssammanhang där en diagnos som i 99 
procent av försäkringsärendena anses möta försäkringsvillkoret men som i 
resterande ärende anses falla utanför försäkringens täckningsområde. När ett 
litet antal försäkringsläkare gör sådana markeringar och ifrågasätter diagno-
sen som grund för sjukpenning (i vissa fall) för att det inte är att betrakta som 
riktig sjukdom agerar även de som moraliska entreprenörer. 
6.3.2 Moralisk regeltillämpning 
Ett återkommande tema i de undersökta akterna handlar om skillnader i hur 
intygsskrivande läkare och försäkringsläkare tolkar den ställda diagnosens 
konsekvenser för den försäkrades förmåga att arbeta. I de fallen kan försäk-
ringsläkare hänvisa till regelverket för att påvisa att den intygsskrivande läka-
ren förbisett hur sjukdoms- eller arbetsförmågebegreppen ska tillämpas när 
de fyller i sjukintyg. Det finns en tydlig motsättning i de fall där sjukskrivan-
de läkare bedömt den försäkrades arbetsförmåga mot ett konkret arbete eller 
en reell arbetsmarknad och där försäkringsläkaren tillämpar regelverket och 
bedömer arbetsförmågan mot en abstrakt nationell arbetsmarknad. Skillna-
den mellan den försäkrades upplevda arbetsförmåga som ofta är knuten till 
konkreta arbetslivserfarenheter och den tänkbara arbetsförmågan som en 
individ kan ha i relation till alla tänkbara arbeten på arbetsmarknaden är ofta 
stor. 

Den ”verklighetstillvända” tolkningen som intygsskrivande läkare gör när 
de bedömer sina patienters reella arbetsförmåga i deras konkreta livssituation 



138 

utgör ett exempel på en s.k. advokatsroll. När försäkringsläkare och utredare 
använder ”den nationella arbetsmarknaden” som jämförelsepunkt för bedöm-
ningen av arbetsförmåga och tar det som utgångspunkt för ett ifrågasättande 
(i vissa fall) tar de en roll som regelväktare. De båda rollerna är exempel på 
moraliskt entreprenörskap. Det finns alltså ett stort spelrum för aktören som 
ska bedöma arbetsförmågan i den praktiska tillämpningen av sjukförsäkring-
en. I lagen utgör den öppna och nationella arbetsmarknaden jämförelse-
punkt. I det här sammanhanget kvarstår dock frågan om varför den jämförel-
sepunkten tillämpas och medför negativa beslut för ärenden med viss sjuk-
doms- och arbetssituationsprofil. Lagen om allmän försäkring tillämpas i ett 
raster av moraliska betydelser när kombinationen av arbetslöshet, okvalifice-
rat arbete och smärt- och värksjukdomar gör den enskilde bättre lämpad att 
ta ett arbete på den nationella arbetsmarknaden än de försäkrade som är sjuk-
skrivna från arbeten som fordrar utbildningskvalifikationer. 

En av de vanligaste punkterna som försäkringsläkarna riktar sin kritik 
emot i granskningen av de medicinska underlagen är frånvaron av funktions-
analys. De intygsskrivande läkarna anses inte ha bemödat sig att tala om hur 
den försäkrades sjukdom utgör ett arbetshinder. De intygsskrivande läkarna 
tycks i de intygen mena att en beskrivning av hur sjukdomen påverkar den 
försäkrade negativt i allmänna termer också kan tjäna som en redogörelse för 
hur sjukdomen sätter ner den försäkrades arbetsförmåga. I de undersökta 
akterna står det klart att arbetsoförmåga för många av de intygsskrivande 
läkarna är en funktion av sjukdom och hur den påverkar patienten negativt, 
medan arbetsförmåga för försäkringsläkarna handlar om hur en sådan negativ 
påverkan gäller specifika funktioner i relation till ett specifikt arbete eller till 
en generell arbetsmarknad. Motsättningen kan både gälla graden och om-
fattningen av den försäkrades funktionsnedsättning till följd av sjukdomen 
och jämförelsepunkten för bedömningen. Den försäkrades arbetsförmåga kan 
både bedömas i procent och i relation till olika arbetsuppgifter. Det betyder 
att försäkringsläkarna i vissa ärenden ifrågasätter den intygade arbetsoförmå-
gan i dess omfattning, exempelvis när den försäkrade bedöms klara ett arbete 
på halvtid, men också i förhållande till ett stillasittande eller ett rörligt arbete 
där exempelvis överdelen eller underdelen av kroppen inte belastas. 

Det vaga försäkringskriteriet sjukdomsgrundad arbetsoförmåga kräver 
tolkningar. I det handlingsutrymme som intygsskrivande läkare, utredare och 
försäkringsläkare förfogar över dominerar som regel den intygsskrivande 
läkarens bedömningar och tillämpningar av sjukdomsgrundad arbetsoförmå-
ga. Den stora majoriteten sjukärenden med intygad sjukdomsgrundad ar-
betsoförmåga ifrågasätts inte. De relativt få ärenden som ifrågasätts och som 
leder till negativa beslut har dock stor betydelse. Det är de ärendena som 
markerar gränserna för rätt till sjukpenning. Analysen av de ärendena visar 
vad en sådan gränsdragning handlar om, nämligen moraliska överväganden 
och beslut. 
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6.4 Det dubbla statushandikappet 
Avhandlingens första fråga handlar om vad som karakteriserar de som får 
negativa beslut. I kapitel 3 presenterades uppgifter om de nekades diagnoser 
och arbetssituation som utmärkte kategorin ärenden som nekas sjukpenning. 
De utmärks av att de är arbetslösa eller att de har en anställning i lågin-
komstyrken som inte kräver utbildning, de utmärks också av diagnoser för 
värk och smärta i muskler och leder, stress- och krisreaktion och depression 
även om just diagnoserna för ”lättare psykiska problem” är något underrepre-
senterade bland dem som får negativt beslut i förhållande till hela gruppen 
sjukskrivna. Vad är det som gör att försäkrade i den här kategorin med dessa 
karakteristika bedöms ha förmåga att arbeta eller att stå till arbetsmarknadens 
förfogande? Ett av den här avhandlingens resultat handlade om de bedöm-
ningsgrunder som anges vid negativa beslut. Antingen ifrågasätts den försäk-
rades sjukdomstillstånd, diagnos eller den intygade arbetsoförmågan. Likväl 
kunde vi se mönster som handlar om att viss sjukdom ifrågasätts för försäk-
rade med viss position på arbetsmarknaden. Och omvänt, viss arbetsoförmå-
ga ifrågasätts för försäkrade som har vissa diagnoser. 

I det här avsnittet analyseras hur den försäkrades arbetssituation tillmäts 
betydelse när försäkringsläkarna ifrågasätter intygad sjukdom och omvänt, 
hur den försäkrades sjukdom tillmäts betydelse när försäkringsläkarna ifråga-
sätter intygad arbetsoförmåga? Ett annat sätt att ställa samma frågor är att 
fråga under vilka arbetsrelaterade faktorer bedömer försäkringsläkarna att 
den försäkrade inte är sjuk eller har ett sjukintyg som inte styrker sjukdom? 
Och mot bakgrund av vilka diagnoser bedömer försäkringsläkarna att de 
försäkrade är arbetsförmögna i sitt vanliga arbete eller på arbetsmarknaden? 
6.4.1 Den försäkrades arbetssituation när sjukdom ifrågasätts 
Av de fyra diagnoser som utgjorde det strategiska urvalet för undersökningen 
var det nästan uteslutande försäkrade med en diagnos för stress- eller krisre-
aktion som fick sin diagnos ifrågasatt. I yttrandena menar försäkringsläkarna 
att den försäkrade inte är sjuk, inte tillräckligt sjuk eller så menar de att det 
inte finns stöd för en diagnos i sjukintygen. När försäkringsläkarna ifrågasät-
ter en ställd diagnos gäller det nästan uteslutande sjukärenden där den för-
säkrade har en anställning. Det är också väldigt tydligt att ifrågasättandena 
gäller försäkrade med ett arbete som inte kräver eftergymnasial utbildning. 
Men i de få fall försäkrade med en anställning som kräver eftergymnasial 
utbildning får negativt beslut är det just mot bakgrund av att deras sjukdoms-
tillstånd ifrågasätts. Vanligtvis betyder det att försäkringsläkaren hävdar att 
den familjeproblematik eller arbetsplatskonflikt som intygsskrivande läkare 
menar varit upphov till sjukdom istället är naturliga reaktioner på svår social 
problematik. Det omdömet gäller inte minst gruppen kvinnor med omsorgs- 
eller pedagogiska yrken som fordrar eftergymnasiala studier. Med sin utbild-
ningsbakgrund avviker den gruppen från övriga nekade. I vilken mån dessa 
nekade med typiska ”kvinnoyrken” utgör en variant på det ”dubbla status-
handikappet” är dock svårt att uttala sig säkert om. Å ena sidan finns ingen 
motsvarande manlig grupp med högskolestudier som nekas sjukpenning, å 
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den andra utgör gruppen kvinnor med högskoleutbildning som får negativa 
beslut en mycket liten grupp. 

En variant på ifrågasatt sjukdom är när försäkringsläkare menar att den 
försäkrade inte är sjuk nog för sitt vanliga arbete eller för att kunna stå till 
arbetsmarknadens förfogande. Det är i försäkringsläkarnas yttranden i dessa 
ärenden som kopplingen mellan den försäkrades sjukdom och arbete är tydli-
gast i argumentationen. I de fall försäkringsläkarna ifrågasätter om den för-
säkrade är sjuk nog för att inte arbeta gäller bedömningarna inte bara diagno-
ser för stress- och krisreaktion utan även diagnoser för smärt- och värkpro-
blem. Myalgi eller lumbago är i de granskade fallen inte ett hinder för 
kroppsarbete eller för att klara ett vanligt förekommande arbete på arbets-
marknaden och diagnoser för stress och krisreaktion är inte tillräckligt allvar-
lig sjukdom för att utföra omsorgs- eller biträdesyrken. 

Att ifrågasätta sjukdomens ”dignitet” är ett relativt ovanligt argument i de 
undersökta akterna. Ett betydligt vanligare argument i försäkringsläkarnas 
yttranden är att hävda att det inte finns belägg för den ställda diagnosen i de 
medicinska underlagen. Eftersom ett flertal rapporter203 gjort gällande att 
majoriteten av de medicinska underlagen är undermåliga som beslutsunderlag 
blir gruppen sjukförsäkringsärenden som nekas sjukpenning mot bakgrund av 
att sjukintygen inte är tillfylles särskilt intressanta. Vad är det i dessa ärenden 
som gör att försäkringsläkarna särskilt noterar bristen i de utfärdade sjukinty-
gen? I analysen av de undersökta akterna kan vi konstatera att argumentet 
används främst i ärenden där den försäkrade har en diagnos för annan stress- 
eller krisreaktion. I de ärenden som granskats och där försäkringsläkaren 
påtalat bristen av belägg för den ställda diagnosen finns dock ingen argumen-
tation som kopplar ifrågasättandet av sjukdom med den försäkrades yrke eller 
situation som arbetslös. Likväl är gruppen som får negativt beslut mot bak-
grund av ett sådant argument ganska homogen. Det handlar nästan uteslu-
tande om försäkrade som har ett okvalificerat arbete eller som är arbetslösa. I 
de undersökta akterna finns inte någon dokumenterad information om varför 
just den gruppen får den intygade diagnosen ifrågasatt på grund av bristande 
underlag. I några ärenden specificerar dock försäkringsläkarna sina ifrågasät-
tande med att påtala att de uppgifter som finns i de medicinska underlagen 
helt härrör från de försäkrades egna berättelser. Återigen kan frågan ställas 
varför just de ärendena ifrågasätts när ett stort antal diagnoser och sjukskriv-
ningar i huvudsak baseras på patienternas subjektiva upplevelse av sitt sjuk-
domstillstånd. 
6.4.2 Den försäkrades sjukdom när arbetsoförmåga ifrågasätts 
När försäkringsläkare bedömer att försäkrade kan arbeta trots sjukdom är det 
försäkrade som antingen är arbetslösa eller som har okvalificerade yrken som 
ifrågasätts. Av de fyra diagnoserna som låg till grund för det strategiska urva-
let var det smärt- och värkdiagnoserna, lumbago och myalgi, som de försäk-
rade hade när de bedömdes vara arbetsföra av försäkringsläkarna. Bara en 
                                                        
203 Se exempelvis Söderberg m. fl. Underlag för beslut – en studie av läkarintyg ur ett socialförsäk-
ringsperspektiv. 
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handfull av de försäkrade som bedömdes arbetsföra trots sjukdom hade en 
diagnos för stress- eller krisreaktion. 

När de försäkrade bedöms kunna arbeta eller stå till arbetsmarknadens 
förfogande finns som regel en tydlig koppling till den försäkrades diagnos i 
de försäkringsmedicinska bedömningarna. Försäkrade med okvalificerade 
yrken bedöms klara de arbetena mot bakgrund i en diagnos för myalgi eller 
lumbago. Värk- och smärtproblematiken bedöms i de här fallen inte utgöra 
ett arbetshinder. Och när försäkrade i okvalificerade yrken inte bedöms klara 
sina vanliga arbeten men bedöms arbetsföra på den öppna arbetsmarknaden 
sker det också som regel mot bakgrund i de diagnoserna. Kopplingen mellan 
den försäkrades arbete och diagnos är också tydlig i de bedömningar som gör 
gällande att den försäkrades arbetsförmåga ökar under sjukskrivningsperio-
den. De försäkrade med okvalificerade arbeten bedöms klara sina arbetsupp-
gifter när den akuta fasen av lumbagon eller stress- eller krisreaktionen går 
över. 

Kategorin arbetslösa som bedöms kunna ta ett vanligt förekommande ar-
bete eller ett visst arbete på den öppna arbetsmarknaden är särskilt intressan-
ta att studera. Alla försäkrade som är arbetslösa ska bedömas mot samma 
abstrakta arbetsmarknad. Det framgår tydligt av resultaten i den här under-
sökningen att det är arbetslösa som har smärt- och värkbesvär som anses 
kunna ta ett vanligt förekommande arbete eller ett arbete där axlar, rygg eller 
armar inte belastas. Eftersom flertalet arbetslösa sjukskrivna med lumbago 
eller myalgi inte får negativa beslut blir frågan vilka komplementära faktorer 
som utmärker de arbetslösa som får sådana beslut.  

För samtliga undersökta kontor gäller att de som får negativa beslut som 
regel har; okvalificerade arbeten, är facklärda eller arbetslösa. De undantag 
som finns i undersökningen blir särskilt iögonfallande eftersom de är så 
ovanliga. I analysen av akterna blir de högutbildade som fått negativt beslut 
inte bara undantagen som bekräftar regeln om utbildningens skyddande vac-
cin mot negativa beslut, de framstår också som enskilda fall snarare än delar i 
ett mönster. För den stora gruppen individer som får negativt beslut finns 
tydliga mönster där kroppsarbete vanligtvis kombineras med en värkdiagnos 
eller där arbete som biträde/assistent ofta kombineras med stressrelaterade 
sjukdomar. Men något sådant mönster avtecknar sig inte för den lilla grup-
pen med arbete som kräver högskoleutbildning. På så vis framstår deras 
ärenden som ”unika” och förklaringarna bakom de negativa besluten blir 
också mer individuella. Det betyder inte att utredare och försäkringsläkare 
inte tillgripit moraliska värderingar för att sluta sig till de negativa besluten 
för högutbildade, men att det saknas script i Försäkringskassans praktiker att 
ifrågasätta rätten till sjukpenning för högutbildade.  

Det dubbla statushandikappet – lågt värderad sjukdom och lågt värderad 
arbets(marknads)position – karakteriserar argumenten som används för att 
sortera ut gruppen försäkrade som nekas sjukpenning. I försäkringsmedicins-
ka bedömningar och i beslut hänvisas till subjektiv kroppslig ohälsa och psy-
kisk ohälsa kopplat till arbetslöshet eller yrke som inte kräver några kvalifika-
tioner och som är lågavlönade. I de försäkringsmedicinska bedömningarna 
framgår att dessa sjukdomars diagnoser ifrågasätts och ärenden med sådana 
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diagnoser nagelfars. Det framgår också att manuella arbeten som värderas 
lågt på arbetsmarknaden också värderas lågt i bedömningarna av de försäkra-
des arbetsförmåga. Argumenten som gör gällande att kombinationer av vissa 
sjukdomar eller diagnoser och vissa former av arbete eller arbetslöshet inte 
bör ge rätt till sjukpenning är de konkreta resultaten av den skärpta arbetslin-
jen i sjukförsäkringens regelverk. Det dubbla statushandikappet utgör på så 
vis arbetslinjens moraliska kategori. 

6.5 Slutsatser 
I avhandlingens inledningskapitel presenterades ett citat från arbetsförmåge-
utredningen (2008:66) vars budskap utgör en viktig utgångspunkt för den här 
studien. Där görs gällande att när det i riksdagsmotioner och propositioner 
talas om att skilja ut dem som kan försörja sig på arbetsmarknaden från dem 
som inte kan det så handlar det i praktiken inte om en medicinsk utan en 
politisk fråga. Den idén ligger i linje med flera forskningsresultat som visat 
att välfärdstatens socialpolitiska system utformas och tillämpas så att katego-
rier av berättigade och värdiga klienter skapas och skiljer ut dem från oberät-
tigade och ovärdiga klienter. I inledningskapitlet redogjordes också för hur 
sjukförsäkringssystemet reformerats för att stå i samklang med den politiska 
idén om arbetslinjen. Ett sådant uttryck är målet att renodla sjukförsäkring-
en. I den politiska debatten och lagstiftningsprocessen pekades inte specifika 
grupper ut som de som felaktigt utnyttjade sjukförsäkringen men tydliga 
pekpinnar gavs för vad renodlingen borde handla om. Det var bara de som är 
”verkligt” sjuka och arbetsoförmögna som skulle erhålla sjukpenning medan 
de som har sociala, psykosociala eller existentiella problem och sökte ersätt-
ning skulle nekas eller mista rätten till sjukpenning. Därtill betonades att 
sjukdom i sig inte utgjorde skäl nog för sjukpenning och att även de med 
”riktig” sjukdom skulle bedömas utifrån den restarbetsförmåga de kunde ha. 

Arbetet med att översätta idén om att fler av de sjukskrivna borde kunna 
arbeta eller stå till arbetsmarknadens förfogande ålades Försäkringskassan 
och de tjänstemän som arbetar med sjukpenningärenden. Det är i de arbets-
processerna som de politiska intentionerna tolkas och omsätts till arbetslin-
jens konkreta uttryck. Det mest påtagliga utfallet av den skärpta arbetslinjen 
var den nya rutinen att fatta negativa beslut till följd av bedömningar av de 
försäkrades sjukdomsgrundade arbetsoförmåga. Betingelserna för processerna 
att bedöma rätten till sjukpenning har alltså förändrats liksom det faktiska 
utfallet av de processerna som resulterat i utsorteringen av försäkrade som 
nekas sjukpenning. 

I det här kapitlet har jag undersökt hur arbetslinjen och de förändrade be-
tingelserna för rättighetsbedömningen kommit till uttryck i samspelet mellan 
huvudaktörerna som har till uppgift att sätta sjukförsäkringens gränser; in-
tygsskrivande läkare, utredare och försäkringsläkare. 

Utifrån analysen drar jag två övergripande slutsatser om gränsdragnings-
processen och dess utfall. Den första slutsatsen gör gällande att försäkrings-
kassekontoren utvecklade lokala scripts i arbetet med den skärpta gränsdrag-
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ningen för rätt till sjukpenning men också att procedurerna för indragnings-
ärenden inte följde den anvisade stegmodellen för hur ärendehanteringen bör 
gå till. Det betyder att de interaktions- och tolkningsmönster som föregår ett 
negativt beslut skiljer sig åt mellan de undersökta kontoren där olika sorter-
ingsprocesser utformats. Det betyder också att sjukförsäkringen i praktiken 
omgärdades av olika gränser för bedömningen av rätten till sjukpenning vid 
de olika kontoren. 

Men de empiriska resultaten i den här avhandlingen visar också att det 
finns tydliga mönster avseende de ärenden som plockas ut, granskas och får 
negativt beslut. Det gäller de karakteristika som är utmärkande för gruppen 
nekade, dvs. en mycket stor andel arbetslösa eller arbetande i yrken som inte 
kräver särskilda utbildningskvalifikationer och som har värk- och smärtdia-
gnoser. Det betyder att det finns en systematik för hur sjukförsäkringens 
gränser sätts men att den systematiken inte kan härledas till en rättspraxis där 
regelverket tillämpas enhetligt och förutsägbart utan till lokala praktiker med 
stora variationer i tillämpningen inom och mellan försäkringskassekontoren. 
Om detta handlar den andra slutsatsen. Den påtagliga systematiken för vilka 
försäkrade som får negativa beslut och den lika påtagliga variationen i lokala 
tillämpningar av regelverket kan tyckas utgöra en paradox. Men den här 
avhandlingen visar att de lokala praktikerna utgör variationer på ett tema. 
Även om tillämpningen av sjukförsäkringens regelverk vid de undersökta 
kontoren tagit olika form blir konsekvensen av dess praktiker en relativt en-
hetlig kategori av nekade. 

I analysen gör jag gällande att olikheterna i ärendeprocesserna som leder 
fram till negativa beslut är ett resultat av maktanspråk och positioneringar i 
samspelet mellan intygsskrivande läkare, utredare och försäkringsläkare. Lik-
formigheten i gränsdragningsprocessernas utfall menar jag kan förstås som en 
följd av att scripten, interaktions- och tolkningsmönstren, formas av aktörer 
som moraliskt värderar såväl försäkrades diagnoser som deras ar-
bets(marknads)situation och att de värderingarna grundas i arbetslinjens 
arketyp. Utifrån analysen av olikheterna i sorteringsprocesserna och likheten i 
det konkreta utfallet har jag dragit två huvudsakliga slutsatser vardera. 

Försäkringskassan som förvaltar sjukförsäkringen utgör ett tydligt exem-
pel på s.k. hybridorganisation. Enkelt uttryckt betyder det att en verksamhet 
styrs med dubbelkommando. Det betyder, i det här fallet, att arbetslogikerna 
– professionalism och byråkrati – i varierande grad definierar yrkesrollerna 
och arbetets innehåll för intygsskrivande läkare, försäkringsläkare och utreda-
re. De skilda förhållningssätten yttrar sig i spänningen mellan regeltillämp-
ning och diskretionär bedömning, i hur specialiserade arbetsuppgifter ska 
koordineras och värderas och hur expertkunskaper ska värderas och tillämpas. 
Handlingsutrymmet i vilket sjukförsäkringens moraliska arketyp – arbetslin-
jen – översätts och tillämpas är alltså format av mötet och samspelet mellan 
dessa båda arbetslogiker. Det är långt ifrån självklart vem som har tolknings-
företräde vad gäller försäkringsvillkoret i enskilda ärenden. Det är inte heller 
självklart vilka typer av argument, grundade i medicinvetenskap eller i regler, 
som väger tyngst när sjukförsäkringens gränser sätts. Kraftmätningen mellan 
dessa båda logiker handlar om de olika aktörernas kamp om teknisk autono-
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mi, dvs. att få råda inom sitt ansvarsområde, att bedöma och besluta efter 
eget skön eller regeltolkning. 

I hanteringen av sjukintyget samordnas olika specialiserade arbetsinsatser. 
Det gäller exempelvis intygsskrivande läkares, försäkringsläkares och utreda-
res bedömningar av den försäkrades arbetsförmåga och sjukdomstillstånd. De 
arbetsuppgifterna hanteras på mycket olikartade sätt av individuella aktörer. 
En betydande skillnad mellan intygsskrivande läkare, utredare och försäk-
ringsläkare är hur de motiverar och ger argument för sina bedömningar. Be-
dömningar blir omtvistade i ärendehanteringen till följd av skilda medicinska 
värderingar av exempelvis en diagnos, eller till följd av olika regeltolkningar. 
Gemensamt för de tvisterna är att argument inbegriper försvar eller angrepp 
på enskilda aktörers uppfattade rätt att avgöra innebörden av sjukdomsgrun-
dad arbetsoförmåga. De kraftmätningarna inbegriper också spänningen mel-
lan professionell autonomi och byråkratisk regeltillämpning. I analysen av 
interaktionsmönstren mellan sjukskrivningsprocessens aktörer avtecknade sig 
såväl statushierarkier mellan aktörerna och aktörernas kunskaper. Försäk-
ringsläkare kunde exempelvis avfärda yttranden från paramedicinska aktörer 
och påtala för utredare hur sjukförsäkringens regelverk bör tolkas. Arbetsdel-
ningen och beslutsordningen i ärendeprocesserna som leder fram till negativa 
beslut är i hög grad professionsstyrd och formade av diskretionära bedöm-
ningar. Det är också ett av de viktiga skälen till frånvaron av regelmässighet i 
de undersökta sjukpenningakterna och de skilda mönster i gränssättningens 
praktiker som avhandlingen visat. 

Mönstren för hur och när i ärendehanteringen försäkrade får negativa be-
slut handlar om en ny ordning i arbetsdelningen mellan intygsskrivande läka-
res, försäkringsläkares och handläggande utredares funktioner att agera 
grindvakter till sjukförsäkringssystemet. Mönstren handlar också om nya 
grunder för och tillämpningar av regelverk, medicinska och försäkringsmedi-
cinska kunskaper. Aktörernas tolkningsutrymme villkoras av organisatoriska 
procedurer och regelverk, men det är framförallt i samspelet mellan aktörer 
när de utför specialiserade arbetsuppgifter som helt eller delvis övertäcker 
varandras kompetensområden som aktörernas tolkningsutrymme bestäms. 
Det är också i samspelet mellan aktörernas begränsade handlingsutrymme 
som nya tolkningsmöjligheter prövas och blir möjliga. Det gäller inte minst 
föreställningar om vilka som bör och vilka som inte bör erhålla sjukpenning. 
Det är i anknytning till det ovanstående resonemanget jag drar den andra 
slutsatsen angående den identifierade olikheten i rättstillämpningen. 

Ärendehanteringen har utvecklats på olika sätt vid de undersökta försäk-
ringskassekontoren vilket också medfört att ärendeprocedurerna för negativa 
beslut bildar olika mönster. Den viktigaste förklaringen till de lokala varia-
tionerna är att klickar av täta samarbeten mellan ett mindre antal utredare 
och försäkringsläkare utvecklats på de undersökta kassorna. Det är i hybriden 
mellan de båda auktoritetsformerna, byråkrati och profession, som sjukför-
säkringens gränser dras. Ur ett status- och förhandlingsmaktsperspektiv ut-
gör täta formationer av medicinsk expertis och beslutandekompetens, s.k. 
klickbildningar av vissa försäkringsläkare och utredare mycket starka parter i 
relation till enskilda intygsskrivande läkare och deras patienter. 
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En annan sida av konflikten kring diagnosen och sjukintyget som medi-
cinskt, administrativt och försäkringsmedicinskt verktyg handlar om tolk-
ningsföreträdets normativa grunder. Samspelet mellan intygsskrivande läkare, 
utredare och försäkringsläkare både fordrar och främjar moraliska praktiker 
när de definierar vaga begrepp i ett hybridformat handlingsutrymme. Efter-
som frågan om vem som är arbetsoförmögen till följd av sjukdom i praktiken 
inte kan få en absolut och entydig tolkning får normativa föreställningar en 
betydande roll för hur medicinvetenskapen och regelverket tolkas. Det bety-
der exempelvis att när alla vagheter och osäkerheter som är förbundna med 
diagnoser, sjukdomstillstånd, funktions- och arbetsförmågor reduceras till 
entydiga beslut om att individer är friska eller sjuka, arbetsföra eller arbets-
oförmögna i en bedömningsprocess så baseras de slutsatserna även på mora-
liska uppfattningar. 

Bedömningar av ”sjukdomsgrundad arbetsoförmåga” förutsätter tolkning-
ar om vem som ska ha rätt till sjukpenning. I det arbetet lanseras, bevakas 
och ifrågasättas sociala normer. När aktörer agerar för att sjukförsäkringskri-
teriet ska uttolkas enligt sociala normer agerar de som moraliska entreprenö-
rer. Om denna aspekt, som förklarar likformigheten i gränsdragningens ut-
fall, vill jag också framhålla två slutsatser. 

En premiss för det moraliska entreprenörskapet är handlingsutrymmet 
som uppstår i ärendehanteringen när sjukförsäkringens ytterst vaga kriterium 
sjukdomsgrundad arbetsförmåga ska definieras. Ett uttryck för moraliskt 
entreprenörskap avtecknar sig i hur vissa argument och motiveringar åter-
kommer i utredares och försäkringsläkares yttranden. Aktörerna argumente-
rar på så vis för en viss standard för var gränsen för rätt till sjukpenning går. 
Sådana argument gäller vissa diagnoser eller en viss kombination av diagnos 
och arbetssituation och att dessa inte bör ge rätt till sjukpenning. Dessa 
”käpphästar” är ofta kopplade till idén om att det är viktigt att sociala pro-
blem inte medikaliseras och utgör ett konkret uttryck för renodlingspolitiken. 
De identifierade käpphästarna skiljer sig åt mellan klickarna (täta samarbeten 
mellan vissa utredare och vissa försäkringsläkare) av moraliska entreprenörer i 
hur ifrågasättandet av de försäkrades sjukdom eller viss arbetsoförmåga defi-
nieras. Men, och det är viktigt, käpphästarna gäller viss typ av ohäl-
sa/sjukdom och viss typ av arbetssituation. Det betyder att trots de stora 
variationer i hur utredare och försäkringsläkare hanterar handlings- och tolk-
ningsutrymmet så formas det en kategori av nekade i enlighet med det dubb-
la statushandikappet. 

Den andra slutsatsen jag vill framhålla angående de moraliska praktikerna 
handlar om en annan premiss för det moraliska entreprenörskapet och dess 
konkreta uttryck. I analysen pekade jag på en uppenbar problematik i gräns-
sättningen av sjukförsäkringen nämligen hur exempelvis arbetslösa sjukskriv-
na som har samma diagnos kan få olika beslut – beviljad eller nekad sjukpen-
ning. Vad skiljer ut den ene från den andre när den abstrakta arbetsmarkna-
den (mot vilken deras arbetsförmåga ska bedömas) och diagnosen är de 
samma? En delförklaring som jag identifierat gäller de komplementära in-
formationer som följer med ett sjukärende. Om detta handlar min andra 
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slutsats som gäller likformigheten i sorteringsprocessens utfall – det dubbla 
statushandikappet. 

Slutsatsen handlar om hur avskiljningspraktiken mellan behöriga och icke 
behöriga kommer att gälla värdiga och ovärdiga förmånstagare. En grund-
läggande förändring i socialförsäkringens konstruktion och funktionssätt 
möjliggör ett sådant skifte. När ett system går från att präglas av tillit och 
generalitet i utförandeprocesserna till att i all högre grad präglas av misstänk-
samhet och selektivitet (inte minst understödd av de s.k. professionaliserings-
strävandena av Försäkringskassans utredare och sökandet efter den försäkra-
des motivation etc.) fokuseras individkarakteristika i ärendehanteringen och i 
tillämpningen av begreppen sjukdom och arbetsförmåga. De som nekas sjuk-
penning vinner exempelvis inte gehör för sin begäran om sjukpenning genom 
att läkare anför olika sociala problembilder som bakgrund för deras sjuk-
dom/ohälsa utan de blir tvärtom ifrågasatta på grund av de sociala proble-
men. Konsekvensen av perspektivskiftet är ytterst tydlig i den här avhand-
lingen. Det är ofta kontextualiseringen av den försäkrades sjukdom eller ar-
betssituation som utgör stupstock i de undersökta sjukpenningsakterna och 
individens tillskrivna moraliska värde blir en komplementär mottstock i be-
dömningen av rätten till sjukpenning. Det betyder att social problematik i 
många fall utgör den markör som exempelvis skiljer ut arbetslösa med myalgi 
från andra arbetslösa med myalgi och att den problematiken medför negativt 
beslut. 

Den redovisade analysen gör gällande att en särskild grupp försäkrade blir 
ifrågasatta och får negativa beslut och att denna grupp utgör en moralisk 
kategori. Analysen visar att det högst vaga kriteriet för rätt till sjukpenning – 
sjukdomsgrundad arbetsoförmåga – tolkas och ges innebörder som särskilt 
pekar ut arbetslösa eller manuellt arbetande med värkdiagnoser som de som 
bör kunna arbeta eller stå till arbetsmarknadens förfogande. De försäkrade 
ifrågasätts utifrån moraliska tolkningar av en moraliskt impregnerat lag- och 
regelsystem. Analysen gör också gällande att utsorteringen av nekade kan 
härledas till klickbildningar av moraliska entreprenörer på de lokala försäk-
ringskassekontoren. I de mönster av ifrågasättanden som identifierats i av-
handlingens undersökningar utgör dessa tolknings- och interaktionsmönster 
viktiga förklarande faktorer till gränsdragningsprocessernas utfall där de som 
nekas sjukpenning bildar en moralisk kategori som kännetecknas av det 
dubbla statushandikappet. Men undersökningarna som är baserade på sjuk-
penningakter saknar en potentiellt viktig aspekt i det att åtminstone tre vikti-
ga aktörer i hög utsträckning är frånvarande i avhandlingens datamaterial och 
därmed i den här analysen. Det gäller arbetsgivarna, arbetsförmedlingen och 
fackliga företrädare. I akterna lyser dessa aktörer oftast med sin frånvaro och 
det går inte att utläsa i akterna varför så är fallet. En viktig fråga som denna 
blinda fläck i avhandlingen reser är huruvida frånvaron av de aktörerna ska 
tolkas som en faktor som kännetecknar gruppen nekade och om försäkrade 
med ”rätt” arbetsgivare, kontakter på arbetsförmedlingen eller som har fack-
lig uppbackning är, likt de med hög utbildning, ”vaccinerade” i processen 
mot ett renodlat sjukförsäkringssystem? 
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8 SAMMANFATTNING 
Allt fler sjukpenningärenden avslutas med ett negativt beslut trots att en 
intygsskrivande läkare rekommenderat sjukskrivning. Antingen avslås begä-
ran om sjukpenning eller dras sjukpenningen in i pågående sjukpenningären-
de. Rättighetsbedömning utgör en central styrmekanism i sjukförsäkringssy-
stemet och den skärpta gränsen mellan arbetsplikt och ersättning kan ses som 
ett resultat av den politiska ambitionen att stärka arbetslinjen i sjukförsäk-
ringen. Regelverket som syftar till att främja arbetslinjen sätter ramar för och 
pekar ut önskvärda utfall av service- och kontrollarbetet på Försäkringskas-
san. Men besluten att neka sjukpenning sker inte mot bakgrund av ett enty-
digt försäkringsvillkor. Arbetet förutsätter att regelverket tolkas och prövas 
på enskilda ärenden. Det är handläggande utredare som i samspel med in-
tygsskrivande läkare och försäkringsläkare bedömer vem som är sjuk och 
arbetsoförmögen. I det samspelet transformeras alla vagheter som är för-
bundna med ”sjukdomsgrundad arbetsoförmåga” till bestämda egenskaper 
hos sjukpenningärendet. Den försäkrade betecknas som frisk eller sjuk, ar-
bets- eller arbetsoförmögen. I den gränsdragningsprocessen projiceras de 
skärpta bedömningsgrunderna genom moraliska praktiker. Vem som är ar-
betsoförmögen till följd av sjukdom och därmed berättigad sjukpenning är i 
hög grad en bedömning som grundar sig i moraliska föreställningar om gilti-
ga och rimliga skäl. På så vis formas moraliska kategorier av försäkrade som 
är berättigade till sjukpenning och försäkrade som inte bedöms vara berätti-
gade sjukpenning – de som nekas. 

Under perioden maj till november 2006 pågick 56 000 sjukärenden i Ble-
kinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län. 
Under samma tidsperiod fick 538 sjukärenden negativa beslut i dessa län mot 
bakgrund i Försäkringskassans bedömning av den försäkrades sjukdoms-
grundade arbetsförmåga. Av dessa avslogs begäran om sjukpenning i 352 
ärenden och i 186 ärenden drogs sjukpenningen in efter en viss tids sjuk-
skrivningsperiod. På Försäkringskassan upprättas en akt för varje sjukärende. 
Akterna till de 538 ärendena som fick negativt beslut ligger till grund för den 
här studien. 

Även om antalet sjukärenden som nekas eller som avslutas med indragen 
sjukpenning fortfarande är litet (ca. en procent av samtliga sjukärenden 2006) 
har sjukskrivningsprocessen förändrats och nya förhållningssätt utvecklats 
mellan sjukskrivningsprocessens aktörer. Genom en rad åtgärder som syftade 
till att skärpa läkares sjukskrivningspraxis, försäkringsläkarnas försäkringsmedi-
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cinska kontroll samt utredarnas rättstillämpning av sjukpenningen kom också 
de s.k. negativa sjukpenningbesluten att bli betydelsefulla för att markera 
sjukförsäkringens gränser. Det är dessa gränsdragningspraktiker, där arbets-
linjen översätts till och manifesteras i konkreta ärenden, som den här av-
handlingen handlar om. Det är tre aspekter av dessa praktiker som stått i 
fokus för undersökningarna som presenteras i avhandlingen. Den första 
aspekten handlar om de som nekas sjukpenning; deras diagnoser och arbets-
situation. Den andra aspekten handlar om samspelet mellan intygsskrivande 
läkare, försäkringsläkare och utredare, och vem som gör vad i ärendeproces-
sen som leder till negativa beslut. Den tredje aspekten handlar om hur aktö-
rerna tolkar och tillämpar sjukdoms- och arbetsförmågebegreppen i ärenden 
som får negativa beslut. Utöver de tre undersökningarna har jag i avhand-
lingens avslutande kapitel analyserat undersökningsresultaten med utgångs-
punkt i teorin om institutionaliserade organisationer och moraliska praktiker. 

Avhandlingen visar att de negativa besluten som regel gäller försäkrade 
som antingen är arbetslösa eller som har manuella yrken utan särskilda ut-
bildningskvalifikationer. De får negativa beslut mot bakgrund i diagnoser för 
psykisk ohälsa eller diagnoser för smärt- och värkproblematik i rörelseorga-
nen. De som nekas får antingen ett avslag i den tidiga bedömningen av sjuk-
penningrätten, nya skärpta rutiner för bedömningen av sjukpenningrätten har 
medfört en ”tröskeleffekt”, eller så sorteras ärendet ut för särskild granskning 
under en pågående sjukperiod till följd av ny information om den försäkrades 
sjukdom, arbets- eller sociala situation vilket leder till indrag av sjukpenning-
en. De negativa besluten är en följd av att Försäkringskassan bedömer att de 
försäkrade inte är sjuka eller sjuka nog eller att de inte är arbetsoförmögna 
eller att de har en restarbetsförmåga trots sjukdom. Försäkrade med en an-
ställning ifrågasätts främst mot bakgrund av om den försäkrade är sjuk me-
dan de som är arbetslösa ifrågasätts främst därför att de anses arbetsförmögna 
på den nationella arbetsmarknaden. De nekade utmärks av att deras position 
på arbetsmarknaden och deras diagnoser värderas lågt när sjukförsäkringens 
gränser sätts. Kategoriseringen och värderingen av de försäkrades sjukdomar 
och status på arbetsmarknaden utgör för de nekade ett dubbelt statushandi-
kapp. 

Försäkringskassans nya beslutsrutin där sjukskrivande läkares bedömning-
ar ifrågasätts handlar inte bara om gruppen försäkrade med ett dubbelt sta-
tushandikapp, den handlar också om en särskild sorts koppling mellan två 
skilda arbetslogiker. I samspelet mellan utredares byråkratiska ärendehanter-
ing och försäkringsläkares medicinska expertis uppstår särskilda kopplingar 
mellan vissa regler och vissa bedömningsgrunder, men också mellan vissa 
utredare och vissa försäkringsläkare. Den nya rutinen har fört in en ny ar-
betsdelning och kunskapstillämpning för ärenden som bedöms som proble-
matiska. De olika länskontoren som ingår i undersökningen uppvisar mycket 
olika mönster avseende när och mot vilken bakgrund de ger försäkrade nega-
tivt beslut. Dessa variationer kan inte förklaras utifrån försäkrades beteenden 
eller läkares sjukskrivningspraxis. Mönstren avspeglar lokala variationer i hur 
försäkringskassekontoren arbetar med att sätta sjukförsäkringens gränser i 
enlighet med det ”dubbla statushandikappet”. En viktig delförklaring är att 
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det finns klickbildningar av moraliska entreprenörer på de olika kontoren 
bestående av vissa utredare som med stöd hos ett fåtal försäkringsläkare fattar 
flertalet negativa beslut. 

Den här avhandlingen gör gällande att kategorin ärenden som väljs ut och 
nekas sjukpenning är en moralisk kategori som formas i samspelet mellan 
arbetslinjens diktat och aktörerna som i sin tjänsteutövning har att bedöma 
det ytterst vaga kriteriet för rätt till sjukpenning – sjukdomsgrundad arbets-
oförmåga. På så vis har det dubbla statushandikappet – lågt värderad ar-
bets(marknads)position och lågt värderad sjukdomsproblematik – blivit en 
gränsdragningsmarkör när rätten till sjukpenning prövas och ifrågasätts. 





155 

9 SUMMARY 
In recent years an increasing number of sickness allowance cases is being 
closed with a negative decision despite the fact that a certifying doctor has 
recommended sick leave. Either the request for sickness allowance is rejected, 
or the sickness allowance is withdrawn after being initially granted. The as-
sessment of the entitlement to sickness allowance is a key instrument of con-
trol in the health insurance system and the sharpened borderline between the 
obligation to work and the entitlement to sickness allowance can be inter-
preted as the result of a political aim to promote work through the health 
insurance system.  The rules aimed at promoting work both create the 
framework for and identify the desirable outcome of the service- as well as 
moulding work practices at the Social Insurance Office. However, the deci-
sions to deny sickness allowance are not being taken on the basis of a clear-
cut insurance criterion. As such, the rules are interpreted and tested on indi-
vidual cases. It is the case officer who – interacting with certifying doctors 
and medical officers (health insurance doctors) - judges who is eligible. 
Through this process or interaction, the imprecise criterion of “disablement 
caused by illness” is moulded and transformed to fit the characteristics of 
specific sickness allowance cases. The insured is characterized as healthy or 
ill, capable or incapable to work. The tightened up assessment criteria re-
fracts this process of demarcation through moral concerns. The identification 
of those who are disabled due to illness and therefore entitled to sickness 
allowance is to a great extent an assessment based on moral concepts about 
valid and reasonable causes. 

Between May and November 2006, 56 000 health insurance cases were in 
progress in the administrative provinces of Blekinge, Halland, Jönköping, 
Kalmar and Kronoberg. Over the same period 538 health insurance cases 
were rejected in these administrative provinces in the light of the regional 
Social Insurance Office’s assessment of disablement caused by illness. 352 of 
these cases were rejected outright and in 186 cases sickness allowance was 
withdrawn after a certain period of sick leave. At the Social Insurance Office 
a case file is established for each sickness allowance case. The case files for 
the 538 rejected cases form the basis of this study. 

Even though the number of sick allowance cases rejected or withdrawn 
sickness is small, (representing 1% of all sick allowance cases in 2006), the 
sick leave process has nonetheless changed and new attitudes between the 
actors involved in the sick leave process have evolved. Through a number of 
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measures aimed at tightening up the certifying doctors´ practice of approving 
sick leave, the medical control performed by the medical officers, the case offi-
cers´ legal application of the sickness allowance, as well as the final negative 
outcomes are significant in defining the new limits of health insurance. This 
thesis will explore these demarcation practices, which translate the work 
promotion policies into real world cases. Three aspects of these practices 
have been examined in the study described in the thesis.  The first aspect 
concerns the identification of those who are denied sickness allowance; their 
diagnoses and work situations. The second aspect relates to the interaction 
between the certifying doctor, the medical officer and the case officer and 
their respective roles in the process leading to negative decisions. The third 
aspect examines how the actors interpret and apply the concepts of sickness 
and ability to work in cases with negative decisions. In addition to these 
themes, in the final chapter of the thesis, I draw on theories of institutional-
ised organisations and moral practices to analyse the outcomes of the deci-
sion-making process. 

The thesis shows that a negative decision is most likely to be reached in 
cases of insured persons who are either unemployed, or who are manual 
workers without educational qualifications, and who have received diagnoses 
of mental ill health or of diagnoses of pain and ache problems in the locomo-
tive organs.  Often those whose cases are refused are turned down early in the 
assessment of their entitlement to sickness allowance, and it seems that the 
new stricter régime for the assessment of the right to sickness allowance has 
brought about a “threshold effect”.  Alternatively, some cases are specifically 
identified for re-examination  - or the matter is singled out to be specially 
examined as a consequence of new information on the insured’s illness and 
his/her work- or of a social situation which leads to the withdrawal of sick-
ness allowance after initially being granted. Negative decisions reflect the 
Social Insurance Office’s judgement that the insured person is not sick or not 
sick enough, or that they are not disabled, or that they have a residual ability 
to work in spite of the fact that they are ill. The cases of those in employ-
ment are principally challenged in the light of whether or not the insured is 
ill, while the cases of those who are unemployed tend to be challenged be-
cause they are looked upon as able to work on the national labour market. 
The applicants denied sickness allowance are characterized by their lowly 
position in the labour market and the underestimation of their diagnoses 
when the limits of the sick insurance are set. The health insurance system’s 
categorization and evaluation of the illnesses of this group of insured, as well 
as of their status in the labour market, constitutes a dual handicap for this 
group. 

The new Social Insurance Office régime in which the assessments of cer-
tifying practitioners are challenged, also introduces a certain kind of link 
between two separate work logics. In the interaction between case officers´ 
bureaucratic handling of cases and medical officers´ medical expertise some 
links between particular rules and assessment criteria emerge, but also links 
between some case officers and some medical officers. The new routine has 
introduced a new system of working and logic of knowledge application for 
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cases that are assessed as problematic. The separate provincial administrative 
offices included in the study show very different patterns in respect of the 
cases in which they reach a negative decision and the bases for these deci-
sions. These variations cannot be explained by the behaviour of the insured 
or the practice of the medical officer. The patterns reflect local variations in 
the workings of Social Insurance Offices when setting the limits of health 
insurance in accordance with the “the double disadvantage”. An important 
partial explanation seems to be that there are cliques of moral entrepreneurs 
in the separate offices consisting of some case officers who, supported by a 
few medical officers, make the majority of negative decisions. 

This thesis argues that the category of cases singled out and denied sick-
ness allowance is a moral category formed through the interaction of gov-
ernment policy dictates promoting work, with actors, who in their official 
roles must apply an extremely vague criterion for entitlement to social insur-
ance, namely disablement caused by illness. In this way, the double disadvan-
tage – undervalued labour (market) position plus undervalued gravity of ill-
ness – has become a borderline marker when the right to sickness allowance 
is being investigated and contested. 
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10 BILAGA 1 DOKUMENTENS 
STRUKTUR OCH INNEHÅLL 

Det finns en fast uppsättning dokument som förekommer i det stora flertalet 
av de akter som jag studerat: begäran om sjukpenning, sjukintyg, kommuni-
kation mellan utredare och försäkringsläkare samt beslutsdokument. Därut-
över finns en uppsättning av övriga dokument som kan fogas till det enskilda 
ärendet exempelvis: brev från någon part i ärendet, utlåtanden från rehabili-
teringsaktörer, SASSAM-kartläggningar, protokoll från avstämningsmöten. 
I den här bilagan liksom i avhandlingen läggs störst vikt vid de centrala be-
slutsunderlagen samt beslutsdokumentet. Dessa dokument utgör också de 
centrala informationer som de försäkrade, behandlande läkare, försäkringslä-
kare och utredare bidrar med till sjukpenningakten. Dokumenten presenteras 
utifrån vad för typ av information som efterfrågas och vilken typ av informa-
tion som förmedlas i dokumenten. 

1.1 Begäran om sjukpenning 
När den försäkrade begär sjukpenning ska två formulär lämnas in till Försäk-
ringskassan, dels en blankett som den försäkrade själv fyller i, dels ett läkarin-
tyg. Överst på blanketten för begäran om sjukpenning meddelas att de båda 
formulären är nödvändiga för att Försäkringskassan ska bedöma den försäk-
rades rätt till sjukpenning. Den försäkrade informeras också om att ett in-
skickat läkarintyg inte är en garanti för att erhålla sjukpenning från Försäk-
ringskassan och att det är ”Försäkringskassan som bedömer hur din sjukdom 
påverkar din förmåga att arbeta, söka arbete eller studera och därmed din rätt 
till ersättning”. Den inledande påminnelsen om beslutsgången understryker 
vikten av att den försäkrade lämnar utförlig information på de frågor som 
ställs i blanketten. Begäran kan ses som ett komplement till sjukintyget där 
den försäkrade har möjlighet att ge uttryck för sina skäl för den sökta sjuk-
penningen. 

Den försäkrade ska i begäran meddela hur många dagar och i vilken om-
fattning den försäkrade begär sjukpenning. Begäran kan omfatta hel, tre 
fjärdedels, halv eller fjärdedels ersättning. Tiden och omfattningen på den 
begärda sjukpenningen gäller den arbetssituation som den försäkrade vill vara 
sjukledig ifrån. Formuläret för begäran om sjukpenning finns i olika utföran-
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den för arbetstagare, arbetslösa, föräldralediga, studerande eller egna företa-
gare.  

Försäkrade som arbetar ska beskriva sina arbetsuppgifter och om dessa ut-
förs på hel eller deltid. Därpå ska den försäkrade beskriva hur sjukdomen 
påverkar möjligheter att utföra sitt arbete, vilka arbetsuppgifter det är som 
den försäkrade inte kan utföra och på vilket sätt sjukdomen medför en sådan 
arbetsoförmåga. Så här kan exempelvis en kvinna med diagnostiserad stress-
reaktion beskriva sitt arbetshinder: ”Jag klarar inte arbeta under press och tar 
längre tid på mig att göra saker. Orkar inte arbeta mer än max 2-6 timmar, 
sen ligger jag hemma och orkar knappt äta”.204 Den försäkrade ska också 
uppge om alternativa arbetsuppgifter har diskuterats med arbetsgivaren och 
om arbete helt eller delvis skulle vara möjligt om den försäkrade kunde ta sig 
till arbetet på annat sätt än det vanliga. På blanketten efterfrågas även den 
försäkrades egna prognos för möjligheterna att återgå i arbete. Om den för-
säkrade tror att en återgång kan bli svår efterfrågas en särskild beskrivning av 
varför den försäkrade ställer en sådan prognos. Därefter efterfrågas vilka 
rehabiliteringsåtgärder som den försäkrade själv tror kan underlätta en åter-
gång till arbete. 

Efter de öppna frågorna om den försäkrades egna uppfattningar om sin 
sjukdomsgrundade arbetsoförmåga och sitt rehabiliteringsbehov och sina 
möjligheter följer en rad frågor om vem som är den försäkrades arbetsgivare 
och vilket yrke den försäkrade har samt frågor angående årsinkomst och års-
arbetstid. Ofta medföljer uppgifter om tidigare beslutad ersättningsnivå. 
Avslutningsvis lämnas utrymme för den försäkrades egna upplysningar. Med 
en namnunderskrift försäkras på heder och samvete att alla uppgifter i blan-
ketten är fullständiga och sanna. 

Formuläret för de försäkrade som är arbetslösa skiljer sig på ett par punk-
ter från det beskrivna formuläret för arbetande. För den arbetslösa är det 
nödvändigt att vara inskriven på arbetsförmedlingen. På begäran ska den 
försäkrade intyga att så är fallet. I det fall den försäkrade som är arbetslös har 
någon form av deltidsarbete ska de arbetsuppgifterna redovisas. På begäran 
efterfrågas även den försäkrades normala arbetstider och arbetsuppgifter. 
Utrymmet under den frågan används ibland av försäkrade för att beskriva det 
arbete de normalt utför då de inte är arbetslösa. Ibland kan en sådan ut-
gångspunkt påverka svaret på den följande frågan som efterfrågar en beskriv-
ning av hur sjukdomen påverkar möjligheten att arbeta eller att söka ett arbe-
te. Den försäkrade ska även fylla i vilken sjukdom det är som medför en ned-
sättning i arbetsförmågan. Därefter efterfrågas vilka rehabiliteringsinsatser 
den försäkrade tror kan hjälpa den försäkrade att börja arbeta igen. 

När försäkringskassan bedömer rätten till sjukpenning ska det enligt lagen 
finnas ett fullgott beslutsunderlag205. Det betyder att om begäran om sjuk-
penning eller sjukintyget är bristfälligt ifyllda så ska utredaren begära att den 
försäkrade eller den intygsskrivande läkaren fyller i luckorna och komplette-
rar sina uppgifter. Med utgångspunkt i de undersökta avslagsärendena tycks 
                                                        
204 Akt 418 
205 3 kap. 7 § AFL 
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dock sådan åtgärd vara relativt ovanlig. Av de 352 avslagsärendena som jag 
granskat har Försäkringskassan begärt in kompletterande uppgifter i 41 
ärenden. I de fall Försäkringskassan krävt in komplettering har det exempel-
vis handlat om att den försäkrade utlämnat att beskriva sina vanliga arbets-
uppgifter eller att beskriva vilka arbetsuppgifter som den försäkrade inte kan 
utföra till följd av sjukdomen206. Men det kan också handla om att den för-
säkrade inte lämnat uppgifter om sin normala arbetstid och inkomst. 

Om den försäkrade beviljas sjukpenning och omfattningen på sjukskriv-
ningen förändras under sjukskrivningstiden kan försäkringskassan begära in 
nya uppgifter från försäkrade med s.k. fortsättningsförsäkran för sjukpen-
ning. Den försäkrade ombeds fylla i fortsättningsförsäkran när det inkommit 
ett sjukintyg i ett pågående sjukärende med en förändring i omfattningen av 
den försäkrades arbetsförmåga. Utöver kompletteringar av försäkran och 
fortsättningsförsäkran har utredaren möjlighet att begära att det försäkrade 
ska lämna in en särskild försäkran med en utförlig beskrivning av den försäk-
rades arbetsuppgifter207. Bland de akter som jag har granskat återfanns dock 
inga sådana dokument. 

Det händer att Försäkringskassan får höra av sig till den försäkrade för att 
få in en ifylld begäran överhuvudtaget tillsammans med sjukintyget initialt i 
ett sjukpenningärende. Att den försäkrade inte skickar in någon begäran kan 
helt enkelt bero på att den försäkrade inte tror att ett sådant behövs om den 
nya sjukperioden tar vid strax efter en avslutad sjukskrivningsperiod208. När 
både begäran och sjukintyg är inlämnade kan bedömningen av rätten till 
sjukpenning påbörjas. 

Av genomgången av de informationer som formulären efterfrågar skulle 
den försäkrade kunna ge en relativt god bild av hur sjukdomen erfars och hur 
den påverkar den försäkrades möjligheter att arbeta. Men aktgenomgången 
ger en splittrad bild. I många formulär för begäran om sjukpenning lämnar 
den försäkrade bara en knapphändig information. Granskningen av doku-
menten ger intrycket att ifyllandet av formuläret sker pliktskyldigt i enlighet 
med det uttalade kravet att fylla i ett formulär, inte som ett sätt för den en-
skilda att göra en presentation av sin belägenhet. Än mer påtagligt är hur 
svårt många av de försäkrade har för att formulera svar på blankettens frågor. 
Men bilden är inte entydig och en del försäkrade bemödar sig att göra en 
noggrann framställning av sin ohälsa och sina arbetshinder. 

1.2 Medicinska underlag 
De medicinska underlagen i sjukpenningakterna består av sjukintyg, kom-
plettering av sjukintyg, utlåtanden och medicinska journaler. 

                                                        
206 Akt 96 
207 3 kap. 8 § tredje stycket AFL 
208 Akt 385 
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1.2.1 Sjukintyget 
På sjukintyget Medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid 
sjukdom efterfrågas information som rör patientens ohälsa, sociala situation 
samt persondata. Den intygsskrivande läkaren ska alltså fylla i vitt skilda 
typer av uppgifter på sjukintyget. Några av de uppgifter som efterfrågas är 
obligatoriska för läkaren att fylla i medan andra frågor kan lämnas obesvarade 
beroende på patientens hälsosituation eller när det helt enkelt inte finns nå-
gon relevant information att förmedla via intyget. I den följande texten 
kommer frågorna på sjukintyget att presenteras och kommenteras. 
1.2.1.1 Vem gäller sjukintyget och vem har utfärdat det? 
Överst på sjukintyget ska läkaren uppge vem sjukintyget gäller, patientens 
namn och personnummer. Därtill ska läkaren uppge sitt eget namn samt vid 
vilken klinik eller mottagning som sjukintyget är utfärdat. Samtliga dessa 
uppgifter är obligatoriska. Ur forskningssynpunkt betyder det att patientens 
och läkarens kön, etnicitet209 och ålder går att fastställa samt att läkarens 
specialitet och arbetsplats kan identifieras. 
1.2.1.2 Diagnos och sjukdom (Diagnos/diagnoser för sjukdom/symtom 
som orsakar nedsatt arbetsförmåga) 
Läkaren ska dels skriva ner patientens diagnos i löpande text, dels ange en 
diagnoskod. I de fall patienten har diagnostiserats med flera diagnoser ska 
huvuddiagnosen skrivas först, och det är den diagnoskoden som ska anges i 
intyget. Exempelvis kan läkaren uppge att patienten har diagnosen ospecifi-
cerad reumatism med diagnoskoden M79. Den alfanumeriska koden ger 
information om vilken sjukdomsgrupp som diagnosen hör. I exemplet ovan 
anger bokstaven M att sjukdomen är lokaliserad till det muskuloskeletala 
systemet och bindväven eller med en vanlig förenkling en s.k. sjukdom i rö-
relseorganen. Diagnoskoden kan skrivas med decimaler vilket specificerar var 
sjukdomen är lokaliserad eller anger en mer preciserad diagnos än den tre-
ställiga koden. M79.1 anger exempelvis diagnosen myalgi. Diagnoser kan 
även förses med bokstaven P i slutet av diagnoskoden och informerar då om 
att sjukdomen hör till en grupp av närbesläktade sjukdomstillstånd. I primär-
vårdens klassifikationssystem kan exempelvis M79.9P användas för annat 
sjukdomstillstånd i mjukvävnaden och då utgöra en av ett stort antal mindre 
vanligt förekommande mjukvävnadssjukdomar men utesluter också exempel-
vis diagnosen myalgi. Ifyllandet av diagnos och diagnoskod är obligato-
riskt210. Ur forskningssynpunkt är den angivna diagnosen central. Dels kan vi 
undersöka mot vilken medicinsk bakgrund individen får ett negativt beslut, 
dels kan vi undersöka i vilken mån förändringar i patientens sjukdomsbild 
kan ligga till grund för negativa beslut. I komplexa sjukärenden där läkaren 
                                                        
209 Det går inte att med säkerhet fastslå en individs etniska ursprung baserat på namnet. Men i brist 
på en direkt uppgift som avser individens etniska bakgrund utgör patientens namn det information 
som bäst ger en anvisning därom.  
210 Utifrån den sjukskrivande läkarens perspektiv kan det upplevas som problematiskt att en diagnos 
ska utgöra huvuddiagnos. Detta gäller när flera samverkande diagnoser skapar den medicinska grun-
den för arbetsoförmågan. Samtal med allmänläkare 1/10 2008. 
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identifierat en rad olika sjukdomar och symptom kan vi se hur den intygs-
skrivande läkaren valt huvuddiagnos. Däremot är det inte möjligt att utifrån 
en aktstudie undersöka bevekelsegrunderna för varför en diagnos väljs ut till 
huvuddiagnos och om sjukintygets betydelse för sjukpenningbedömningen 
kan spela in i ett sådant övervägande. 
1.2.1.3 Anamnes 
Frågan om sjukdomens anamnes kan lämnas i löpande text och utgör inte en 
obligatorisk uppgift för läkaren att fylla i. I de undersökta akterna finns sjuk-
intyg där svarsfältet lämnats helt tomt till fält där läkare noggrant bemödat 
sig för att beskriva hur sjukdomen utvecklats och de förhållanden som påver-
kat det förloppet. I snitt har de intygsskrivande läkarna använt sig av 19 ord 
för att beskriva anamnesen. I ett fall använde den intygsskrivande läkaren 114 
ord för uppgiften. Ett ”vanligt” exempel kan se ut så här för en försäkrad med 
diagnosen Krisreaktion ”Dottern åter mycket sjuk pga. anorexi men vårdas 
fortfarande hemma. Pat. Mår psykiskt dåligt, sömnproblem, lessen.” 211 Ge-
nom att redovisa hur många ord läkare använder för att besvara öppna frågor 
blir spännvidden tydlig för hur mycket information som kan utläsas ur sjuk-
intygen. Det går däremot inte att utifrån akterna undersöka bevekelsegrun-
derna för när sjukskrivande läkare väljer att inte beskriva någon anamnes eller 
väljer att beskriva anamnesen mycket ingående. Även om det inte är en obli-
gatorisk uppgift för läkaren att beskriva någon anamnes kan anamnesen få 
betydelse för den sammanvägda bedömning som först försäkringsläkare och 
sedan utredaren gör på Försäkringskassan. Aktgranskningen medger inte en 
närmare analys för hur och varför läkare väljer att utelämna uppgifter eller 
skriva ett längre stycke, men det kan vara av vikt att peka på att frågan om 
sjukdomsförloppet ger den intygsskrivande läkaren möjlighet att förmedla 
olika sjukdomsbilder. Det är alltså ur den här studiens perspektiv intressant 
att studera vad och vilka argument som läkaren ger under frågan om anamnes 
och hur den informationen hanteras av försäkringsläkare och utredare på 
Försäkringskassan. 
1.2.1.4 Status, objektiva undersökningsfynd 
Det är en obligatorisk uppgift att redovisa vad läkaren funnit i sin undersök-
ning av patientens medicinska problem och som ger stöd för den angivna 
diagnosen. I den vägledning som utredarna på Försäkringskassan ska följa i 
sjukpenningärenden understryks vikten av angivna undersökningsfynd vid 
symtomdiagnoser och andra diffusa diagnoser212. Frågan om de objektiva 
undersökningsfynden besvaras i löpande text. I några sjukintyg har läkaren 
bara använt ett ord för att beskriva status och objektiva fynd. I ett sjukintyg 
har läkaren använt 242 ord, vilket får anses som mycket i sammanhanget. I 
medel använder sig den intygsskrivande läkaren sig av 10-11 ord. Status och 
objektiva undersökningsfynd för en försäkrad med luxation i skulderled (ur-
ledvridning) kan exempelvis presenteras på följande sätt i ett sjukintyg 
                                                        
211 Akt 611 
212 Försäkringskassan 2004:2 s. 66 
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”Smärta spec. i AC-led. Hög axel i övrigt inget synligt. Pat. Upplever smärta 
vid belastning”213 Även i svarsfältet för status och objektiva undersöknings-
fynd har läkaren stora möjligheter att påverka hur patientens sjukdomsbild 
skrivs fram. I den här undersökningen är det av intresse att undersöka vilka 
typer av undersökningsfynd som anförs i relation till olika diagnoser och 
patientens arbetssituation och hur dessa faktorer bedöms av försäkringsläkare 
och utredare. 
1.2.1.5 Hur begränsar sjukdomen patientens förmåga/aktivitet? 
Utifrån utredarens perspektiv utgör frågan om hur sjukdomen begränsar 
individens förmåga eller aktivitet den mest centrala för bedömningen av rät-
ten till sjukpenning. Det är särkilt viktigt enligt den vägledning som utreda-
ren arbetar efter att det i läkarens svar framgår vad det är för slags aktiviteter 
som patienten inte kan utföra fullt ut och med vilken omfattning detta sätter 
ner patientens förmåga att utföra ett arbete eller ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. Särskilt viktigt blir beskrivningen när patienten lider av en 
icke specifik psykiatrisk diagnos. I vägledningen exemplifieras betydelsen av 
den informationen med att hänvisa till stressrelaterade tillstånd ”där gränsen 
mellan vad som kan betraktas som sjukdom eller inte kan vara svår att dra”. I 
samband med sådana diagnoser ska sjukdomens konsekvenser för patienten 
förmåga att arbeta beskrivas, exempelvis koncentrationssvårigheter eller ned-
satt uthållighet i ett arbete som just kräver att den försäkrade kan koncentrera 
sig och/eller vara uthållig. På samma sätt ska påverkan på patientens kogniti-
va förmåga beskrivas vid värkdiagnoser, eftersom det enligt vägledningen inte 
finns något direkt samband mellan värk och nedsatt arbetsförmåga.214  

I medeltal använder sig de intygsskrivande läkarna av 12-13 ord för att 
beskriva hur patientens sjukdom begränsar förmågan eller aktiviteten. Som 
mest har en läkare använt 70 ord för att besvara frågan på intyget. I ett sjuk-
intyg utfärdat för en försäkrad med myalgi beskrivs hur sjukdomen begränsar 
patientens förmåga/aktivitet på följande sätt: ”Fluktuerande värk/smärta som 
ofta stör nattsömnen (vilket ger trötthet dagtid) och som förvärras av belast-
ning. Klarar inte sitt arbete inom träbranschen. Klarar möjligen någon tim-
mas kontorsarbete (svara i telefon, skriva en räkning) per dag.”215 Den infor-
mation som kan utläsas utifrån frågan om hur sjukdomen begränsar den för-
säkrades förmåga/aktivitet är ytterst betydelsefull för den här undersökning-
ens syfte. Det är under den här frågan som läkaren kan styrka sambandet 
mellan sjukdomen och nedsättningen i patientens förmåga att arbeta. Upp-
gifterna som den intygsskrivande läkaren lämnar kan även ifrågasättas när 
utredaren eller försäkringsläkaren granskar de medicinska underlagen. 
1.2.1.6 Föreskrift – behandling eller åtgärd som är nödvändig för att för-
mågan ska kunna återställas. 

På sjukintyget finns även en rad frågor med förbestämda svarsalternativ. 
Det finns flera olika former av medicinska behandlingar eller åtgärder som 
                                                        
213 Akt 284 
214 Försäkringskassan 2002:2 s. 66 
215 Akt 627 
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kan vara viktiga i patientens väg tillbaka till arbete. Om patienten rekom-
menderas följa given ordination, fortsätta den polikliniska kontakten, undvi-
ka viss belastning, besöka sin arbetsplats eller väntar på annan åtgärd inom 
eller utanför sjukvården som kan vara av betydelse för arbetsförmågan ska 
den informationen kryssas för i intyget. Vid bedömningen av individens rätt 
till sjukpenning kan läkarens medicinska föreskrifter bli en viktig komplette-
rande information för utredaren på Försäkringskassan. 
1.2.1.7 Är arbetslivsinriktad rehabilitering aktuell 
Läkaren ska även bedöma om patienten bör eller kan genomgå arbetslivsin-
riktad rehabilitering. Eftersom frågan ska besvaras med antingen ett ja eller 
ett nej framgår inte av sjukintyget vilka skäl läkaren har för sitt ställningsta-
gande. Likväl är det obligatoriskt för den fortsatta handläggningen att frågan 
är besvarad. I samband med frågan om arbetslivsinriktad rehabilitering kan 
läkaren även kryssa för att patienten har behov av kontakt med företagsläka-
re. Uppgifterna hjälper utredaren i det fall olika rehabiliteringsinsatser behö-
ver samordnas. 
1.2.1.8 Medicinsk bedömning av i vilken grad funktionsnedsättningen 
begränsar patientens förmåga (ett av följande alternativ) 
Frågan är tvådelad. Först ska läkaren kryssa för vad patientens arbetsförmåga 
är bedömd mot. Det finns tre alternativ. Läkaren kan bedöma patientens 
arbetsförmåga i förhållande till att utföra patientens vanliga arbetsuppgifter, 
om patienten är arbetslös: att söka/kunna utföra arbete som är normalt före-
kommande på arbetsmarknaden eller om patienten är föräldraledig med för-
äldrapenning, att vårda sitt barn. Därefter ska läkaren kryssa för det svarsal-
ternativ som bäst motsvarar den bedömda graden i nedsättningen av arbets-
förmågan. Arbetsoförmågan ska bedömas i kvartiler. Det betyder att läkaren 
ska kryssa för något avföljande alternativ: arbetsförmågan är nedsatt med ", 
#, $, eller helt. 

Om läkaren har bedömt och fyllt i att patientens arbetsförmåga är helt 
nedsatt ska läkaren även fylla i en rad följdfrågor om vad det är som hindrar 
att patienten har en restarbetsförmåga. Läkaren ska då ta ställning till om 
deltid kan vara olämplig av psykosociala skäl? Om anpassade arbetsuppgifter 
kan möjliggöra sysselsättning på deltid/heltid? Om deltid kan vara skadlig för 
sjukdomens förlopp? Om deltid i nuvarande sysselsättning kan vara möjlig 
med hänsyn till symtom? Om deltid kan förbättra prognosen för återgång i 
arbete? Och om deltidsarbete på annat sätt kan vara skadligt? 

Frågan om graden av arbetsförmåga, eller den försäkrades restarbetsför-
måga, är helt central i den försäkringsmedicinska kontrollen av sjukpen-
ningsärenden. Den försäkrades grad av arbetsoförmåga utgör en av de upp-
gifter som kan ifrågasättas av utredare och som kan leda till ett negativ be-
slut.  
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1.2.1.9 Prognos – bedöms patienten kunna få tillbaka sin förmåga till arbe-
te/aktivitet 
Läkaren ska också ställa en prognos om patientens framtida arbetsförmåga. 
Här ska läkaren bedöma om patienten kommer att återfå sin förmåga till 
arbete/aktivitet helt eller delvis eller inte. Uppgifterna ligger sedan till grund 
för Försäkringskassans bedömning över individens möjligheter att återgå i 
arbete. 

På sjukintyget kan läkaren även kryssa för om annat färdsätt skulle göra 
det möjlig för patienten att återgå i arbete. Därefter efterfrågas om läkaren 
önskar kontakt med Försäkringskassan och/eller om läkaren vill att ett av-
stämningsmöte ska komma till stånd. Avslutningsvis kan läkaren i löpande 
text bifoga andra upplysningar som inte platsar under de andra frågorna på 
sjukintyget. I de undersökta akterna är sådan kompletterande information 
ovanlig. 

1.2.2 Komplettering 
Försäkringskassan ska begära att den intygsskrivande läkaren kompletterar 
ett inlämnat sjukintyg om utredaren anser att det är ofullständigt ifyllt eller 
om något behöver förtydligas. I vart femte avslags- och indragningsärende 
har försäkringskassan begärt in komplettering på medicinskt underlag. Det 
kan exempelvis handla om punkt 5 i sjukintyget där Försäkringskassan efter-
frågar hur sjukdomen begränsar patientens förmåga eller aktivitet. Om läka-
ren ”bara i allmänna ordalag” intygat att patienten inte klarar att utföra sitt 
arbete, kan utredaren efterfråga kompletterande uppgifter om hur just den 
sjukdom eller skada som patienten har förhindrar honom eller henne att 
utföra sina arbetsuppgifter.216 Även om individen fått rätt till sjukpenning 
baserat på ett medicinskt underlag kan Försäkringskassan komma att begära 
in kompletterande uppgifter från den behandlande läkaren för fortsatt utbe-
talning av sjukpenning217. 

1.2.3 Fortsättningsintyg 
Även i de fall där den sjukskrivande läkaren kompletterat ett första sjukintyg 
kan utredaren bedöma att de medicinska underlagen inte styrker rätten till 
sjukpenning. I ärenden som avslås består det medicinska beslutsunderlaget i 
regel av ett eller två sjukintyg, men det förekommer även ärenden med tre 
eller flera sjukintyg. I de fallen har den försäkrade inkommit med flera sjuk-
intyg före det att Försäkringskassan kommunicerat en övervägan om avslag. I 
några fall har den försäkrade inkommit med sjukintyg under kommunice-
ringstiden. För indragningsärendena varierar antalet sjukintyg vilket naturligt 
hänger samman med längden på den försäkrades sjukperiod före indrag-
ningsbeslutet. 
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217 Försäkringskassan 2004:2 s. 64 
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1.2.4 Medicinsk journalanteckning 
Det medicinska beslutsunderlaget i ett sjukpenningärende kan fördjupas med 
hjälp av sjukskrivande läkarens journalanteckningar. Vanligast är att Försäk-
ringskassan begär att få ta del av journalanteckningar men det förekommer 
också att journalanteckningar skickas till Försäkringskassan på den försäkra-
des eller intygsskrivande läkarens initiativ. Journalutdragen omfattar oftast de 
konsultationer eller anteckningar som rör den aktuella sjukdomen som den 
försäkrade är sjukskriven för. Utdragen från patientjournalen är ofta upp-
byggda på liknande sätt. Ur anteckningarna för konsultationerna kan man 
utläsa om läkarbesöket var planerat eller oplanerat, vilka besvär patienten har 
och patientens aktuella situation, hälsostatus och de planerade medicinska 
åtgärder som läkaren tänker vidta samt vilken diagnos läkaren ställer på pati-
entens besvär. I journalanteckningarna kan man ofta också utläsa den av 
läkaren ställda anamnesen, hur sjukdomen utvecklas mellan läkarkonsultatio-
ner, hur behandlingen verkar och vilka åtgärder läkaren sätter in, exempelvis 
sjukskrivning. Läkare kan beskriva en sådan ordination på följande sätt: 

Pat sjukskrivs vidare till 100% till nästa kontroll och sedan 50% i 3 
veckor, sedan 4 veckor till 25%. Kommer att få kontakt med sjukgym-
nast nästa vecka och väntar på fortsatt bassängträning. Får sjukskriv-
ning med sig och går tills vidare på Tradolan-behandling. Ska börja 
bassängträning om 1 vecka. Går hem.218  

Journalanteckningar kan utgöra ett betydande informationstillskott när den 
medicinska grunden för sjukskrivningen ska redas ut på Försäkringskassan. I 
flera försäkringsläkaryttranden hänvisas till medicinsk information som 
framkommer i journalanteckningar men som inte förmedlas på sjukintyget. 

1.2.5 Läkarutlåtande – hälsotillstånd 
Försäkringskassan kan begära in läkarutlåtande från den sjukskrivande läka-
ren. Exempelvis kan en sådan begäran ske för att den försäkrades rätt till 
sjukpenning ska prövas. Ett sådant initiativ kan komma från eller i samråd 
med försäkringsläkaren. Läkarutlåtandet innehåller tio öppna frågor. Tre av 
dessa handlar uteslutande om patientens medicinska status och historik som 
handlar om vilka tidigare sjukdomar den försäkrade haft och som har rele-
vans för den försäkrades nuvarande medicinska situation. Läkaren ska redo-
göra för den aktuella sjukdomens början och förlopp samt vilken hälso- och 
sjukvård som den försäkrade genomgått. Därtill ska läkaren redogöra för hur 
objektiva, relevanta undersökningsfynd, fysiska och/eller psykiska, överens-
stämmelser med diagnoskriterier. Därutöver ska läkaren svara på fem öppna 
frågor som handlar om patientens funktionsnedsättning/ar. Nedan redogör 
jag för frågorna och hur de besvarats av en läkare som sjukskrivit en medelål-
ders kvinna med diagnoserna myalgi och lumbago. Läkaren ska först redogö-
ra för patientens beskrivning av sin nedsatta funktionsförmåga: 
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Patienten upplever en uttalad stresskänslighet som då också ger ökad 
värk både i vila och belastning. Sömnsvårigheter, koncentrationssvå-
righeter. Besvären växlar kraftigt vissa dagar nästan besvärsfri och 
andra dagar sängliggande. Känner sig mycket stel i kroppen men förne-
kar utstrålande besvär i benen dålig effekt av smärtstillande mediciner 
liksom muskelavslappande.219 

I den efterkommande frågan om patientens funktionsförmåga ska det medi-
cinska tillståndet först sammanfattas varefter en beskrivning ska ges hur det 
påverkar patientens funktionsförmåga fysiskt och/eller psykiskt. Därtill ska 
läkaren bedöma om det föreligger några hinder för vissa arbetsuppgifter med 
hänsyn till patientens fysiska och/eller psykiska förmåga: 

Således mångåriga besvär med värk i muskler och leder. Utredningen 
har inte visat några hållpunkter för reumatisk sjukdom eller någon sä-
ker organisk genes till besvären. Ingen större effekt av prövad behand-
ling eller sjukgymnastik. Patienten upplever trots att hon har ett rörligt 
och fritt arbete stora svårigheter att klara mer än maximalt 75% tjänst-
göring220. 

I nästa fråga efterfrågar försäkringskassan svar på om det kan förväntas att 
det medicinska tillståndet förbättras eller att funktionsförmågan kan återstäl-
las och i samband med de frågorna vill Försäkringskassan veta vilka åtgärder 
som kan behövas för att uppnå förbättringen samt återställd funktionsförmå-
ga. Därtill vill Försäkringskassan veta vad som planerats för patienten och 
vilka remisser som utfärdats samt om det finns behov av mer ingående funk-
tionsbedömning och i så fall av vad? Avslutningsvis lämnas ett litet utrymme 
på blanketten för läkaren att uppge om det finns kompletterande information 
om andra faktorer som påverkar patientens förmåga att återgå till sina vanliga 
arbetsuppgifter eller kunna utföra arbete som är normalt förekommande på 
arbetsmarknaden. 

Den dubbelsidiga blanketten för läkarutlåtande medger alltså en relativt 
omfattande beskrivning av såväl patientens hälsoproblem som funktions- och 
arbetshinder. I de läkarutlåtanden som jag studerat ger också den intygsskri-
vande läkaren utförliga beskrivningar av patienternas sjukdomstillstånd och 
funktionsnedsättningar. 

1.3 Frågor till och svar från försäkringsläkaren 
I de undersökta akterna med avslagsbeslut konsulteras försäkringsläkare ofta 
vid ett eller två tillfällen. I ett fåtal ärenden har försäkringsläkare yttrat sig tre 
gånger eller fler. Men i så många som vart femte ärende konsulteras inte 
försäkringsläkare före avslagsbeslutet. Samma mönster gäller för ärenden där 
sjukpenningen dras in. En skillnad mellan avslags och indragningsärenden är 
dock att det finns en litet antal indragningsärenden med sex eller fler yttran-
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den. Sjukintygen i ett ärende är de huvudsakliga dokument som försäkrings-
läkaren ombeds ta ställning till. Men utredaren som omber Försäkringsläka-
ren att yttra sig i ett ärende kan även bifoga bakgrundsmaterial som komple-
ment till sjukintygen. En sådan information omfattar ofta en kort beskriv-
ning av den försäkrades sjukskrivningshistorik, ohälsoproblem och sociala 
situation. En bakgrundsbeskrivning från utredaren till försäkringsläkaren kan 
exempelvis se ut så här: 

Df. och maken har varit ! sjukskrivna sedan 0511xx under diagnos 
krisreaktion i samband med deras dotters sjukdom. Enligt df. befinner 
sig deras dotter i en depression och hon kan aldrig lämnas ensam hem-
ma. Df. arbetar i vanliga fall heltid. Hon och maken klarar inte av att 
arbeta heltid p.g.a. oro och koncentrationssvårigheter. Makarna har ti-
digare varit sjukskrivna av dotterns behandlande läkare på BUP. Ma-
karna har nu uppsökt sin husläkare och blivit fortsatt sjukskrivna inpå 
nästa år. FK måste ta ställning till om fortsatt ersättning ska betalas 
ut.221 

Till de medicinska underlagen och bakgrundsbeskrivningen bifogas de frågor 
som utredaren vill att försäkringsläkarens ska yttra sig om. I vägledningen för 
handläggning av sjukpenningärende finns ett fast frågeformulär som utreda-
ren ska använda sig av och som består av fem frågor: 
– Är den medicinska diagnosen klarlagd? 
– Är den beskrivna funktionsnedsättningen rimlig i förhållande till diagno-
sen? 
– Styrker de medicinska underlagen att arbetsförmågan pga. funktions-
/förmågebegräsningen är nedsatt med minst "? 
– Och om så är fallet, vilken grad av arbetsförmågans nedsättning och pro-
gnos? 
– Och slutligen, om det inte kan bedömas att arbetsförmågan är nedsatt, på 
vilka grunder kan det hävdas? 

I de undersökta akterna skiljer sig dock frågeställningarna sig åt. I vissa 
akter ombeds försäkringsläkaren att bara yttra sig i en specifik fråga, exem-
pelvis ”Är sjukdom styrkt”222. I andra akter efterfrågar utredaren yttranden 
om en rad frågor som mer eller mindre innehållsligt överensstämmer med det 
rekommenderade frågebatteriet i vägledningen. Försäkringsläkarnas yttran-
den kan variera från ytterst kortfattade svar på de ställda frågorna till sidlånga 
utläggningar. De varierar också i fråga om anspråk. En del yttranden svarar 
strikt i förhållande till de ställda frågorna medan andra yttranden inbegriper 
svar på såväl utredarens frågor som svar på försäkringsläkarens egna fråge-
ställningar till beslutsunderlaget. I ett knepigt och segdraget sjukärende me-
nar exempelvis försäkringsläkaren:  
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Att det finns medicinskt betingade nedsättningar är ställt utom allt 
tvivel men arbetsprövning i lämpligt anpassat arbete bör ske innan mer 
långvariga beslut fattas enl. min uppfattning. Vid utvärdering bör man 
noga beakta och värdera hur en eventuellt kvarstående motivationsbrist 
eller ovilja påverkar utfallet samt klargöra de regler som styr såväl in-
dividens som myndigheternas ansvar i rehabiliteringsprocessen. Nära 
samarbete/samverkan mellan de olika aktörerna är ofta viktigt i mång-
facetterade ärenden som detta.223 

I exemplet, som är ett utdrag av ett långt yttrande, kommenterar försäkrings-
läkaren inte bara ärendehanteringen utan ger också rekommendationer om 
hur ärendet ska hanteras framledes. Att försäkringsläkarens yttrande går 
utanför de frågor som handlar om de medicinska underlagen är vanligt i de 
undersökta akterna.  

I det stora flertalet försäkringsläkaryttranden som jag studerat ligger ett 
eller flera sjukintyg utfärdat av en och samma läkare till grund för den försäk-
ringsmedicinska bedömningen. Men det förekommer också yttranden där 
det medicinska beslutsunderlaget är mer komplext, och består av både olika 
läkares bedömningar och olika semiprofessionella bedömningar. I ett ärende 
med lång sjukskrivningshistorik med flera sjukperioder mot bakgrund av en 
återkommande ryggproblematik har den försäkrade genomgått en rad medi-
cinska undersökningar av flera olika läkare på olika vårdinrättningar. Efter en 
utredning på ett rehabiliteringscentrum får försäkringsläkaren göra en sam-
manvägd bedömning baserad på flera olika typer av medicinska och hälsore-
laterade utlåtanden: 

Den försäkringsmedicinska bedömningen grundar sig på utlåtande från 
!rehab. aktör". Den försäkrade varit på bedömning hos sjukgymnast, 
psykolog samt läkare. Hon har besvär sedan många år tillbaka av smär-
tor i ländryggen, trötthet, humörväxlingar och energilöshet. I bedöm-
ningen från !rehab. aktör" framkommer att den försäkrade inte har en 
psykisk funktionsnedsättning som hindrar att hon kommer i arbete. Vid 
bedömning hos sjukgymnast genomför hon en stationsbana speglande 10 
vardagliga aktiviteter på 3 minuter och 47 sekunder mot genomsnittet 
3 min och 34 sek. Uppvisar lyftförmåga på 5 kg. utför samtliga vardag-
liga funktioner som huksittande och stepptest. God muskulär styrka i be-
nen och bål, något i underkant för ryggmuskulaturen. Det framkommer 
att den försäkrade har ökat sin aktivitetsgrad sista tiden. Vid läkarun-
dersökning noteras allmäntillstånd opåverkat, lokal ömhet nertill höger 
i ländryggen, ingen reflexassymetri. Sammantaget framkommer i det 
medicinska utlåtandet från !rehab. aktör" inte någon funktionsin-
skränkning som kan motivera fortsatt sjukskrivning. Med hänsyn till 
detta bedöms det nu föreligga en hel arbetsförmåga sett till arbetsmark-
naden i stort.224 
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I exemplet ovan är det tre mycket skilda utlåtanden över den försäkrades 
hälsosituation som viktas samman i försäkringsläkarens bedömning. 

Även om försäkringsläkaren lägger störst tonvikt vid medicinska utlåtan-
den och intyg kan alltså det försäkringsmedicinska yttrandet omfatta semi-
professionellas utlåtanden. Därmed konverteras exempelvis psykologens eller 
arbetsterapeutens utlåtanden genom försäkringsläkarens yttrande och presen-
teras i en medicinsk yttrande över den försäkrades sjukdomsgrundade arbets-
oförmåga. 

1.4 Beslutsdokument 
I beslutsmeddelandet lämnas vid sidan av beslutet en beskrivning av ärendet, 
försäkringskassans motivering, hänvisningar till lagrummet som beslutet 
grundas på samt information till den försäkrade om hur man gör då man vill 
att Försäkringskassan ska ompröva beslutet. Beslutsformuleringarna är i regel 
kortfattade och meddelar den försäkrade vilken tidsperiod avslagsbeslutet 
gäller och i vilken omfattning den försäkrade nekas sjukpenning. Exempelvis 
kan en försäkrad som har en anställning och som först haft sjuklön i fjorton 
dagar och som begärt hel sjukpenning från försäkringskassan få beslutet att: 
”Försäkringskassan har beslutat att rätt till halv sjukpenning föreligger från 
och med 1 maj för sjukperioden som anmälts den 16 april 2006”225 I besluts-
meddelandet medföljer oftast en kortfattad beskrivning av sjukärendet. Där 
redogörs för datumen för när sjukärendet initierades och för perioden som 
begäran avser. Även viktiga hållpunkter i Försäkringskassans handläggning 
kan redovisas, exempelvis datum för kommuniceringstiden. Som regel om-
nämns den försäkrades arbetssituation och att försäkringsläkare yttrat sig i 
ärendet om så varit fallet. I beslutsdokumentet ges den försäkrade Försäk-
ringskassans motivering till det negativa beslutet. Där anges anledningen till 
varför Försäkringskassan funnit att individen inte har rätt till hela eller delar 
av den begärda sjukpenningen. Enligt förvaltningslagen § 20226 ska den för-
säkrade få besked om ”skälen till beslutet för att kunna ta tillvara sina rättig-
heter. På så vis ska den försäkrade ges möjlighet att anföra argument mot det 
tagna beslutet. I vägledningen för sjukpenningärenden 2004:2 poängteras att 
”det som ska framgå av beslutet är den springande punkten”, dvs. vilka om-
ständigheter i utredningsmaterialet som lett fram till det negativa beslutet.227  

Efter beslutsmotiveringen anges de lagrum som beslutet grundas på. Of-
tast hänvisas bara till 3 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring men 
ibland citerar utredaren ett stycke i lagen där rätten till sjukpenning definie-
ras. Eller så sammanfattas de centrala bestämmelser som beslutet grundas på, 
exempelvis: 
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172 

För att du ska ha rätt till sjukpenning måste din arbetsförmåga vara 
nedsatt på grund av sjukdom med minst en fjärdedel. Vid bedömning 
av om sjukdom föreligger ska arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, soci-
ala och liknande förhållanden inte vägas in. Saknas arbetsförmågan 
helt utbetalas hel sjukpenning. Om arbetsförmågan inte saknas helt men 
är nedsatt med minst tre fjärdedelar utbetalas tre fjärdedels sjukpen-
ning. Är arbetsförmågan nedsatt i mindre grad men med minst hälften 
utbetalas halv sjukpenning. I annat fall utbetalas en fjärdedels sjukpen-
ning.228  

Den försäkrade informeras om möjligheten att begära att Försäkringskassan 
omprövar sitt beslut och hur den försäkrade i sådana fall ska gå till väga. Un-
der övrig information meddelas arbetslösa att de måste vara registrerade som 
arbetssökande på arbetsförmedlingen samt aktivt söka arbete för att vara 
berättigad till sjukdomsgrundande inkomst229. Anställda informeras om att 
de omgående måste återgå i arbete för att få behålla sin sjukdomsgrundade 
inkomst. 

1.4.1 Kvalitetssäkring 
Innan den försäkrade informeras om att Försäkringskassan överväger att avslå 
eller dra in en sjukpenning ska beslutsunderlaget kvalitetssäkras av en sak-
kunnig utredare. Därigenom ska det säkerställas att beslutet grundas på ett 
korrekt beslutsunderlag. Regeln om kvalitetssäkring kan bara undantas om 
det är uppenbart att den försäkrade inte har en tillräckligt allvarlig sjukdom. 
Vad som menas med en icke tillräckligt allvarlig sjukdom preciseras dock inte 
i vägledningen.230 Om utredaren inte finner det nödvändigt att kvalitetssäkra 
ett avslags- eller indragningsbeslut ska skälen anges i akten. Nio av tio av-
slags- och indragningsärenden kvalitetsgranskas innan beslut fattas. I sjuk-
penningakterna noteras i regel bara att kvalitetssäkring är genomförd och av 
vilken tjänsteman. Där står inget om hur tjänstemannen resonerat eller nå-
gon annan information som kan belysa hur kvalitetssäkringen gått till. I de 
akter där ingen kvalitetssäkring är noterad finns heller inga skäl angivna till 
varför så inte skett. I en analys av vilka diagnoser som den försäkrade får ett 
avslags- eller indragningsbeslut visar det sig att det inte finns något mönster. 
Bland de 57 ärenden där kvalitetssäkring inte utförts före negativt beslut 
återfinns 28 olika huvuddiagnoser spridda över åtta olika diagnoskategorier. 
De 57 negativa besluten fördelade sig på 37 avslagsbeslut och 20 indrag-
ningsbeslut vilket nära på exakt följer fördelningen mellan de båda typerna av 
negativa beslut totalt sett (65/35 procent). Skälet till varför en tiondel av de 
negativa besluten inte kvalitetssäkras beror alltså inte på att vissa sjukdomar 
                                                        
228 Akt 673 
229 Före det att Försäkringskassan kan pröva rätten till sjukpenning måste två saker vara uppfyllda i 
sjukärendet. Dels ska det vara klart att individen är försäkrad för arbetsbaserade förmåner i Sverige, 
dels ska det vara klart att individen har en sjukdomsgrundande inkomst som uppgår till 24 procent av 
ett prisbasbelopp. Försäkringskassan 2004:2 s. 20. Arbete eller aktivt arbetssökande krävs för att den 
försäkrade ska vara behörig SGI. 
230 Försäkringskassan 2004:2 s. 216 
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inte skulle bedömas vara tillräckligt allvarliga. Det kan heller inte förklaras 
mot bakgrund i vilken typ av negativt beslut det handlar om. 

Kvalitetssäkringen utgör den enda obligatoriska interna kontroll som de 
negativa ärendeprocesserna genomgår. I de undersökta akterna finns ingen 
antydan till att det reses frågor eller görs påpekanden i kvalitetssäkringen som 
utredaren behöver beakta utom i något undantagsfall231. Oftast står bara att 
kvalitetssäkringen är genomförd utan anmärkning. I granskningen av akterna 
framstår kvalitetssäkringen som ett tomt obligatorium snarare än ett viktigt 
instrument för internkontroll av utredarens arbete. Utöver kvalitetssäkringen 
kan den enskilda utredaren be en erfaren utredare att göra en medbedömning 
i ett ärende. I de undersökta akterna var en sådan åtgärd ovanlig. Och det var 
bara akter från ett av de undersökta länskontoren som den typen av självvald 
internkontroll använts. 

1.4.2 Kommunicering av övervägan 
När utredaren bedömt, med eller utan stöd i försäkringsläkares yttrande, att 
det i beslutsunderlagen inte finns tillräckliga skäl för rätt till sjukpenning ska 
den försäkrade underrättas om att Försäkringskassan överväger ett negativt 
beslut. Därigenom ges den försäkrade en möjlighet att yttra sig innan beslu-
tet verkställs. Kommuniceringen till den försäkrade ska meddela motiven 
bakom övervägan att avslå eller dra in den försäkrades sjukpenning. Därtill 
ska utredaren redogöra för uppgifter som tillförts den försäkrades ärende av 
någon annan än den försäkrade själv.232 I praktiken betyder det att det i 
kommuniceringen framgår vad den konsulterade försäkringsläkaren har yttrat 
i ärendet. I de fall försäkringsläkare yttrat sig i ett ärende formuleras oftast 
motivet till det negativa beslutet i enlighet med det yttrandet. Exempelvis 
kan en övervägan att inte betala ut sjukpenning motiveras enligt följande: 

Den 14 september 2006 inkom du med begäran om sjukpenning. Medi-
cinskt underlag inkom den 18 augusti 2006. Den 19 september 2006 
yttrade sig försäkringsläkaren i ärendet och ansåg att inkommet medi-
cinskt underlag ej styrker att din arbetsförmåga är nedsatt med minst en 
fjärdedel i förhållande till ett normalt arbete på arbetsmarknaden på 
grund av krisreaktion.233 

Vanligtvis kommunicerar utredaren sin övervägan att avslå begäran med ett 
brev till den försäkrade, men det händer även att den kommunikationen sker 
via telefon234. I de fallen journalförs ytterst lite av utredarens motiveringar 
och den försäkrades kommentarer. Kommuniceringen via brev journalförs, 
och där presenteras oftast i korthet huvudargumenten bakom utredarens 
preliminära beslut att fatta ett negativt beslut. 
                                                        
231 En kvalitetsgranskande tjänsteman påpekar att datumet för indragningen bör flyttas fram nio 
dagar i ett ärende. Akt 24  
232 Försäkringskassan 2004:2 s. 215 
233 Akt 646 
234 I vägledningen för handläggning av sjukpenning menas att muntlig kommunicering kan ske om 
uppgifterna som kommuniceras är av mycket enkelt slag. Som regel ska kommuniceringen ske skrift-
ligt. Försäkringskassan 2004:2 s. 215  
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I de undersökta akterna finns anteckningar när den försäkrade hört av sig 
under kommuniceringstiden. I några av de undersökta akterna har den för-
säkrade författat långa brev.  En vanlig synpunkt som de försäkrade brukar 
framföra i det sammanhanget är att Försäkringskassan inte förstått den för-
säkrades belägenhet, hur nedsatt den försäkrade är till följd av sjukdoms-
symptomen eller vad den försäkrades arbete innebär och kräver235. I andra 
akter utrycker sig den försäkrade kort. Exempelvis kan försäkrade uppge att 
de blivit ”kränkt och förnedrad”236 eller så kan försäkrade anföra ny medi-
cinsk bevisning: ”Jag har nu fått utlåtandet från röntgenundersökningen. Den 
visar på en kollapsad höftled enligt min läkare”237. I vissa ärenden ber den 
försäkrade om förlängd kommuniceringstid för att kunna inkomma med nytt 
sjukintyg, utdrag ur patientjournal eller annan information som kan styrka 
den försäkrades sjukdomsgrundade arbetsoförmåga. Det händer även att den 
försäkrades läkare hör av sig till försäkringskassan. 

Den försäkrade har som regel 14 dagar på sig att lämna synpunkter på 
Försäkringskassans övervägan att inte betala ut någon sjukpenning. Men av 
aktgranskningen framgår att det är relativt få försäkrade som tillför nya upp-
gifter och oftast konstaterar utredaren i det journalförda beslutet att den 
försäkrade inte har hört av sig under tiden för kommuniceringen och att 
beslutet fattas på det befintliga underlaget238.  

1.5 Försäkringskassans utredningsmaterial 
Vid sidan av uppgifterna i den försäkrades begäran och de uppgifter som 
framkommer i sjukintygen kan uppgifter till beslutsunderlaget tas fram ge-
nom förfrågningar hos annan aktör eller genom eget utredningsarbete på 
Försäkringskassan. I akterna är det två former av utredningsmaterial som 
förekommer, SASSAM-kartläggningar och avstämningssamtal. En viktig 
skillnad mellan de båda utredningsmaterialen är att avstämningssamtal om-
fattar flera parter, den försäkrade, Försäkringskassan och läka-
re/arbetsförmedling/arbetsgivare/facklig representant, medan SASSAM-
kartläggningen är ett material som arbetas fram mellan utredare och den 
försäkrade. 

1.5.1 SASSAM-kartläggning 
Ett sätt för Försäkringskassan att komplettera beslutsunderlaget för rätten till 
sjukpenning är att upprätta en SASSAM-kartläggning tillsammans med den 
försäkrade. Syftet med kartläggningen är att klargöra den försäkrades arbets-
förmåga och behov av rehabiliteringsinsatser samt utreda den försäkrades 
sociala förhållanden. På det viset undviks att sjukpenning betalas ut pga. 
”arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska eller andra liknande anledningar”239. 
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Kartläggningen fokuserar tre områden, individfaktorer, omgivningsfaktorer 
och den försäkrades motivation. I utredningen kartläggs individfaktorer som 
handlar om individens kroppsliga och psykiska faktorer, stressreaktioner och 
psykosomatik, substansintag ex. värktabletter och dessa aspekter utifrån den 
försäkrades historik. De omgivningsfaktorer som kartläggs handlar om den 
försäkrades civilstånd, utbildning och fritidsintressen, professionella nätverk 
och arbetsförhållanden. Den försäkrades motivation undersöks utifrån frågor 
som handlar om hur den försäkrade ställer sig inför förändringar men också 
utifrån vad den försäkrade bedömer att förändringar kan innebära för den 
försäkrades omgivning.240 Utifrån de områdena ställs frågor om den försäkra-
des behov och försäkringskassans ansvar och möjligheter att bistå den försäk-
rade. På individnivån kartläggs de kroppsfunktioner som hindrar den försäk-
rade från att arbeta, var funktionsnedsättningen är lokaliserad och vilka re-
surser individen har att avhjälpa problemet/n. En kartläggning för en försäk-
rad241 med lumbago-ischias kan i korthet se ut på följande sätt: Hinder: ”Kan 
inte sitta eller stå en hel dag, klarar inga tunga lyft”, Område: ”Lumbago-
ischias, diskbråk L5, MRT verifierat diskbråk, inte aktuellt med operation”, 
Resurser: ”Mår betydligt bättre, mycket tack vare bassängträning 1 ggr/vecka, 
hemträning dagligen, har en träningsbänk, mindre värk, mjukare i kroppen”. 
Kartläggningen av omgivningsfaktorer som hindrar eller kan hjälpa den för-
säkrade till arbete kan handla om den försäkrades sociala situation, utbild-
ning och kompetens, fritidsintressen, professionella nätverk och arbetsförhål-
landen. Ur samma SASSAM-kartläggning som ovan kan följande hinder 
identifieras avseende arbetsförhållanden: ”Affärsarbete inte lämpligt p.g.a. 
mycket stående. Senaste anställning fanns ingen möjlighet till vila, bara stå-
ende. Klarar inga tunga lyft”. Områdesrelaterade faktorer i den försäkrades 
omgivning identifieras vara: ”df är arbetslös, stämplar a-kassa #, haft kontakt 
med handläggare på arbetsförmedlingen, senaste anställning var visstid 6 
månader butiksarbete”. De resurser som identifieras är att den försäkrade 
förvisso har behov av att kunna variera arbetsställning men att den försäkrade 
är öppen för det mesta. Kartläggningen sammanfattas på följande vis: ”Be-
tydlig förbättring av värkproblematiken senaste månaderna och hoppas på 
återgång i heltid inom en snar framtid om rätt förutsättningar av arbete finns. 
Är beredd att pröva på till början 6 tim/dag, är öppen för alla alternativ”. 
Avslutningsvis noteras vad som planeras i den försäkrades fortsatta väg tillba-
ka till arbete. I det ovan beskrivna fallet skulle den försäkrade fortsätta med 
sin träning samt en dialog mellan Försäkringskassan och arbetsförmedlingen 
komma till stånd angående om den försäkrade eventuellt ska ingå i ett sam-
verkansprojekt. 

1.5.2 Avstämningsmöten 
Ett annat sätt som Försäkringskassan förfogar över för att få tillgång till en 
fördjupad information om den försäkrades situation är att ordna ett s.k. av-
stämningsmöte. Enligt Försäkringskassans vägledning för handläggning av 
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sjukpenningärenden (2004:2) utgör avstämningsmötet den grundläggande 
metoden som Försäkringskassan ska använda sig av när den försäkrades me-
dicinska tillstånd, arbetsförmåga och/eller behov av rehabilitering behöver 
utredas tillsammans med den försäkrade, intygsskrivande läkare och arbetsgi-
vare. Avstämningsmöten är främst avsedda för sjukärenden där sjukpenning 
beviljats och betalas ut. Syfte med avstämningsmöten är att klarlägga hur den 
försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas tillvara. Två frågor är vägledande i 
en sådan diskussion: kan den försäkrades arbetsplats anpassas och kan den 
försäkrade arbeta deltid. Därtill ”bör” det vid mötet klarläggas i vilken mån 
det kan vara andra faktorer än sjukdom som orsakar frånvaron från arbetet. I 
samband med den frågeställningen ska även den försäkrades motivation att 
återgå till arbetet eller utöka arbetstiden utredas. Vid avstämningsmötena kan 
vid sidan av den försäkrade och utredaren även intygsskrivande läkare, ar-
betsgivare, representant för företagshälsovården, representant från arbetsför-
medlingen och även om den försäkrade begär det en facklig företrädare när-
vara.242 Målet med ett avstämningsmöte kan exempelvis vara att utröna möj-
ligheterna till omplacering inom det företag som den försäkrade är sjukskri-
ven ifrån243.  

Frågan om avstämningsmöte kan väckas av försäkringskassan, arbetsgiva-
ren samt den behandlande läkaren. I sjukintyget efterfrågas om den intygs-
skrivande läkaren vill få ett avstämningsmöte till stånd. Av de undersökta 
538 akterna önskade läkaren få till stånd ett sådant möte i 21 av ärendena 
som avslogs och i 16 av de ärenden där sjukpenningen drogs in helt eller 
delvis. Det är inte alltid som Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte 
trots den behandlande läkarens önskemål. I de ärenden som får ett avslag på 
begäran om sjukpenning kan alltså Försäkringskassan bedöma att det redan 
finns tillräckligt med beslutsunderlag. Skälen bakom Försäkringskassans 
beslut att inte kalla till avstämningsmöte i indragningsärenden trots läkarens 
önskemål om ett sådant möte redovisas inte i de undersökta akterna. Men i 
vissa akter kan den intygsskivande läkaren ifrågasätta Försäkringskassans 
handläggning på den punkten244. I andra akter framgår att den försäkrade 
undviker att komma på avstämningsmötet. I ytterligare andra akter redovisas 
hur avstämningsmöten ordnas på Försäkringskassans initiativ utan att den 
berörda läkaren kan/vill komma.  

1.6 Yttre aktörer 
I det undersökta aktmaterialet är det huvudsakligen tre ”yttre” aktörer: reha-
biliteringsaktörer, arbetsgivare och arbetsförmedling som inkommit med 
uppgifter till försäkringskassan i enskilda ärenden. I 90 av de 538 akterna 
finns det dokument, rehabiliteringsplaner eller bedömningar av arbetsförmå-
gan från de aktörerna. Det är dock sällan som uppgifter hämtas in från någon 
av de aktörerna under perioden för den tidiga bedömningen. I ca vart tionde 
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avslagsärende har information från ”yttre” aktör utgjort en del av akten. I de 
fall där sådan information finns tillgänglig kan den också komma att beaktas 
i avslagsbeslutet. Detta gäller inte minst avslagsbeslut för försäkrade som fått 
ett indragningsbeslut i ett tidigare sjukärende. När sådan information finns 
att tillgå i avslagsärenden beror det oftast på att den försäkrade har en tidiga-
re sjukskrivningshistorik med påföljden att det finns ”gammal” dokumenta-
tion och uppgifter i akten. Exempel på sådan gammal information är rehabi-
literingssutredningar eller yttranden från arbetsförmedlingen angående den 
försäkrades arbetsförmåga. Där kan den försäkrades sjukdomsproblematik ha 
bedömts i förhållande till olika typer av arbeten och aktiviteter i en tidigare 
sjukskrivningsperiod245. 

Avslagsbesluten fattas alltså i allmänhet med utgångspunkt i ett sjukintyg 
och i undantagsfall kan även uppgifter som lämnats på den försäkrades begä-
ran spela in. I akterna för indragningsärendena kan däremot en rad olika 
dokument utgöra beslutsunderlag. I ca vart tredje indragningsärende har 
information från ”yttre” aktör utgjort en del av akten. I ca hälften av de ak-
terna återfinns dokument från fler än en av de yttre aktörerna. Den vanligaste 
kombinationen utgörs av dokument från arbetsgivaren angående den försäk-
rades möjlighet till anpassat arbete på arbetsplatsen tillsammans med en be-
dömning av arbetsförmågan från rehabiliteringsaktör. 

1.6.1 Rehab-aktör 
Jag har valt att definiera rehabiliteringsaktör relativt brett. Med det menas att 
både aktörer som specialiserat sig på försäkringsmedicinska utredningar och 
de aktörer som arbetar med medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering 
benämns som rehabiliteringsaktör. Även om de senare arbetar aktivt med att 
rehabilitera den försäkrade är det primärt deras utlåtande till Försäkringskas-
san som förekommer i akterna. Uppgifterna som inhämtas från rehabiliter-
ingsaktör handla oftast om olika aspekter av den försäkrades arbetsförmåga, 
dvs. den försäkrades funktionsnedsättning satt i relation till olika verksamhe-
ter och aktiviteter. 

Rehabiliteringsaktörer kan ha en vid uppsättning kompetens knuten till 
verksamheten och utlåtanden som skickas till Försäkringskassan kan komma 
från läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer. När 
försäkringskassan remitterat den försäkrade till rehabiliteringsaktören med-
följer ett uppdrag. Frågeställningarna kan handla om vilken/a diagnoser som 
den försäkrade har, hur en viss sjukdom eller sammansättning av sjukdomar 
påverkar och sätter ned arbetsförmågan, hur prognosen ser ut, hur prognosen 
för rehabilitering ser ut, vilka medicinska åtgärder som kan bli aktuella. 

Beroende på uppdraget från Försäkringskassan och vilken kompetens re-
habiliteringsaktören förfogar över förmedlas olika typer av informationer i 
utlåtandena. Ofta medföljer en beskrivning av den försäkrades sociala situa-
tion, uppväxt och relationer. I en sådan beskrivning kan civilstånd, relationer 
inom familjen, fritidsintressen, alkohol- tobaks- och matvanor kartläggas, 
exempelvis: ”tobak: 6 gula blend om dagligen, Alkohol: Vin till helgen ingen 
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snaps, starköl ibland lättöl till maten, Mat: lagar husmanskost inget fettsnålt, 
Gyn: För ett år sedan undersökt ua. Mammografi för ett år sedan u a.”246 
Den försäkrades sjukdomshistorik, sjukdom i familjen och nuvarande sjuk-
doms- och hälsoproblem beskrivs när frågorna från försäkringskassan berör 
den försäkrades sjukdomsbild. Ett litet utdrag från en beskrivning av en för-
säkrads medicinska tillstånd kan se ut så här: 

Xx har haft smärta i ländryggen från och till under fler år, men det har 
alltid gått över igen. I maj -03 fick hon dock smärta som satt som ett 
tryckande band över ländryggen och som strålade ut i höger ben och 
gjorde det okontrollerbart. Hon kunde då inte tömma blåsan fullstän-
digt, inte krysta, inte få foten med sig då hon gick samt hon frös ständigt 
om benet och hade ingen känsel i foten. Hon blev röntgad med misstan-
ke om diskbråck, men det syntes inget bråck och ingen nervpåverkan, 
dock var diskarna dehydrerade och lätt höjdreducerade i ländryggen på 
flera nivåer. Patienten har i dag ingen bensmärta kvar alls, dock har 
hon en ständigt tryckande värk i ländryggen med återkommande 
smärthugg. När hon sitter känns det som om hon har myror i skinkorna 
och uppåt ländryggen. Hon får ökad smärta vid ryggliggande, långva-
rigt sittande, in- och ur bil, trappgång, dammsugning samt cykling. 
Undviker helt att lyfta och bära. Upplever att morgonen är värst innan 
hon kommer igång, det tar i regel ett par timmar att leda upp ryggen. 
Upplever framåt dagen att hon blir väldigt trött i ryggen och det känns 
som om hon hade en tung säck på ryggen. Sover i fosterställning. Är ute 
och promenerar en timme/dag, men har det svårt på ojämnt under-
lag.247 

Försäkringskassan kan utöver den försäkrades medicinska tillstånd vilja veta 
på vilka sätt sjukdomen hindrar den försäkrade att utföra olika aktiviteter. 
Olika aspekter av den försäkrades liv kan diskuteras för att utröna vilka funk-
tionsnedsättningar som är för handen och vilka möjliga aktiviteter som den 
försäkrade kan utföra och som i överförd mening kan utföras på en arbets-
plats. Aktivitetsinskränkningarna kan beskrivas i allmänna termer eller med 
utgångspunkt i testresultat. Det finns olika test och olika utvärderingsredskap 
som psykologer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan använda för att 
beskriva den försäkrades funktionsnedsättningar. I fallet med utredningen 
kring kvinnan med ryggproblem ovan, prövades en s.k. stående monterings-
uppgift under 20 min som kräver repetitiva och manipulativa rörelser i de 
övre extremiteterna och motsvarar ett fysiskt lätt arbete (Kvinnan klarade inte 
uppgiften utan fick bryta efter 10 minuter).  

1.6.2 Arbetsgivare 
I samtliga sjukärenden som sträcker sig över fyra veckor ska arbetsgivaren 
göra en rehabiliteringsutredning och skicka in till försäkringskassan. Om den 
försäkrade är företagare eller arbetslös ansvarar försäkringskassan för rehabili-
                                                        
246 Akt 422 
247 Akt 422 



179 

teringsutredningen. I de studerade akterna lyser ofta arbetsgivarnas rehabili-
teringsutredningar med sin frånvaro. Endast i 43 ärenden har arbetsgivaren 
upprättat och skickat in en rehabiliteringsutredning eller via telefon meddelat 
att de gjort en rehabiliteringsutredning. Om det bara finns en telefonkontakt 
mellan försäkringskassan och arbetsgivaren blir också informationen i akten 
som handlar om rehabiliteringsutredningen knapphändig, exempelvis: ar-
betsgivaren ”uppger vidare att hon och xx haft ett möte där de gjort en re-
hab.utr. men enligt arbetsgivaren finns det inga omplaceringsmöjligheter där 
stressmomentet försvinner”.248 Det förekommer också att Försäkringskassan 
tar kontakt med arbetsgivaren för att bedöma den försäkrades möjligheter att 
återgå till sin gamla arbetsplats. De uppgifter som inhämtas från arbetsgivare 
i de undersökta akterna handlar om arbetsgivaren kan erbjuda den försäkrade 
omplaceringsmöjligheter mot bakgrund av hans eller hennes funktionsned-
sättning. 

De få rehabiliteringsutredningar som finnas med i akterna är oftast spar-
smakat ifyllda. Dokumentet för rehabiliteringsutredningar består av en sida 
där fakta om den anställdes anställning noteras, vilket yrke den anställde har, 
hur länge personen varit anställd, i vilken omfattning personen arbetar, vil-
ken arbetsform anställningen gällt/er samt anställningsformen. Där står ock-
så information om arbetsgivaren, vem som är rehabiliteringsansvarig och om 
det finns företagshälsovård. På blanketten ska arbetsgivaren meddela orsaken 
till utredningen, om sjukskrivningen varat mer än 4 veckor, upprepad kort-
tidsfrånvaro, medarbetarens begäran eller annan anledning. Efter det första 
bladet följer tre sidor med öppna frågor om orsaken till arbetsoförmågan, 
arbetsförhållanden, sociala förhållanden, rehabiliteringsåtgärder, om uppfölj-
ning, förebyggande åtgärder och övriga upplysningar.249  

1.6.3 Arbetsförmedling 
I de fall sjukärendet dragit ut på tiden och den försäkrade är arbetslös eller 
har blivit arbetslös under sjukskrivningstiden kan akten innehålla dokument 
från Arbetsförmedlingen som handlar om den försäkrades arbetsförutsätt-
ningar. I de fallen handlar det ofta om sammanfattningar av genomförda 
bedömningar av arbetsförmågan och/eller rehabiliteringsinsatser. Syftet med 
sådana insatser är ofta att klargöra vilka förutsättningar individen har att 
klara ett arbete. Exempelvis kan individen, i det här fallet maskinoperatör250, 
ha en sjukersättning på halvtid och a-kassa på halvtid trots att läkaren re-
kommenderat hel ersättning från Försäkringskassan. Frågor som kan disku-
teras i den typen av dokument handlar om individen har en arbetsförmåga, 
och i så fall i vilken omfattning och inom vilka områden? I fallet med ma-
skinoperatören ovan kan bedömningen av arbetsförmågan, utförd av en ar-
betsterapeut, se ut på följande sätt:  
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Arbetshinder: xx besväras av värk i vänster höft, axlar/nacke och hän-
der samt domningar i händerna. Värken finns där mer eller mindre all-
tid men förvärras vid belastning. Aktiviteter i dagliga livet: xx beskri-
ver att hon gör det hon kan, får mycket hjälp av sin make med för henne 
lite tyngre sysslor som att putsa fönster, bädda rent och byta gardiner. 
Maken har möjlighet att styra sin arbetstid mycket och brukar lägga den 
utifrån hennes behov. Hennes stora intresse är trädgården, tycker även 
om att sticka och virka. Socialt: Make och hans familj, vänner, brorsö-
ner och deras familjer. Förväntningar: xx har svårt att se hur hon skulle 
vara hjälpt att komma hit på en utredning, upplever att hon har det 
bra som hon har det.251 

Utredningarna kan vara mer eller mindre omfattade och innehålla informa-
tion om individens funktionsbegränsningar, redovisningar av genomförda 
aktiviteter och informationer om individens syn på den egna situationen. I 
fallet med maskinoperatören rekommenderar arbetsförmedlingens handläg-
gare som ansvarar för utredningen att klienten bör få ”arbetspröva två timmar 
om dagen i ett för henne anpassat mycket lätt fysiskt arbete, där det även är 
lätt att ta pauser för rörelse och vila”. Därutöver rekommenderar handlägga-
ren att klientens ärende helt tas över av Försäkringskassan. 

Informationen från arbetsförmedlingen i akterna utgör ett särskilt intres-
sant inslag eftersom definitionerna av arbetsförmåga, arbetshinder och an-
ställningsbarhet – de begrepp som de båda myndigheterna utreder – utgör 
avskiljande/inkluderande begrepp i ärenden där ansvarsfördelningen mellan 
Försäkringskassan och arbetsförmedlingen är oklar. I rekommendationen för 
maskinoperatören bedömer arbetsförmedlingen att individen stod för långt 
ifrån arbetsmarknaden på grund av sin ohälsa och därför i huvudsak borde 
handläggas av Försäkringskassan. Senare fattar Försäkringskassan ett indrag-
ningsbeslut i ärendet eftersom individen anses kunna ta ett arbete på den 
nationella arbetsmarknaden.  
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11 BILAGA 2 
BESLUTSMOTIVERINGAR I 
OLIKA BEDÖMNINGSSTEG 

Schema för aktgranskning kap. 4. Kategorisering baserad på beslutmotivering 
och bedömningssteg i stegmodellen. 
Kategorier Avslag, 

steg 1 
Avslag, 
steg 5 

Indrag, 
steg 1 

Indrag, 
steg 5 

In-
drag, 
steg 7  

1. Inte sjuk/sjuk 
nog.  

87, 93, 162, 
164, 235, 
385, 448, 
449, 454, 
457, 476, 
482, 499, 
523, 533, 
594, 599, 
611, 630, 
631, 641 

238, 327, 
483, 596, 
612, 646, 

687 

307, 359, 
485, 609, 

624 

300 

2. Inte arbets-
oför/inte arbets-
oför nog. 

78, 96, 113, 
116, 136, 
145, 146, 

231 

91, 128, 
181, 190, 
193, 242, 
262, 268, 
275, 282, 
290, 424, 
428, 450, 
650, 672, 
674, 673, 

682  

15, 422, 
545, 558, 
567, 618, 

679 

24, 302, 
372, 394, 
434, 438, 
537 542, 
555, 570, 
571, 573, 
581, 585, 
657, 669, 
702, 715, 

716  

398

3. Kvartilmeka-
nism 

2, 153, 627    

4. Sjukskriv-
ningshistorik, 
konsekvensbeslut 

109, 183 72, 79, 149, 
178, 378, 

418 

311  
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12 BILAGA 3 
FÖRSÄKRINGSMEDICINSKA-
BEDÖMNINGAR - DIAGNOS 
OCH ARBETSSITUATION 

Schema för kap. 5. Försäkringsläkarnas argument, de försäkrades diagnos 
och arbetssituation. Diagnoskoderna i schemat omnämns i löpande text på 
följande vis: F43 = Stress- och krisreaktion, M79.1 = myalgi, M54.5 = rygg-
skott, S82 = Fraktur på underben och fotled. 
5.1 Inte sjuka/sjuka 
nog 

Akt Diagnos Arbete/arbetslös  
5.1.1 När det är felak-
tigt med en diagnos 

448 
449 
457 
485 
533 
599 
624 
641 
716 
164 
454 
476 
482 
523 
594 
596 
609 
611 
630 
631 
687 

F439 
F439 
F430 
F439 
F439 
F439P 
F439P 
F439P 
M791 
F439P 
F432 
F439P 
F439 
F439P 
F439P 
F430 
F439P 
F439P 
F439P 
F439P 
F438A 

Tandläkare 
Industriarbetare 
Förskollärare 
Arbetslös 
Projektledare 
Lärare 
Resetekniker 
Brevbärare 
Kassabiträde 
Lantbrukare 
Vårdbiträde 
Undersköterska 
Gruppledare 
Lokalvårdare 
Projektledare 
Arbetslös 
Försäljare 
Undersköterska 
Salladstillverkare 
Provtekniker 
Arbetslös 

5.1.2 När den försäkra-
de inte bedöms vara 
sjuk nog 

238 
300 
307 
385 
687 

M791 
M545 
F439P 
M791 
F438A 

Vaktmästare 
Skogsarbetare 
Marknadskoordinator 
Kokerska 
Arbetslös 

5.1.3 När det inte finns 79 M791 Arbetslös 



183 

5.1 Inte sjuka/sjuka 
nog 

Akt Diagnos Arbete/arbetslös  
belägg för ställd dia-
gnos 

87 
93 
153 
162 
183 
235 
327 
359 
418 
483 
499 
545 
612 
646 

F439P 
F43 
F430 
F439P 
M791 
F43 
F439P 
F439P 
F439P 
F439P 
M545 
M791 
F439P 
F439P 

Smidesarbetare 
Industriarbetare 
Gatukök 
Kontorist 
Servitris 
Industriarbetare 
Arbetslös 
Chaufför 
Kundtjänst/arb.träning 
Arbetslös 
Undersköterska 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 

5.2 Inte arbets-
oförmögna 

Akt Diagnos  Arbete/arbetslös 
5.2.1 När den försäkra-
de kan arbeta i sitt 
vanliga arbete trots 
sjukdom 

78 
96 
113 
116 
136 
145 
146 
178 
231 
290 
558 
567 

M791 
F439P 
M791 
M545 
M545 
M545 
M791 
M544 
F439P 
M791 
M791 
M545 

Lokalvårdare 
Lokalvårdare 
Lokalvårdare 
Industriarbetare 
Lagerarbetare 
Truckförare 
Affärsbiträde 
Monteringsarbetare 
Företagare 
Undersköterska 
Reklamkonsult 
Fältassistent 

5.2.2 När den försäkra-
de är för sjuk för ordi-
narie arbete men ar-
betsför på arbetsmark-
naden 

24 
302 
537 
558 
571 
573 
581 
669 
682 
715 

F439P 
M791 
M791 
M791 
M544 
S8210 
F439P 
S826 
M545 
M791 

Affärsbiträde 
Industriarbetare 
Arbetslös 
Reklamkonsulent 
Affärsbiträde 
Personlig assistent 
- (ingen uppgift) 
Vårdbiträde 
Djuruppfödare 
Industriarbetare 

5.2.3 När den försäkra-
des arbetsförmåga ökar 
under sjukperioden 

15 
422 
428 
555 
618 
679 

F439P 
M544 
M454 
M545 
M545 
F439P 

Hemtjänstassistent 
Vårdbiträde 
Affärsbiträde 
Arbetslös 
Montör 
Badhusarbetare 

5.2.4 När den försäkra-
de är sjuk men arbetsför 
på den öppna arbets-
marknaden  

91 
190 
193 
262 
268 
372 

M545 
M544 
M791 
M791 
M54 
M791 

Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
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5.2 Inte arbets-
oförmögna 

Akt Diagnos  Arbete/arbetslös 
5.2.5 När den försäkra-
de är sjuk men klarar 
vissa arbeten på ar-
betsmarknaden 

72 
128 
181 
242 
275 
282 
394 
398 
424 
434 
438 
450 
542 
650 
657 
672 
673 
674 
702 

M545 
M544 
M544 
M545 
M791 
M791 
M545 
M791 
M545 
S8260 
S822 
M791 
M791 
M791 
M544 
M545 
M791 
M544 
M791 

Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 
Arbetslös 

5 Utredares bedömning 
och beslut 

2 
109 
149 
311 
378 
570 

F439 
M791 
M545 
F432 
F439P 
M545 

Blir arbetslös från kundtjänst 
Föräldraledig 
Packare 
Receptionist 
Arbetslös 
Montör blir arbetslös m lön 

 


