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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka hur läkare uppfattar arbetet med författande av sjukintyg, 

hur de ser på sin profession och hur de ser på den visavi Försäkringskassan. Med artiklar från 

läkartidningen har läkares åsikter i en mindre omfattning behandlats och analyserats. 

Slutsatsen är att läkarnas hållning kan delvis sägas vara att deras kliniska verksamhet i allt 

väsentligt är icke-kommensurabelt medan Försäkringskassans verksamhet är inriktad på ett 

antagande om kommensurabilitet. Det är dock ett fält som där varken den ena eller andra 

parten har hegemonisk, allenarådande särställning att påverka, åtminstone i 

kunskapshänseende.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Socialförsäkringarna, och då särskilt sjukförsäkringssystemet, är ett ämne som har debatterats 

livligt i Sverige de senaste åren. För det mesta har det handlat om problem i 

sjukförsäkringssystemet. Vad som har varit i rampljuset i debatten har skiftat från att det 

överutnyttjas och fuskas till att undermåliga arbetsplatsmiljöer ger negativ påverkan. Dock 

har de det gemensamt att när sjukskrivningar har ökat har det identifierats som ett relevant 

problem som bör hanteras (Johnson, 2010). Ytterligare en aspekt i debatten som rört upp 

känslor handlar om sjukpenningen för den enskilde som är sjukskriven. Till och från har det 

rapporterats om nekanden av sjukpenning för cancersjuka människor. I slutet av 2016 

rapporterade Sveriges Radio om en cancersjuk kvinna som nyligen blev av med sin 

sjukpenning (Ek, 2016, 1). SR rapporterade också att enligt Försäkringskassans siffror hade 

antalet avslag på ansökan om sjukpenning nära nog fördubblats under året (Wettre & Fälldin, 

2016). Detsamma gällde antalet indragna fall av sjukpenning, där de fördubblats under de nio 

första månaderna under 2016 jämfört med samma period året innan (Ek, 2016, 2). Efter ett par 

vägledande domar i kammarrätten har Försäkringskassan börjat ändra tolkningen och 

tillämpningen av lagen i sin myndighetsutövning när det gäller prövningen av sjukpenning. 

Till exempel efter 6 månader kan man bara få fortsatt sjukpenning om man inte kan utföra 

något arbete som är ”normalt” förekommande på arbetsmarknaden. Läkarintygen, som skrivs 

efter en läkarundersökning och förmedlas till Försäkringskassan, underkänns i allt högre grad 

vilket har lett till kritik från läkare (Ek, 2016, 1). SR intervjuade en läkare som anser att 

intygen är tidskrävande och hotar den medicinska säkerheten därför att läkare riskerar att göra 

ett sämre jobb. Den intervjuade läkaren anser att byråkratin kring intygen borde minskas och 

dessutom förändras i syfte att uppnå bättre förståelse hos Försäkringskassans handläggare när 

läkare skriver intygen (Ek, 2016, 2).    

Det vittnar om att det hos ett antal medlemmar ur läkarkåren, tycker att det är problematiskt 

gällande hanteringen av läkarintygen hos myndigheten. Försäkringskassan ifrågasätter 

innehållet i dessa. Det existerar därmed en diskrepans mellan läkares tolkning och 

handläggarnas tolkning av intygen som grund för bedömning av sjukpenning. Debatten om 

sjukförsäkringarna och Försäkringskassan är ett för brett ämne att i en studie avgränsa sig 

inom. Därför anser jag just läkarintygen som en aspekt av debatten vara intressant att 

undersöka. En ytterligare avgränsning är att undersökningens inriktning är mot läkare som en 

del av denna tolkningsdiskrepans. Läkare ska i det här sammanhanget förstås som de som är 
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del av läkarkåren exklusive de försäkringsmedicinska rådgivare- och läkare som arbetar på 

Försäkringskassan. Oftast handlar det om läkare inom primärvården eller företagsläkare som 

exempel.  

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka läkares uppfattning om arbetet med sjukintygen i relation till 

Försäkringskassans handhavande med dessa, med fokus på läkarkårens professionella 

bedömningar. 

1.3 Frågeställning 

Frågan som följer på syftet är: 

Hur uppfattar läkare arbetet med sjukskrivningar och intyg i relation till Försäkringskassan?  

1.4 Disposition 

Det som följer i uppsatsen är tidigare forskning där ämnen som sjukförsäkringen, 

arbetsförmågebegreppet, sjukintyg etc. behandlas. Därefter kommer en genomgång av det 

teoretiska perspektivet som handlar om dels Berger och Luckmanns kunskapssociologi och 

främst Espeland och Stevens kommensurabilitet. Efter det kommer ett metodavsnitt som 

beskriver tillvägagångssätt och metodval. Efter det presenteras empirin och 

analysdiskussionen och slutligen kommer referenserna.  

2. Tidigare forskning 
Här följer den tidigare forskning som är relevant för området. Först kommer en kort historisk 

redogörelse för sjukförsäkringen som den har förändrats, både i synsätt och i praktik. Sedan 

kommer redogörelser för arbetsförmåga, intygens eventuella mätbarhet och läkares relation 

till Försäkringskassan. 

2.1 Diskurser och förändringar av sjukförsäkringen 

I boken Kampen om sjukfrånvaron (2010) analyserar statsvetaren Björn Johnson 

samhällsdebatten om sjukfrånvaron från ca mitten av 1990-talet fram till 2010 och vilka 

konsekvenser detta fick för policyutvecklingen inom området. Under 1990-talet var de 

viktigaste förändringarna de som berörde förändrade ersättningsnivåer från sjukförsäkringen 

och införandet av sjuklön (att arbetsgivare betalar ut ersättning de första veckorna) (Johnson, 

2010, s. 269-270). Det infördes även en s.k. renodling av sjukdomsbegreppet vilken innebar 

nya direktiv till försäkringskassorna om att bortse från allt annat som inte direkt berörde 

medicinska faktorer i bedömandet om den enskilde hade rätt till sjukpenning (exempelvis 
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bortse från arbetsmarknadsmässiga eller sociala förhållanden) (Johnson, 2010, s. 77-78). 

Dessa förändringar betraktades mer som besparingsskäl från statens sida än någonting annat. 

Varefter att sjukfrånvaron kring millennieskiftet började öka blev det mer betraktat som ett 

allvarligt samhällsproblem i vilken Johnson identifierar två huvudsakliga problemdefinitioner; 

arbetsmiljöproblemet och överutnyttjandeproblemet. Den förstnämnda som fördes runt 2000-

2001 argumenterade för att ökningen av sjukfrånvaron berodde på försämrad fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö vilket i korthet låg arbetsgivarna mest till last. 

Överutnyttjandeproblemet som tilltog från 2002 och framåt argumenterade istället för att 

samma problem berodde på ett för generöst sjukförsäkringssystem som lockade till sig 

enskilda som egentligen borde söka ersättning från a-kassan eller söka annat jobb (Johnson, 

2010, s. 270). Anhängarna av överutnyttjandeproblemet misstrodde även ”medikaliseringen”, 

där man menade att sjukdomsbegreppet var alltför brett och sjukdomsklassade sådant som 

egentligen inte är sjukdom eller försämring av arbetsförmåga exempelvis 

utbrändhetsdiagnoser och liknande (Johnson, 2010, 122). Man pekade även ut att det förekom 

stora regionala skillnader i sjukskrivning i landet samt mängden arbetslösa bland sjukskrivna 

(Johnson, 2010, s. 270-271). Allteftersom överutnyttjandedebatten fortskred från och med 

2002 riktades även kritik mot läkarkåren och deras användande av läkarintyget. Det 

argumenterades för att sjukskrivningar skedde slentrianmässigt och inte ”försäkringsmässigt”. 

Vissa menade till och med att läkare var rent flata i sin tjänsteutövning. Andra menade att 

läkares arbetsmiljö spelade in eftersom att läkare närmast blev utpressade av vissa patienter 

för att få läkarintyg. Ytterligare en aspekt rörde läkarnas svårigheter med att bedöma 

patienters arbetsförmåga. Argumentationen löd att om en patient har en objektivt mätbar 

diagnos är det relativt lätt att bedöma men allt som oftast led patienter av ospecificerade 

besvär vilket försvårar en objektiv bedömning. Detta i kombination med allmän tidspress och 

arbetsbörda leder till att bedömningen baseras på patientens subjektiva uttalanden (Johnson, 

2010, s. 126-128). Läkarförbundet föreslog under den här tiden att sjukvården skulle göras 

kostnadsansvariga till en mindre del av sjukskrivningarna för att på så vis kontrollera antalet 

sjukskrivningsärenden. Det efterfrågades även satsningar på fortbildning inom 

försäkringsmedicin (Johnson, 2010, s. 133). De effekter inom policyområden Johnson menar 

att överutnyttjandeproblemet ledde till var flera. Bland annat genomfördes 

försäkringsmedicinsk utbildning av läkare och försäkringsmedicinskt baserade 

rekommendationer för sjukskrivningstider togs fram. Dessa utarbetades tillsammans med 

Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Läkarförbundet i syfte att generera ökad restriktivitet 

och renodla sjukdomsbegreppet. Dock riktade Läkarförbundet kritik mot termen ”riktlinjer” 
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vilket ledde till ett vägledande beslutsstöd. Beslutsstödet kom i färdig form i 2007-2008 där 

det trycktes på att läkares uppgift enbart är att uttala sig om den enskildes sjukdom och hur 

det påverkar arbetsförmågan. Den borgerliga regeringen som satt mellan 2006-2014 skapade 

den s.k. rehabiliteringskedjan vilket kort kännetecknas av fasta tidsgränser rörande 

sjukskrivning och beviljande av sjukpenning. Efter 180 dagar till exempel görs en ny 

prövning mot hela den reguljära arbetsmarknaden och om den enskilde fortfarande är sjuk 

efter ett år beviljas sjukpenning undantagsvis. Kritik som har riktats mot rehabiliteringskedjan 

är att de fasta tidsgränserna kan försämra kvaliteten i sjukskrivningsprocessen. Läkare 

menade bland annat att Försäkringskassans handläggare blivit striktare i sina bedömningar 

och gör en annan tolkning än läkaren och att oenighet råder särskilt vid stressrelaterade 

diagnoser (Johnson, 2010, 177-181). Johnsons åsikt är att dessa förändringar genom åren har 

luckrat upp en välfärdsmodell med generella socialförsäkringar och höga ersättningsnivåer. 

Sjuklönen blir exempelvis ett sätt för staten att privatisera delar av sjukförsäkringen, 

inkomstbortfallsprincipen som urholkats, alltfler tecknar privata försäkringar, fokus på 

arbetsförmåga och en försämring av anställningsskyddet för sjukskrivna (Johnson, 2010, s. 

274).           

 

2.2 Arbetsoförmåga  

Forskaren Lotta Vahlne Westerhäll undersöker i en antologi hur begreppet arbetsoförmåga 

rättsligt-juridiskt har kommit att få en förändrad tolkning vid tillämpningen. Begreppet 

arbetsoförmåga ska förstås som att, för att ha rätt till sjukpenning skall två villkor vara 

uppfyllda; sjukdom och arbetsoförmåga. Dessutom att ett samband kan sägas existera, att 

sjukdomen i fråga nedsätter den enskildes arbetsförmåga (Vahlne Westerhäll, 2008, s. 230). 

Vahlne Westerhäll skiljer inledningsvis på politiken bakom socialförsäkringssystemet som 

fördelningspolitiska och styrpolitiska ageranden. Den förra innebär att uppnå sociala 

rättvisekrav medelst resursomfördelning och utjämning av skillnader av ekonomisk och social 

art. Den sistnämnda handlar om att uppnå andra politiska syften vilket kan komma till uttryck 

som att minska antalet ersättningsberättigade, föra över sjukförsäkrade till andra 

försäkringsformer och att spara in pengar (Vahlne Westerhäll, 2008, s. 226-227). Vidare 

beskriver Vahlne Westerhäll de rättsäkerhetsprinciper hon urskiljer hos en rättsstat. Dessa 

båda är formell och materiell rättsäkerhet. Formell rättsäkerhet innebär att rättsliga beslut är 

förutsebara med en hög grad av precision och minimal vaghet i begreppen. Materiell 

rättssäkerhet innehåller den formella med tillägget att även beröra etiska överväganden som 
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handlar om huruvida besluten är bra eller inte bra för människor givet situationen. Det kan 

bland annat handla om mänskliga rättigheter (Vahlne Westerhäll, 2008, s. 228-229). 1997 

trädde lagändringar i kraft som lanserade ett nytt renodlat arbetsoförmågebegrepp vilken 

förklarade att ersättning ska baseras på medicinska kriterier utan särskild hänsyn till 

arbetsmarknadsmässiga eller sociala förhållanden. Författaren ställer sig frågande till vad som 

egentligen är nytt då alla andra förhållanden som inte kan sägas vara i överensstämmelse med 

läkarvetenskaplig expertis redan utesluts i tidigare definitioner. Syftet med de nya kriterierna 

ska ha varit att minska försäkringens kostnader, öka rättssäkerheten och förvisa människor till 

arbetsmarknadspolitikens domäner om de anses vara arbetsföra. Detta anser författaren 

innebar att ett fördelningspolitiskt syfte har fått ge vika för ett styrpolitiskt vilket leder till att 

den formella rättssäkerheten minskas (Vahlne Westerhäll, 2008, s. 237-239). När det gäller 

bevisande av samband mellan sjukdom och arbetsförmåga som den grund varpå beslut om 

ersättning ska utgå ifrån har läkarintyget länge haft en särprägel. Under senare år har dock 

intyget som objektiv grund kommit att ifrågasättas mest p.g.a. höga sjuktal. Detta i 

kombination med renodlingen av begrepp beskylls nu läkare för att öka ohälsotalen. Man vill 

inte ha en självständig yrkeskår gentemot staten som har möjlighet att påverka politiska 

beslut, därför ska läkare utbildas i författande av intyg på försäkringsmedicinsk basis. Vahlne 

Westerhäll menar att detta leder till läkare som ”gate-keepers”, grindvakter åt försäkringen 

vilket ger en negativ utveckling av legitimiteten och rättsäkerheten (Vahlne Westerhäll, 2008, 

s. 246-27). Lotta Vahlne Westerhäll beskriver hur man kan tala om korrekta och goda beslut. 

Korrekta beslut kännetecknas av överensstämmelse mellan en konkret situation för den 

enskilde och de rättsliga normer, lika för lika med andra ord. Det goda beslutet kännetecknas 

av innefattar det korrekta samt hänsyn till etiska principer som människovärde och 

självbestämmande (jämför formell och materiell rättsäkerhet). Dessa båda kommer lätt på 

kollision med varandra p.g.a. den renodling av arbetsoförmågebegreppet som tillämpas. I en 

hypotetisk situation där två personer är i behov av rehabilitering. Den ena har anställning och 

den andre har inte det. Den förra kan få rehabilitering på samma arbetsplats till ett mindre 

påfrestande arbete medan den arbetslöse hänvisas till arbetsförmedlingen för att söka ett 

lättare arbete. Dessa är ”orättvisor” som Vahlne Westerhäll menar uppkommer i det befintliga 

regelverket (Vahlne Westerhäll, 2008, s. 249-251). I en bok innehållandes tre studier om 

läkarintygets roll riktar en av dessa studier in sig på intervjuer med handläggare, 

försäkringsläkare och sjukintygsförfattande läkare, genomförd av Lotta Vahlne Westerhäll, 

Stefan Thorpenberg och Magnus Jonasson. De två förstnämnda tenderar att svara i 

styrpolitiska termer medan läkarna (benämnt som läkare för att särskilja från 
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försäkringsläkare) mer svarar i en medicinsk syn på saken (Vahlne Westerhäll et al. 2009, s. 

234-235). Handläggarna ansåg att det är läkare som har ett stort ansvar för att avgöra vad som 

är sjukdom och riktar en del kritik mot att de brister i att lämna in fullständiga intyg och att 

lita för mycket på patienternas egna utsagor. Detta hör samman enligt författarna i 

handläggarnas brist på medicinsk kompetens. Det kompliceras ytterligare i vad som kan anses 

vara en profession där författarna menar att handläggarna svårligen kan anses vara en 

profession som snarare kännetecknas av längre akademisk examen och särskilda erfarenheter 

än en samordnande uppgift. Läkare besitter till skillnad från handläggare en legitimitet i en 

akademisk examen och yrkeserfarenhet (Vahlne Westerhäll et al. 2009, s. 235-236). När det 

gäller synen på den egna yrkeskategorin menade handläggare att de representerade 

myndigheten och att läkare representerar patienten. Läkarna såg sig generellt som ombud för 

patienten och handläggarna som representanter för staten. Försäkringsläkare såg sig som 

representant för myndigheten och i mindre grad som objektiv bedömare. De flesta intervjuade 

ansåg att rollfördelningen var bra som den var, dock ville några läkare slippa byråkratin kring 

läkarintygen (Vahlne Westerhäll et al. 2009, s. 236-238). När det gäller diagnostyper menade 

handläggare att de aldrig sjukskriver för symptom medan en läkare menade att man alltid 

sjukskriver för symptom och inte för sjukdomen som sådan. Författarna menar att det vore 

ologiskt att strikt sjukskriva för objektivt bevisbar sjukdom då olika symptom ger olika 

funktionsnedsättningar. I så fall skulle alla med en viss sjukdom sjukskrivas alldeles oavsett 

hur sjukdomen påverkar funktionen hos den enskilde (Vahlne Westerhäll et al. 2009, s. 240-

241).   

2.3 Läkarintyg och mätbarhet 

Lytsy, Hansson och Anderzén (2009) menar att det är svårt att exakt precisera sambandet 

mellan sjukdom och arbetsförmåga. Eftersom läkarintyget (medicinskt beslutsstöd) efterfrågar 

en tydlig funktionsnedsättning till en viss organnivå för att ersättning ska vara aktuellt tas det 

inte i beaktande sådant som inte rör sjukdomen men ändå påverkar individens förutsättningar 

att klara av ett arbete (Lytsy et al., 2009, s. 565). Lytsy et al. beskriver de politiska 

reformeringarna inom sjukförsäkringen fram till införandet av rehabiliteringskedjan som en 

inriktning på ökad precision vid sjukskrivning och förbättrad hälsa för de i arbetslivet. Efter 

införandet av rehabiliteringskedjan menar de att det är en form av uppstramning och striktare 

doktrin som riktar sig mot de inom sjukförsäkringen där ökad sysselsättning är målet (Lytsy et 

al. 2009, 566). Författarna beskriver det som att det under 2009 när artikeln skrevs pågick ett 

socialpolitiskt experiment utan skyddsnät där sjuka människor blir friska i 
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sjukförsäkringsjuridisk mening. Hur det påverkar den faktiska hälsan och den politiska 

legitimiteten hos befolkningen menar de är oklart (Lytsy et al. 2009, s. 570-571).  

I en studie från 2014 med bland annat djupintervjuer lät Lena Eriksson, Morten Sager, Carin 

Staland-Nyman och Gunnel Hensing intervjua 15 stycken personer vilka hade varit delaktiga i 

att ta fram det försäkringsmedicinska beslutsstödet varav 9 av dessa var läkare (Eriksson et al. 

2014, s. 333). Forskarna menar i sina resultat att det finns begränsningar i vad som kan 

kommuniceras till Försäkringskassans handläggare i sjukintyget (vilket även var fallet i den 

mall som användes för att utarbeta beslutsstödet av dessa involverade). Läkares kliniska 

kunskaper och helhetssynen på en specifik patient i utarbetandet av en behandlingsplan 

översätts svårligen till ett standardiserat sjukintyg. Det linjära tänkandet som beslutsstödet 

representerar kan vara fruktbart när relationen sjukdom och arbetsförmåga är enkel att 

överblicka men blir svårare ju mer komplicerad kontexten blir. Det uppstår då en diskrepans 

mellan handläggarnas och läkarnas syn på arbetsförmåga och hur dessa kan översättas till 

mätbara resultat. Forskarna menar att ett sätt att se på saken är att sjukskrivningskunskapen 

flyttats från läkarkåren till Försäkringskassan. Slutsatserna de drar är att trots att det rådde 

samenighet hos dessa involverade experter i utarbetandet av beslutsstödet när det gäller 

uppstramningen av sjukskrivningsprocessen, skilde det sig åt mellan den linjära logiken och 

läkares kliniska erfarenheter. Det skulle kunna förklara att Försäkringskassan emellanåt anser 

att läkarintygen inte håller måtten (Eriksson et al. 2014, s. 336-337).   

 

2.4 Läkare och Försäkringskassan 

Elsy Söderberg går i en artikel i Socialmedicinsk tidskrift (2011) igenom undersökningar som 

genomförts rörande förändringar innan och efter det försäkringsmedicinska beslutsstödet togs 

fram och implementerades. Utfallet av att diagnosspecifika rekommendationer som är en del 

av beslutsstödet, infördes ledde till generellt kortare sjukskrivningstider. En undersökning av 

informationen i läkarintygen gav bland annat att motiveringar för sjukskrivningar som blev 

längre än beslutsstödet rekommenderade i högre grad beskrevs och preciserade beskrivningar 

av sjukdomstillstånd tillkom (Söderberg, 2011, s. 391). Däremot förekom information om den 

enskildes funktionsnedsättning, arbetsförmåga och arbetsplats lika sparsamt före och efter att 

beslutsstödet infördes (Söderberg, 2011, s. 396). Söderberg menar vidare att det kan uppstå en 

paradox vid sjukskrivningsärenden inom hälso- och sjukvården p.g.a. de två parternas, 

Landstinget och Försäkringskassan, olika roller: Att den förstnämnda utarbetar åtgärder i 
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samråd med patienter och den sistnämnda bedriver myndighetsutövning på objektiva grunder. 

Undersökningar ska ha visat ett förtroendegap mellan dessa och det försäkringsmedicinska 

beslutsstödet förväntas överbrygga gapet genom att kunna accepteras i respektive system, 

trots olika professioner. Söderberg anser att framtida forskning borde inrikta sig på att 

undersöka hur de två professionernas kompetens påverkar samarbetet inom hälso- och 

sjukvården och med olika perspektiv (Söderberg, 2011, s. 394-396).  

Kerstin Ekberg undersöker de svårigheter som kan uppkomma i bedömningen av den 

enskildes arbetsförmåga och anställningsbarhet i gällande regelverk. De fasta tidsramar som 

rehabiliteringskedjan stipulerar tenderar att innehålla risker enligt Ekberg för de som inte 

återgått till sitt arbete inom de första 90 dagarna. Problemet är att man riskerar att rotera runt 

bland olika aktörer som i det läget inte har något långsiktigt ansvar utan hänvisar vidare. Detta 

skulle kunna överbryggas. Det kan handla om brister i ett läkarintyg eller bristande 

kommunikation mellan berörda professioner (Ekberg, 2011, s. 400). Just begreppet 

arbetsförmåga kan leda till att problem uppstår vilket kan skönjas redan i den inledande 

processen med läkarintyget. Beslutet Försäkringskassan kan bli inkorrekt när läkare har att 

bedöma funktionsförmåga i relation till det specifika arbetets krav. Ekberg pekar på forskning 

där anpassning på arbetsplatser som exempelvis kompetensutveckling och förbättrade 

arbetsvillkor har visat sig ha hälsofrämjande effekter vid återgång till arbetet (Ekberg, 2011, s. 

402). I en fjärdedel av sjukskrivningsfallen är processen så pass komplicerad att dessa inte 

återkommer till arbetet inom de givna tidsramarna. I det fallet kommer flera aktörer bli 

involverade där samspelet mellan berörda parter som Försäkringskassan, läkare och 

arbetsgivare brister i informationsutbyte och kommunikation. Arbetsgivare kan i det läget 

sakna incitament till att anpassa arbetsplatsen för den sjukskrivne. Dilemmat läggs enligt 

Ekberg mycket på handläggaren på Försäkringskassan som har att fatta korrekta och samtidigt 

rättvisa beslut i relation till den enskildes rättigheter (Ekberg, 2011, s. 405-406).      

I en rapport utgiven av en projektgrupp verksam på Karolinska Institutet har Kristina 

Alexandersson et al. (2013) genomfört enkätstudier 2012 utskickad till yrkesverksamma 

läkare i Sverige om läkares syn på sjukskrivningsärenden. Resultaten jämfördes med två 

tidigare studier från 2004 respektive 2008. Resultaten visade att läkare med minst sex stycken 

sjukskrivningsärenden/vecka har minskat och att det försäkringsmedicinska beslutsstödet 

upplevs som användbart och många läkare efterfrågar handledning i försäkringsmedicinsk 

kompetens. I överlag var läkarna i studien nöjda med kontakten med Försäkringskassan men 

38 % ansåg att Försäkringskassan begär in onödiga kompletteringar, en dryg fjärdedel tyckte 
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det fanns brister i handläggarnas kompetenser och det var en större andel i 2012 års studie 

som upplevde sina bedömningar ifrågasatta och att man ”talar olika språk” (Alexandersson et 

al. 2013, s. 4-5). I en rapport utgiven av Försäkringskassan (2015) analyserar Alexandersson 

samma rapport djupare. Det är unikt med en studie om läkares förtroende för 

Försäkringskassan då Alexandersson inte har funnit några sådana tidigare studier. Resultaten 

gav att majoriteten av läkarna var nöjda i kontakten med myndigheten, andra studier har även 

visat att långtidssjukskrivnas är nöjda med bemötandet de får från Försäkringskassan. Detta 

skiljer sig från en mediebild som säger att de flesta är missnöjda i kontakten med dem 

(Försäkringskassan, 2015, s. 123). En aspekt av det som uppfattas som problematiskt är att 

läkare har en egen professionalitet med utbildning, kodex, etik och inre kultur medan däremot 

handläggare på Försäkringskassan inte har samma kollektiv tillhörighet. Det finns ingen 

högskoleutbildning skräddarsydd för att bli handläggare. Detta kan ha betydelse för den kritik 

som faktiskt kom fram i undersökningen på en basal nivå. En mindre del ansåg sig bli bemött 

med en negativ attityd av handläggare vilket kan spä på ”fiendskapen” mellan professionerna. 

Dessa var 9 % av de som svarat (Försäkringskassan, 2015, s.126-128).          

2.5 Medikalisering 

Frida Boräng, Bo Rothstein och Isabell Schierenbeck undersöker orsaker till den ökade 

sjukfrånvaron från slutet av 1990-talet till början av 2000-talet där man finner att många 

upplevde försämringar av arbetsmiljön men att detta inte motsvarar samma resultat på 

strukturell basis. Det vill säga att enskilda sjukskrivna upplever att de har en dålig arbetsmiljö 

men forskningen bekräftar inte detta med att arbetsmiljön totalt sett skulle ha försämrats. 

Många ska även ha uttryckt att de helst skulle vilja ha ett annat arbete (Boräng et al. 2008, s. 

68-69). Författarna menar utifrån Albert Hirschmans ekonomiska teorier att aktörer i detta 

läge har två möjligheter, att protestera på endera vis eller göra sorti (lämna/byta jobb). Deras 

hypotes är att många olika faktorer kan spela in vid en försämrad arbetsmiljö som dålig 

psykosocial miljö, förändrad teknik och omorganiseringar. Arbetstagarna å sin sida väljer 

kanske inte att byta arbete för att man inte vill flytta eller för att man inte vill hamna längst 

ner på anställningsstegen i relation till lagen om anställningsskydd. De menar därmed att 

boven i dramat är bristande rörlighet på arbetsmarknaden. Ett annat stort problem är vad de 

kallar för välfärdsstatens medikalisering som innebär att arbetsmiljömässiga problem nu 

hanteras som sjukdomsärenden (Boräng et al. 2008, s. 69-73). Den forskning Boräng et al. 

belyser visar att byte av arbete ska ha positiva hälsoeffekter. Att ha ett arbete man trivs med 

och den reella möjligheten att kunna byta arbete verkar vara de främsta faktorerna för detta 
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(Boräng et al. 2008, s. 78-79). Handläggare på Försäkringskassan och den intygsförfattande 

delen av läkarkåren besitter båda yrkesmässiga och erfarenhetsbaserade kunskaper. Tills 

nyligen var försäkringsmedicin något läkaren fick genom erfarenheten på samma sätt som 

handläggaren fick medicinska kunskaper genom erfarenheten. Dessa kan i sammanhanget 

betecknas som s.k. frontlinjebyråkrater menar Boräng et al. och att dessa utvecklar interna 

kulturer i sina respektive arbeten. Problemen som kan uppstå för en sjukskrivande läkare är att 

patientens beskrivningar om smärta eller dylikt kan vara så pass vaga att läkaren enbart har att 

beskriva symptomen. Vidare riskerar sjukdomsbilder att förstärkas då varken handläggare 

eller läkare har kunskaper om den enskildes arbetsmiljöfaktorer. Därför ökar risken för 

medikalisering och att arbetsbyte negligeras (Boräng et al. 2008, s. 79-82).  

 

3. Teori 
I detta avsnitt behandlas det teoretiska perspektivet som jag använder mig av i uppsatsen. 

Inledningsvis presenterar jag valda delar av Peter Berger och Thomas Luckmanns 

kunskapssociologi (The social construction of reality. A treatise in the sociology of 

knowledge, 1991). Berger och Luckmanns idéer ger en teoretisk grund och ansats. Därefter 

behandlas Wendy Nelson Espeland och Mitchell L. Stevens Commensuration as a social 

process (1998).  

3.1 Berger & Luckmann 

Det övergripande antagande eller den teoretiska ansats Berger och Luckmann förfäktar säger 

att verkligheten är socialt konstruerad av människor. Verkligheten är intimt förknippad med 

fenomen som är utanför och bortom oss själva. De går inte att önska bort dem. Lika med 

kunskap som säger oss att dessa fenomen är verkliga med särskilda karaktäristika (Berger & 

Luckmann, 1991, s. 13). De slår fast att kunskapssociologin som de hänger sig åt bör 

sysselsätta sig med att analysera förgivettagna kunskaper och hur dessa kunskaper uppstår och 

förs vidare oavsett dessas validitet. På så vis att kunskaper uppstår och förs vidare till nästa 

generation i sociala processer bör kunskapssociologin analysera verklighetens sociala 

konstruktion (Berger & Luckmann, 1991, s.15).  

3.2 Institutionalisering 

All mänsklig aktivitet som upprepas blir föremål för vanemässighet. Upprepade handlingar 

blir effektivt utnyttjade som återger mening för den enskilde och/eller kollektivet. Det för med 

sig även att vanemässigheten eller det rutinmässiga gallrar bort alla möjliga 
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handlingsalternativ till en handfull tillgängliga vilket överbryggar den valångest man kan 

känna inför en aktivitet (Berger & Luckmann, 1991, s. 71). Institutionalisering förekommer 

när typifierade vanemässiga handlingar är ömsesidiga, både vad gäller handlingar men även 

den rollfördelning man tilldelar varandra. Institutioner är även historiska, det vill säga att de 

har en historia som delas av aktörerna (Berger & Luckmann, 1991, s. 72). Vidare beskriver 

Berger & Luckmann hur den sociala verkligheten består i en dialektisk process mellan tre 

tillstånd som de benämner externalisering, objektivering och internalisering. Externalisering 

sker när människor tillskriver objekt, materiella såväl som immateriella, en viss mening vilket 

i allt väsentligt är en mänsklig produkt. Dessa får en objektiv innebörd för människor, de 

uppfattas som objekt varande utanför människan och påverkar oss utifrån paradoxalt nog när 

dessa är en produkt av mänskligt handlande. Internalisering blir när vi tar till de objektiverade 

symbolerna, orden, handlingarna till våra medvetanden och förstår dessa på ett meningsfullt 

sätt i dess sociala kontext och betydelse (Berger & Luckmann, 1991, s. 78-79).  

3.3 Legitimering 

Legitimering är en process vilken innebär att objektiveringarna behöver förklaras och 

rättfärdigas. Detta är inget bekymmer i första generationen men blir det när institutionerna 

skall överföras till nästa generation. Rättfärdigandet är av kunskapsinriktad såväl som 

normativ art. Det vill säga att man bör inte bara rättfärdiga någonting som en sann och giltig 

kunskap utan även normativt och moraliskt som att detta är det rätta och det andra är fel 

(Berger & Luckmann, 1991, s. 111). Det existerar fyra steg av legitimering. Det första steget 

kännetecknas av för-teoretiska utsagor som ställs i relation till traditioner av typen ”så här har 

vi alltid gjort”. Det är så att säga självklarheter som man bara lär sig. Det andra steget 

innehåller rudimentära teoretiska påståenden ofta i form av maximer, satser och ordstäv med 

moralisk innebörd. Exempelvis hur barn bör bete sig som att tvätta sig, lägga sig i tid, vara 

lydiga etc. Det tredje steget innehåller en mer sofistikerad form av uttalade teoretiska 

påståenden och satser. Här existerar en legitimerad sektor skild från övriga kunskapsbanker i 

makt av sina särskilda kunskaper. Det är komplicerat och för stort för gemene man att 

självständigt begripa, därför åtnjuter ett särskilt klientel mandatet att medelst särskilda 

procedurer agera i enlighet med dessa särskilda kunskaper. Byäldsten är en analogi Berger 

och Luckmann för fram som i sin vishet och erfarenhet lär upp adepter i särskilda riter för att 

uppnå en särskild form av kunskap. Det fjärde steget kallar de för symboliska universum. Här 

uppehåller man sig vid en symbolisk totalitet som svävar över och existerar bortom 

vardagslivets fattningsförmåga. Gudstro är ett exempel där all objektiverad social historia och 
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biografi förs samman till en totalitet. Handlingar får ett slags symboliskt och samtidigt 

mystiskt rättfärdigande (Berger & Luckmann, 1991, s. 112-114).  

3.4 Socialisation  

Man föds inte till samhällsmedlem utan blir det allteftersom man socialiseras i en objektivt 

social struktur. Berger och Luckmann skiljer mellan primär och sekundär socialisation. Den 

primära socialisationen sker typiskt i relationen barn-förälder (signifikanta andra). De 

signifikanta andra förmedlar den objektiva sociala strukturen till barnet som tar till sig detta, 

men det modifieras och blir en form av idiomatiskt uttryck. Barn som växer upp i 

arbetarklassen tar till sig den världsbilden som kan ge barnet känslor av underlägsenhet, 

bitterhet eller för den delen upprorskänslor och behov av att hävda sig (Berger & Luckmann, 

1991, s. 151). Mycket beroende på en utvecklad arbetsdelning i samhället kännetecknas den 

sekundära socialisationen av att där fördelas kunskaper som har sitt ursprung i ”subvärldar”. 

Mer precist är det specifika kunskaper som är fördelade efter givna roller. I den sekundära 

socialisationen anammar man en viss semantik och självklara kunskaper men detta är dock att 

ses som en nivå över ”basvärlden” som är den primära socialisationens ursprung (Berger & 

Luckmann, 1991, s. 158). 

3.5 Kommensurabilitet 

I en artikel beskriver Wendy Nelson Espeland och Mitchell L. Stevens vad de benämner som 

commensuration vilket översatt blir kommensurabilitet vilket i konkret mening blir 

jämförbarhet eller jämförbarhet med gemensamm måttstock. För att initialt förstå begreppet 

tas några exempel upp som exempelvis mödrar som kalkylerar på kvalitetstid med sina barn 

och försöker optimera tiden till att umgås med barnen där man till slut finner en 

tillfredsställande jämvikt av tid. Ett annat exempel är på när en damm ska byggas och man 

försöker kvantifiera och kalkylera på värdet av att åka nerför floden vilket kommer att 

omöjliggöras om en damm byggs. Ekonomen som skulle kalkylera på värdet misslyckades i 

att hitta ett adekvat pris för detta (Espeland & Stevens, 1998, s. 313-314). Kommensurabilitet 

är en social process mer än enbart en teknisk metod för jämförbarhet. Det är kvalitativt olika 

företeelser transformerade till en gemensam måttstock för att kunna kategorisera och förstå 

världen. Det har blivit så taget för givet att vi inte ens kontemplerar över det i vardagslivet 

(Espeland & Stevens, 1998, s. 315). De fördelar kommensurabilitet för med sig är att det 

reducerar en stor mängd komplicerad fakta till lättåtkomliga siffror och minskar antalet 

möjliga valalternativ som tenderar att bli förvirrande. Med en teknologisk utveckling kan 

datoriserade programvaror enkelt och snabbt kvantifiera information vilket gör ämbetet 
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enklare för exempelvis politiker. Vad som skiljer kommensurabilitet från all annan 

standardisering är den gemensamma måttstocken som det möjliggör. Dessutom innebär det att 

det skapar relationer mellan olika objekt. Detta skiljer det från exempelvis folkräkning som 

inte utvärderar relationer mellan människor eller inför ett dammbygge där en mängd olika 

tester för att mäta vattenkvalitet görs men det är först när alla dessa olika tester sammanförs 

till ett uttryck, vattenkvalitet, som man kan tala om kommensurabilitet (Espeland & Stevens, 

1998, s. 316-317). Det är dessutom en process vilket möjliggör ett ekonomiskt utnyttjande av 

objekt eller företeelser, s.k. trade-offs, där värdebestämningen består i att två objekt uttrycks i 

en tredje måttstock. Det sker en abstraktion, en reducering av information där det som blir 

kvar ordnas i nya former (Espeland & Stevens, 1998, s. 317). På de handlingssätt som 

kommensurabilitet förekommer varierar. Dels beror det på hur teknologiskt närvarande och 

uttalade de är (ex. skillnaden mellan en aktiemäklarfirmas och en hemmafrus kalkylerande av 

värde). Det beror även på hur pass synliga och explicita de är, det vill säga hur förgivettagna 

de är i människors vardag (som tidigare exempel visar). Det beror även på vilka aktörerna är i 

sammanhanget. Vissa är förebehållna ett visst skikt i ett yrke, andra kan vara mer fördelade i 

en hierarkisk ordning där vissa är mer eller mindre deltagande i processen (Espeland & 

Stevens, 1998, s. 318). Kommensurabilitet som praktik och process betraktas av somliga som 

en decentraliserad demokratiutveckling. När det blir möjligt att sammanföra skilda och 

komplicerade åsikter och viljor kan en politisk process genomföra en ambitiös reformpolitik 

som dessutom är en maktdelare. Kvantifierandet möjliggör en försvagning av autonomi och 

exklusivitet hos vissa s.k. expertgrupperingar i samhället. Kunskaper som är opersonliga och 

offentliga är överlägsna partikulära former av vetande. Som exempel innan mätningar blev 

mer standardiserade, kännetecknades regioner och byar av en heterogenitet av olika former av 

måttstockar. Där blev lokal sedvanesätt och lokala riter och traditioner det viktigaste. 

Prisgivning kunde godtyckligt försiggå beroende på exakt vad bönderna värderade i 

produkten. Därav var det i statsmaktens intresse att standardisera praktiker (Espeland & 

Stevens, 1998, s. 330-331).  

3.6 Icke-kommensurabilitet 

Ibland kommer den sociala process som kommensurabilitet innebär på tvärs med kulturella 

och moraliska gränser. Att uttala någonting som icke-kommensurabelt är också det ett 

värderande, om än en form av negation. Det finns inga trade-offs och det ena går inte att 

jämföra med det andra då det är unikheten i de bägge som är det intressanta. Allt detta är 

flytande då våra kulturella och moraliska gränser är flytande och föränderliga. Det är 
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avhängigt hur vi definierar de roller som tillskrivs och försvaret av det ena eller andra som 

icke-kommensurabelt kan bli starkare eller svagare. Identiteter kan uppfattas som icke-

kommensurabelt som ett signalerande av hur man bör agera gentemot denna kategori 

(Espeland & Stevens, 1998, s. 326-327). Tron på vissa företeelser som icke-kommensurabla 

är ett sätt att begränsa det som kan bli utsatt för rationella val. Det ligger arbete bakom denna 

praktik också vilket kan vara förbehållet en viss sorts expertis. Konstkritiker eller 

museiintendenter åtnjuter förtroende i att kunna avgöra konstnärliga mästerverk bortom 

prisbestämmelser. Läkare kan i kraft av sin erfarenhet och kliniska kunskapsbank vara den 

som avgör hur man bör agera inför ett medicinskt fall (Espeland & Stevens, 1998, s. 228). 

Uttalad kritik mot kommensurabilitetsprocessen kan från politiskt höger uttryckas i motvilja 

mot en utjämnande effekt som förminskar auktoriteten hos somliga grupper. Från vänster 

menar man att det döljer maktrelationer (Espeland & Stevens, 1998, s. 330). Författarna 

menar att där motstånd mot kommensurabilitet och motvilja uttrycks tenderar att existera i 

gränslandet av institutioner med olika praktiker att värdera som även kan överlappa varandra. 

Det kan även göras gällande när en säregen identitet står inför hot om kommensurabilitet. 

Samhället består av ett komplex av olika institutioner. Det ger att det existerar flera olika 

alternativ till att värdera kategorier, objekt och praktiker. I vardagslivet värderar vi olika 

beroende på kontext. I en eventuell jobbansökan värderar vi hur hög lönen är och i relationer 

till nära och kära värderar vi den kärlek och omtanke vi får och ger vilket blir en motsägelse 

om vi skulle jämföra båda dessa efter samma måttstock (Espeland & Stevens, 1998, s. 332). 

Ett annat belysande exempel är kommersiell surrogatmödraskap. Kritiker belyser att praktiker 

som är förknippade med kapitalistiskt marknadstänk inte ska sammanblandas med den intima 

sfären. Andra ser mer positivt på surrogatmödraskapet. Espeland och Stevens menar att 

anledningen till att disparata åsikter om surrogatmödraskap som dessa existerar är för att 

varken det ena eller det andra synsättet är av hegemonisk art. Ingen av de dominerar allena 

över ”fältet”. Det är ett bräckligt slagfält där påståenden om icke-kommensurabilitet kan bli 

ett retoriskt och politiskt vapen för förespråkare av ena eller andra synsättet. Icke-

kommensurabilitet kan hävdas även när identiteter hotas som nämndes ovan. Kollektiva 

identiteter som uttrycks i symboliska termer kan försvaras hårt när försök till kvantifierande 

och jämförande med andra objekt är vid handen. Geografiska territorier ställs ofta i relation 

till nationell identitet där konflikter över suveränitet kan bli bittra. Tydligt exempel på sådana 

konflikter är den långdragna israelisk-palestinska konflikten där olika kommensurabiliteter 

har framförts över rätten till territoriet i diplomatiska och fredsförhandlande sammanhang. Att 

påtala någonting som icke-kommensurabelt kan vara ett uttryck för strategiskt tänkande i 
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liknelsen att bluffa i ett kortspel då man har någonting att förlora. Det kan vara strategiskt 

men lika gärna vara uttryck för en djupt rotad övertygelse. Människor vars hem och leverne 

har trasats sönder fysiskt såväl som mentalt efter låt säga en naturkatastrof eller utsläpp av 

gifter i dricksvatten lever i ett förvirrat symboliskt tillstånd men kan då använda denna 

oförrätt senare för att bli materiellt kompenserade (Espeland & Stevens, 1998, s. 332-334).        

3.7 Syntes          

Av ovan beskrivna är Berger och Luckmanns bidrag till för att ge en förståelse för hur 

socialisering försiggår och hur kunskaper överförs. Detta har relevans för en specifik, avskild 

grupp som läkarkåren på grund av dess egna normer, kunskaper och inte minst den 

hippokratiska eden. För att ingå i läkargemenskapen sker en särskild socialisering och 

åtskiljande från andra professioner vilket gör det rimligt att anta att uppfattningar om hur 

medicinska bedömningar bör utformas är intimt kopplat till det medicinska yrket. Det begrepp 

från Berger och Luckmann som används i analyserandet är legitimering. Det innebar när 

kunskaper överförs från en generation till en annan och förklaras och rättfärdigas på 

erfarenhetsmässig och normativ grund. Särskilt intressant är det tredje av de fyra stegen då en 

avskild, legitimerad sektor av samhället existerar i makt av sina särskilda kunskaper, 

förbehållet just denna utbildade samling av människor. Espelands och Stevens begrepp 

relateras till legitimeringsbegreppet i slutdiskussionen. De förstnämndas begrepp används i 

kodningsarbetet och används i analysen (mer under metodavsnittet), legitimering diskuteras 

sedan ihop med dessa begrepp för att se relationen mellan dem.  

De begrepp från Espeland och Stevens jag använder mig av i denna studie är 

kommensurabilitet och icke-kommensurabilitet. Kommensurabilitet innebär den sociala 

process där kvalitativt olika företeelser transformeras till en gemensam måttstock för att 

kunna kategoriseras och begripliggöras. Det viktiga är den gemensamma måttstocken, till 

exempel vattenkvalitet som nämndes (se ovan). Måttstocken kan vara hierarkiskt ordnat eller 

vice versa. I den här studien äger det relevans i att ett begrepp som arbetsförmåga (eller 

arbetsoförmåga om man vill) är ett resultat av kommensurabilitet. Där kvalitativt olika 

företeelser (människors upplevda hälsa, observerbara biologiska fynd etc.) reduceras till en 

och samma måttstock. Kring denna måttstock kan det existera en kamp om 

tolkningsföreträdet.  

Icke-kommensurabilitet är värderandet av det unika och icke jämförbara. Det existerar i ett 

gränsland mellan flera olika institutioner där ingendera sitter på hegemonisk makt. Läkare var 
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enligt Espeland och Stevens en typisk expertis vilka kan påtala icke-kommensurabiliteten hos 

medicinska bedömningar.  

4. Metod 
Nedan följer den metod jag använder i uppsatsen samt metodval, urval, insamling av data etc.  

4.1 Metodval 

Den metodologiska ansatsen som valts för denna studie är i bred bemärkelse kvalitativ och i 

snävare bemärkelse etnografisk. Patrik Aspers menar att etnografisk forskning är kvalitativ 

men inte tvärtom att all kvalitativ forskning är etnografisk. En kvalitativ ansats ifrågasätter det 

för givet tagna för att försöka förstå studieobjektet/fenomenet. Etnografiskt arbete innehåller 

allt detta med tillägget att förståelsen av den andre är av vikt för att det ska kunna sägas 

existera en etnografisk förklaring (Aspers, 2011, s. 14). Det jag initialt ville genomföra var 

intervjuer i en öppen, tematisk form med läkare inom primärvården som arbetade just med 

sjukintyg. Med ett sådant förfarande formuleras inte frågor innan själva intervjutillfället utan 

det enda som är uttänkt innan är teman intervjuaren förhåller sig till. Tanken är att ett fritt 

samtal ska uppstå och den huvudsakliga poängen är att med en sådan form kan den som 

intervjuas bli medkonstruktör av frågorna och därmed kan den mening respondenten 

tillskriver vissa saker komma till uttryck (Aspers, 2011, s. 143-144). Av olika skäl blev inte 

det upplägget genomförbart trots en längre tids kontakt med primärvården. En formell 

ansökan skickades in till berörd organisation vilken godkändes. Därefter fick jag ytterligare 

kontakter som lovade att förmedla vidare mitt önskemål om intervjuer till verksamma läkare. 

Ingen besvarade detta vilket jag tolkar som antingen ointresse eller tidsbrist p.g.a. 

arbetssituationen. Jag ville fortsätta inrikta mig på läkares uppfattningar om arbetet med 

sjukskrivningar och detta gjorde att jag sökte mig till artiklar där specifikt läkare kom till tals i 

frågan, som en plan b.    

Metodvalet hänger ihop med det tidigare formulerade syftet vilket uttryckte att undersöka 

läkares uppfattningar om arbetet med sjukintygen i relation till Försäkringskassans 

handhavande av dessa och gör att en kvantitativ ansats inte vore lämplig. Syftet är alltså inte 

att undersöka hur mycket av någonting som förekommer utan hur läkare uppfattar arbetet med 

sjukintygen vilket gör en kvalitativ ansats mer lämplig.  

4.2 Urval och datainsamling 

Det urval jag bestämde mig för i syfte att komma åt läkares uppfattningar landade i att 

använda mig av artiklar från Läkartidningen. Läkartidningen ges ut av Läkartidningen Förlag 
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AB vilket ägs av Sveriges läkarförbund. Motiveringen för att använda mig av Läkartidningen 

består i att det är sannolikt där läkare oftast kommer till tals. Det förhindrar givetvis inte att så 

sker i andra tidningar som de största kvälls- och morgontidningarna men sannolikt i mindre 

omfattning. Med hjälp av Mediearkivet filtrerade jag sökningen mellan åren 2010 fram till 

idag (maj 2018). Tidsspannet kan verka godtyckligt men ett syfte var att kunna få med 

eventuella förändringar över tid (vilket är rimligt att anta med tanke på de förändringar i 

sjukförsäkringssystemet som förekommer). Av vad som beskrivits i inledningen och i tidigare 

forskning har Försäkringskassans förändrade arbetssätt ofta lett till en reaktion från 

läkarkåren, därmed ytterligare ett argument för ett längre tidsspann. De sökord som användes 

var ”försäkringskass*”, ”intyg” och ”läkar*” (asterisken i två av orden används för att få med 

ord med flera olika ändelser) vilket genererade ett antal artiklar. Vad som var noterbart var att 

de flesta artiklarna var från 2010 och 2011. Ytterligare en selektion i materialet var att jag 

uteslutande tog med material där läkare har yttrat sig vilket minskade antalet artiklar något. 

Ytterligare en sållning bestod i att ta med artiklar med substantiellt innehåll, d.v.s. där läkare 

fått uttala sig mer än i bara korta citat. Efter det att jag sållade bort somligt som irrelevant för 

studien landade det i totalt 21 st. artiklar.  

4.3 Validitet och reliabilitet 

Ifråga om tillförlitligheten hos resultaten i studier talar man ofta om validitet och reliabilitet. 

Andra menar istället att de är för intimt kopplade till ett positivistiskt tänk med höga 

sanningsanspråk och inte äger relevans för kvalitativa studier. Validiteten åsyftar giltigheten 

eller riktigheten i ett resultat, kort att till exempel ett begrepp verkligen mäter det den avser att 

mäta. Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten, om mätinstrumenten fungerar. I 

intervjusammanhanget kan det handla om huruvida samma frågor till samma personer 

kommer att generera samma svar av olika forskare (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 262-264).  

Ett problem i mitt fall handlar om att jag inte kunde genomföra de intervjuer jag ville utan har 

fått använda artiklar som belyser samma problematik. Därför har studien blivit mer deduktivt 

inriktad i och med att teorin har fått sätta en viss prägel på analysförfarandet (mer om det 

nedan). Det jag gör är att vara transparent i arbetet med materialbearbetning och insamling. 

För kvalitativa studier är det inte heller alltid önskvärt med en perfekt återupprepning av 

resultaten utan en hel del baseras på teorival och min egen förförståelse. Det reliabla i studien 

handlar således om transparensen i förfarandet.  
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4.4 Etiska övervägningar 

Vetenskapsrådet beskriver fyra begrepp vilka forskare ofta har att kontemplera över som 

sekretess, tystnadsplikt, anonymisering och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). 

Av dessa är det för denna studie närmast aktuella anonymisering även om de läkare som yttrat 

sig inte är baserade på mina intervjuer. I vilket fall som helst presenteras i denna uppsats inga 

namn eller specifika hänvisningar annat än år och tidskrift för att huvudfokus inte ligger på 

vilken specifik person som sagt vad utan att det är en läkare som har uttalat sig.   

4.5 Kodning och analys 

Koder är definitioner på hur ett empiriskt material ska struktureras. De har så kallade 

kodanvisningar vilka beskriver vad som faller in under den koden men lika viktigt vad som 

inte faller in under sagda kod. De kan vara knutna till teoretiska begrepp eller vara knutna till 

empirin. Den förra kallas för en deduktiv kodning och den senare för en induktiv kodning 

(Aspers, 2011, s. 168-169). I mitt kodningsförfarande inledde jag med att läsa igenom 

artiklarna i sin helhet. Därefter skapade jag två huvudkoder; ”kommensurabilitet” och ”icke-

kommensurabilitet” vilka har definierats i teoriavsnittet. Det är ett deduktivt förfarande. 

Aspers talar om att ”översätta” teoretiska begrepp till koder med ett sådant tillvägagångssätt 

men jag ansåg att dessa var lämpliga namn på koder så de fick heta samma sak. Efter 

formulerandet av två huvudkoder användes induktiv kodning på det viset att det empiriska 

materialet delades in i de två huvudkoderna och sedan bröts ner sinsemellan i flera 

underkoder. Underkoderna var till exempel ”oenighet om måttstock”, ”läkarprofessionens 

roll”, ”samverkan mellan professioner” etc.  

5. Presentation av empiri och analys  
Nedan följer presentation av den insamlade empirin med citeringar från artiklarna samt 

analys.  

5.1 Resultat och analys 

2010 kommenterar en läkare ett pågående förslag om utformningen av ett frågestöd till 

rådgivare som har att bedöma pisksnärtsskador: 

Förslaget är dåligt. Styf et al har reducerat symtom relaterade till pisksnärtsskada till en för dem mer 

hanterbar sort, nämligen något som lämpar sig att distribuera i formulärform. Genom att utelämna en 

stor del av den symtomatologi som kan förekomma leder förfarandet till en pseudodiagnostik 

Här är en tydlig illustration på vad jag menar är åsikter om icke-kommensurabilitet. Särskilt 

det sista ordet ger en indikation på vad denne läkare anser om mätbarhet om någonting så pass 
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komplicerat som pisksnärtskador. Det är rent av ovetenskapligt enligt vederbörande. Citatet 

illustrerar även att det råder oenighet om måttstocken. Med det menas att det råder skilda 

uppfattningar om just detta kan reduceras till en måttstock. Samma läkare uttrycker även det 

unika i verksamheten denne ingår i: 

Det är mångas uppfattning att när man som intygsskrivande läkare eller ”rådgivare” släpper ifrån sig 

möjligheten till personlig kontakt och fysikalisk kroppsundersökning, förlorar man det mänskligt 

medicinska perspektiv som borde vara förenat med all läkarverksamhet. Just den mänskligt 

handgripliga kontakten och det personliga mötet med svårt sjuka och handikappade människor är ofta 

avgörande för att man ska få en balanserad bedömning av så komplexa fenomen som arbetsförmåga 

och rehabiliteringspotential hos en enskild människa. 

Från dennes horisont besitter läkarkåren de specifika kunskaper som behövs för en 

”balanserad bedömning”. Här skulle man kunna tolka det som att personen argumenterar för 

begreppet arbetsförmåga som kommensurabelt, men min tolkning är att kontexten gör att 

argumentationen går ut på att det för just pisksnärtskador inte finns en entydig måttstock.  

I en annan artikel från samma år uttalar sig en annan läkare om den då pågående debatten om 

sjukdom och vilka arbeten sjuka ska kunna tänkas ta på arbetsmarknaden:  

Varje form av vetenskapligt stöd saknas således för tanken om enkla, mätbara objektiva samband 

mellan människors sjukdomar och deras arbete i förhållande till det ena eller andra normalt 

förekommande arbetet på arbetsmarknaden. Därmed förblir prövningen ett fiktivt spel där inte 

objektivitet utan förhärskande trender i omgivningen och slump fäller utslagen. 

Detta har jag kodat som icke-kommensurabelt och att det råder oenighet om måttstocken. 

Anledningen till att jag kodar det som icke-kommensurabelt är p.g.a. argumentationen i stort 

går ut på att Försäkringskassan inte bör bedöma arbetsförmågan efter sex månader vilket var 

fallet då utan läkare. Dessutom att denne läkare anser att det från läkarnas horisont inte kan 

sägas finna objektiva samband mellan sjukdom och arbetsförmåga baserat på vad som står i 

ett intyg som i ett annat skede ska tolkas av en expert eller annan tjänsteman. Det leder till 

godtycklighet menar läkaren. 

Ett annat fall av icke-kommensurabilitet handlar även om professionernas olika roller:  

Vi läkare vill egentligen bara göra den medicinska bedömningen, det enda vi har kunskap om. Vi vill 

inte bedöma arbetsförmåga… 
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Läkaren i det här fallet identifierar att läkarprofessionen har en samlad kunskap väsentligen skild från 

andra professioner och att varken den ena eller den andra ska överträda den andres domäner vad gäller 

professionella bedömningar baserade på kunskap. Ett annat citat utvecklar argumentationen:  

Det är många patienter med lite längre sjukskrivningar där man som läkare gör vad man kan för att 

patienten ska bli frisk. Samtidigt driver Försäkringskassan en egen kampanj för att avsluta 

sjukskrivningen så snart som möjligt. Det kan vara ödesdigert för exempelvis patienter med 

långvariga psykiska sjukdomar (…) Nu måste man verkligen lägga ut texten för att ytterligare en 

person ska förstå det som läkaren redan förstått: att detta är en person som inte kan arbeta. 

Utöver problematik kring mätbarheten argumenterar läkaren i fråga även om att läkaren är så 

att säga patientens stöd, detta mot Försäkringskassans kampanjande för att avsluta den sjukes 

sjukskrivning så fort som möjligt.  

Vad gäller de läkare som instämmer i kommensurabilitet av begrepp yttrar de sig bland annat med:  

Jag har arbetat som läkare i snart 40 år och först på senare tid börjat att få begäran om 

komplettering av utfärdat läkarintyg (det hände aldrig förr) från olika handläggare på 

Försäkringskassan. Jag har också arbetat ett antal år som förtroendeläkare på FK, bör tilläggas. En 

påminnelse från FK drabbar i första hand den sjukskrivna tills korrektion anländer. Jag har väl 

snarare blivit bättre nu för tiden på att skriva intyg med relevant innehåll än jag var i början av min 

karriär, men ändå duger många av mina intyg inte nu. 

Jag tolkar det läkaren uttrycker i stort som att denne instämmer i att det finns åtminstone 

möjligheter till en gemensam måttstock, bara det att den ena professionen är inkapabel och 

okunnig i att förstå vad som är rimligt att begära in för information.  Ett annat illustrerande 

exempel på kommensurabilitet men en annan begreppsdefinition är detta citat:  

Jag är lycklig över att under mitt läkarliv inte särskilt ofta ha behövt fundera över om till synes 

opåverkade människor med normalt fysikaliskt status ska vara långtidssjukskrivna för uppgivna 

smärtor i nackar och ryggar, trötthet, taskiga levnadsvillkor, deppighet, svårt att sova med mera. Jag 

har faktiskt förståelse för att FK:s handläggare många gånger behöver klarlägganden och noggranna 

utlåtande om den uppgivet sjukes funktioner för att, som Jan Weibring och Christer Holm skriver, 

kunna fatta beslut som är korrekta och rättssäkra. 

Det är särskilt påpekandena om korrekta och rättssäkra beslut som avslöjar enligt mitt sätt att 

se det om en enighet i att företeelser de båda professionerna är inbegripna i ska kunna avgöras 

på ett mätbart och därmed rättssäkert sätt. Problemet enligt läkaren är när Försäkringskassan 
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så att säga går över andra sidan gränsen och petar för mycket i vad läkarprofessionen gör i 

sina professionella bedömningar. Kommensurabiliteten är närmast uttalad i detta citat:  

(…) har arbetat som distriktsläkare på Norrmalms vårdcentral i centrala Skövde de senaste 17 åren. 

(…) håller med dem som menar att de gamla sjukskrivningsreglerna var för liberala och inte alltid 

gagnade patienterna.  Det hände att patienter kom, inte för att bli friska, utan för att få sjukintyg. 

Men nu har det slagit över åt andra hållet 

Läkaren verkar rätt enig med Försäkringskassan om att gemensamma begrepp, måttstockar är 

nödvändiga men vidare beskriver vederbörande att det är frustrerande när denne och 

Försäkringskassan har olika uppfattningar om skäl för sjukskrivning föreligger eller inte. 

Läkarna är enligt denne läkare till för patienterna och läkarkåren besitter nödvändiga 

kunskaper för dessa bedömningar: 

Men vid till exempel en utmattningsdepression kan det vara en lång process innan patienten blir frisk. 

Just patienter vars tillfrisknandeprocess sträcker sig över de tidsgränser som finns i systemet, 

exempelvis smärtpatienter, är de som framför allt kommer i kläm.  Här behövs mer flexibilitet, i den 

meningen att man bygger på bästa tillgängliga medicinska evidens som finns på området. 

Läkarna har alltså andra uppfattningar om sjukdomar med en lång tillfrisknadsperiod än 

Försäkringskassans mer snäva riktlinjer.  

En annan läkare pratar om att samverkan mellan flera medicinska aktörer är det bästa 

förfarandet:  

Efter många år i primärvården har jag de senaste fyra åren varit verksam som företagsläkare. I min 

nya roll har jag en nära kontakt med de arbetsgivare för vilka mina patienter arbetar. Jag eller mina 

medarbetare har tid och möjlighet att besöka arbetsplatsen om så behövs. Vi kan på ett helt annat sätt 

än primärvårdens läkare bilda oss en uppfattning om vilka krav som ställs på en specifik arbetstagare. 

Jag kan ha en direktkontakt med min patients närmaste chef  ofta direkt i högtalartelefon medan min 

patient väntar i konsultationsrummet. Jag har tid och resurser för avstämningsmöten. Jag har tid att 

formulera intyg på ett sätt som ger Försäkringskassan svar på de frågor som ställs. Jag samarbetar 

med en kunnig stab av beteendevetare, företagssköterskor och sjukgymnaster. Arbetsgivarna betalar 

gärna för våra insatser. De vet att snabb och effektiv rehabilitering lönar sig. Jag önskar att jag som 

distriktsläkare hade känt till mer om företagshälsovårdens arbetssätt och de unika resurser 

företagshälsan har. Det hade gjort mitt arbete som allmänspecialist lättare och mer effektivt. 

Läkaren instämmer i övriga delar i artikeln med att gemensamma måttstockar är av vikt för 

bedömningar, bara att läkarprofessionens roll behöver ordnas på ett annorlunda sätt för att 
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uppnå bästa resultat. Återkommande är hur flera läkare anser att läkare ska ha en tydlig roll 

vilket inte bör förändras till någonting annat än just detta.  

En som uttrycker sin frustration över kontakterna med Försäkringskassan beskriver det som:  

Det mest tidskrävande, och dessutom negativa, i den uppgiften är kontakterna med 

Försäkringskassan.  Intygen ska i dag beskriva allt i en detaljrikedom, som för mig ofta är en naturlig 

följd av diagnos och besvär, men så icke för FK. Jag saknar dessutom utbildning i vad alla på 

marknaden förekommande arbetsuppgifter kräver av en anställd, varför jag inte kan uppfylla FK:s 

krav på bedömning av patientens arbetsförmåga på denna detaljnivå. Dagens krav när det gäller 

intygsskrivning är helt orealistiska. Inom öppen vård finns det ingen möjlighet att göra en sådan 

bedömning. Många arbetsoförmögna får därför avslag på ett inhumant sätt. Detta känns tungt. 

Jag tolkar detta som en icke-kommensurabilitet med fokus på att den ena överträder in på den 

andres domäner. Läkarprofessionen utstår orimliga krav från Försäkringskassan vad gäller 

intygen och vederbörande uttrycker inget om att det trots allt är rimligt med reducerade och 

enhetliga begrepp att arbeta efter.  

Andra läkare uttrycker önskemål om att samverkan mellan Försäkringskassan och läkarna ska 

fungera bättre till fromma för patienterna:  

Många läkare anser att dagens förutsättningar måste förbättras och fördröjningar i 

sjukskrivningsprocessen åtgärdas. Det handlar i väldigt hög grad om läkarens roll och mandat samt 

om de verktyg som skapar dagens förutsättningar. Vid sjukskrivningens första dag är det viktigt att 

läkaren har ett tydligt mandat och snabbt kan komma i kontakt med arbetsgivare och 

företagshälsovård med flera när det behövs, samt att samverkan med Försäkringskassan kommer 

igång fort. Det fungerar inte nu. 

Detta är ett mer samtida exempel, från 2016. Ska man skönja någon slags utveckling över tid 

är det att mer önskemål om bättre samverkan uttrycks. Detta i kombination med vilken 

rollfördelning inblandade parter ska ha vilket belyses i citatet ovan.  

5.2 Diskussion 

Av de som uttrycker tankar om icke-kommensurabilitet vad gäller mått, reducerande begrepp 

etc. återkommer tankar om att det som läkarkåren är utbildade för att bedöma svårligen kan 

reduceras just till ett mätbart begrepp som kan begripliggöras enkelt. Samtidigt återkommer 

liknande tankegångar hos de som menar att gemensamma måttstockar visst kan skapas, bara 

att den ena parten, i det här fallet Försäkringskassan bör lyssnar mer på vad professionen 

inom det medicinska fältet har att säga. Espeland och Stevens beskrev kommensurabilitet och 
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även icke-kommensurabilitet som sociala processer där olika ideologiska uppfattningar kan 

komma till tals. Kommensurabilitet kan medelst mätbarheten möjliggöra ett pragmatiskt 

och/eller progressivt förhållningssätt till problem. Problem som i andra fall hade förblivit vaga 

och i många fall komplexa att hantera. Reducerandeprocessen gör de komplexa problemen 

begripliga. Nackdelen ligger just i att det kan bli översimplifierat, att i ett fält med 

konkurrerande grupper där ingen har hegemonisk makt står en ständig strid om 

tolkningsföreträde. Det blir i ett sådant läge närmast en dialektisk rörelse; å ena sidan till den 

ena gruppens fördel å andra sidan till den andra gruppens fördel. Detta kan jämföras med att 

antingen har läkare fått sista ordet i sjukskrivningsprocessen i kraft av sin profession eller så 

har tjänstemännen på Försäkringskassan tagit kommandot över tolkningsföreträdet. En rad 

exempel på läkare i denna studie pekar på att en del av läkarkåren anser att Försäkringskassan 

har för mycket att säga till om vad som specifikt rör de rent medicinska bedömningarna. Båda 

professionerna verkar i den genomgång jag har gjort vara någorlunda överens om att någon 

form av gemensam måttstock som har sin grund i ett arbetsförmågebegrepp är nödvändigt att 

arbeta utifrån. Det är enbart ett fåtal exempel jag funnit som tydligt uttrycker att vad 

läkarkåren sysselsätter sig med inte kan översättas till ett enkelt mätbart begrepp som lekmän 

i sammanhanget kan sätta sig till doms över.  

Vad gäller legitimeringsfenomenet definierat av Berger och Luckmann, drar jag den 

slutsatsen att det är ett fenomen som är närvarande vid kommensurabilitet och icke-

kommensurabilitet. Påfallande ofta är det gemensamma för båda argumentationslinjerna att 

Försäkringskassan ska låta bli att ”tassa på” läkarprofessionens domäner. Exempel visar att 

läkare som argumenterar för en icke-kommensurabel linje i sjukförsäkringsprocessen gör det 

för att påtala professionernas olika kunskapsbanker. Legitimeringen i det tredje steget 

handlade om hur en särskild samhällssektor skiljer ut sig från resten av samhället och att de 

gör det i kraft av sina förvärvade kunskaper. Läkare som argumenterar för att det inte finns 

gemensamma måttstockar gör det även för att argumentera för sin professions kompetens att 

bedöma komplicerade fall, en kompetens handläggarna inte besitter. Mest noterbart i den 

riktningen handlade om att specifika sjukdomsfall som exempelvis pisksnärtskador och 

utmattningsdepressioner inte kan reduceras till ett kvantifierat mått som handläggare kan 

använda för att bedöma om rätten till sjukpenning i det enskilda fallet föreligger. 

Argumentationslinjen som betonar kommensurabiliteten, d.v.s. att ett gemensamt mått 

existerar eller potentiellt kan existera betonar ofta att läkare och Försäkringskassan ibland har 

olika syn på fallen som handläggs. Läkare som argumenterar för kommensurabilitet verkar 
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anse att problemen med olika syn i ärenden handlar om språkförbistring, att de har olika 

fackspråk och talar förbi varandra. Från läkarnas horisont finns en frustration över att 

Försäkringskassan inte förstår dem och deras situation i att vad deras professionella kunskaper 

medger är att bedöma sjukdomar, sätta diagnoser och beskriva symptom. Det är en annan 

slags argumentation för legitimering som bottnar i att professionerna ska hållas separerade 

från varandra och endera ska inte kliva in på den andres domäner. Försäkringskassans 

handläggare gör sina bedömningar om sjukpenning och läkarna uttalar sig om det de har 

kunskaper om. Samtidigt vidhåller dessa läkare att en gemensam måttstock finns, bara att två 

olika tolkningar står mot varandra. Detta är en skillnad mot det icke-kommensurabla 

argumentet som snarare riktar in sig på att Försäkringskassan inte besitter någon som helst 

legitimitet i att bedöma hälso- och sjukvårdsärenden.  

För vidare forskning och andra studier hade jag gärna själv om möjlighet funnes, initierat en 

intervjustudie med just läkare vilket var min plan från början. Förvisso har en del studier 

gjorts om vad läkare anser om arbetet med sjukintyg och arbetet med dessa i 

kommunikationen med Försäkringskassan, men man skulle kunna rikta in sig på att undersöka 

hur åsikterna uttrycks i samtiden, om någon förändring har skett etc.  
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