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Långtidssjukskrivning 
 
Syfte Syftet med denna D-uppsats är att undersöka hur den nya betoningen på 

arbetslinjen påverkat rehabiliteringsarbetet för långtidssjukskrivna med psykisk 
ohälsa samt arbetets målsättning att öka de sjukskrivnas ”anställbarhet”. Utöver 
detta ämnar vi även se hur gränsdragningen mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan gällande individernas anställbarhet formas i praktiken. 

 
Tillvägagångssätt Vi har valt att genomföra en fallstudie med hjälp av kvalitativa djupintervjuer 

från det relevanta projektet och problematiserat dessa empiriska resultat med 
teoretiska perspektiv passande för vårt problemområde. 

 
Teoretisk referensram Studien bygger på dominerande teorier inom området anställbarhet och 

domänkonflikter men har även inslag av teorier ifrån områden såsom 
strukturfunktionalism. 

 
Resultat och Analys Arbetslinjens betoning i socialförsäkringspolitiken antyder en förändrad 

mentalitet rörande hanteringen av långtidssjukskrivna, framför allt med psykisk 
ohälsa. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetar med olika 
förutsättningar för att nå liknande mål vilket kan resultera i domänkonflikter 
rörande vad som karaktäriserar en anställbar respektive icke-anställbar individ. I 
projektet har man genom dialog med projektmedlemmarna konkretiserat de 
individuella dimensionerna av begreppet anställbarhet genom framväxten av en 
modell – den s.k. SMAK-modellen. 

  
Slutsats Den nya betoningen på arbetslinjen resulterar i ett hårdare rehabiliteringsklimat 

för de långtidssjukskrivna i kontakt med Försäkringskassan samt en 
ansvarsförskjutning rörande deras ohälsa. Projektet i fråga har med hjälp av den 
framväxande modellen SMAK givit begreppet anställbarhet en praktisk 
innebörd för deltagarna. Gränsdragningen mellan de två myndigheterna med 
anställbarhet som vattendelare kan verka problematisk med de två skilda 
målsättningarna som myndigheterna har och då ingen myndighet formellt har 
huvudansvaret för en individs rehabilitering, dock har inte vår fallstudie kunnat 
påvisa att dessa problem varit rådande för det studerade projektet. 

 
 
 
 



Abstract 
 
Title The path to employability - A study regarding a rehabilitation project 
 
Date of Seminar 22 January 2009 
Course SN505X Master-degree thesis 
Authors Joel Mattsson and Lennart Sebastian Wolff 
Advisor Peter Hultgren 
 
Five Keywords Employability, Establishing boundaries, Rehabilitation, Work model, reporting 

sick 
Thesis Purpose The purpose of this thesis is to illuminate the new emphasis on the swedish 

work model and it’s results in the rehabilitation work preformed in the swedish 
social security agency with the aim of increasing the patients “employability”.  

 
Apart from this we also intend to study the establishing of boundaries between 
the social security agency and the unemployment agency when it comes to a 
person working capacity and the practical formation of individual 
employability. 

 
Methodology We have chosen to conduct an empirical survey through a qualitative case study. 

This case study has been made through several interviews with project 
members. We have then analyzed these results in relation to theoretical 
perspectives we view relevant for our area of study. 

 
Theoretical framework The thesis is based on dominating theories in the area of rehabilitation and 

social roles but also has certain influence from theories deriving from the 
establishing of boundaries and the conflicts arising between the boundaries. 

 
Results and Analysis The emphasis of the work model in swedish social security signals a changed 

mentality in the rehabilitation of the sick-listed, especially those suffering from 
mental disorders. The social security and unemployment agencies work under 
different conditions and with different aims which in turn can lead to conflicts in 
regards to their areas of responsibility. In the studied project the staff has, 
through dialogue, preformed a concrete approach as to what characterizes the 
individual dimensions of employability through the emergence of the so-called 
SMAK-model. 

 
Conclusion The new accentuation on the aforementioned work model has resulted in a 

harsher climate for the sick-listed as well as a relocation of the responsibility 
affiliated with their sickness. The studied project has, with the help of the 
SMAK-model, given the debated term ”employability” a practical significance 
of individual dimension for the participants of the project.  The formation of 
boundaries between the two agencies can seem problematic in regards to their 
different aims and fields of expertise and lack of formal responsibility for the 
rehabilitation of an individual, yet we have not been able to decipher any such 
problems existing in our studied project.  

 
 
 
 
 
 



Förord 
 

I mars 2008 kom vi i kontakt med Försäkringskassan i Växjö och introducerades till ett 

rehabiliteringsprojekt vars arbetsmetodik verkade skilja sig från övrig rehabiliteringsverksamhet. 

Vi tyckte projektet lät intressant och bestämde oss för att studera det vidare i vår magisteruppsats. 

Arbetet med denna uppsats har varit långt, mödosamt men även lärorikt. När vi tog oss an detta 

område och detta projekt kunde vi inte ana att det skulle vara så komplext och omfångsrikt. Nu 

när arbetet äntligen är klart kan vi konstatera att den färdiga produkten har öppnat våra ögon för 

rehabiliteringsområdet. Vi vill framföra vår tacksamhet till de aktörer och deltagare i 

rehabiliteringsprojektet som gjort det här arbetet möjligt och för att vi fick möjlighet att ta del av 

deras verksamhet. Slutligen vill vi även tacka vår handledare Peter Hultgren för en mycket bra 

handledning. 

 

    Joel Mattsson & Lennart Sebastian Wolff 

Växjö, i januari 2009 
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1. INTRODUKTION 

 
Arbetslinjen uttrycker en aktiv arbetsmarknadspolitik där syftet är att kräva en motprestation 

av dem som erhåller ersättning från socialförsäkringssystemet1. När rehabiliteringsreformen 

tillkom år 1992 förtydligades, i enlighet med arbetslinjen, strävan att rehabilitera de 

försäkrade till arbete2. I och med att psykiatrireformen infördes i mitten av 1990-talet kom 

denna arbetslinje att gälla även personer med psykisk ohälsa. Dylika rehabiliteringsprojekt 

växte fram för att i linje med den nya betoningen på arbetslinjen rehabilitera 

långtidssjukskrivna personer med psykisk ohälsa som varit borta från arbetsmarknaden under 

lång tid.3 Utifrån detta område har vårt intresse vuxit fram och vi avser i denna uppsats att 

undersöka hur den nya betoningen på arbetslinjen påverkat rehabiliteringsarbetet och dess 

arbete med att öka anställbarheten för nämnda målgrupp. Kravet för att som försäkrad ingå i 

verksamhet hos Arbetsförmedlingen är att vara anställbar genom att ha en arbetsförmåga som 

uppgår till minst 50 %. Begreppet anställbarhet fungerar, i gränsdragningen mellan de 

involverade myndigheterna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, som s.k. vattendelare 

rörande huruvida de försäkrade kvalificeras för dessa 50 % eller inte. Vi anser att det är 

intressant att se hur gränsdragningen mellan de båda myndigheterna och dess ansvarsområden 

formas i praktiken. För att undersöka denna fråga studerar vi ett rehabiliteringsprojekt vars 

syfte varit att öka deltagarnas anställbarhet. Projektet har varit framgångsrikt enligt de 

innebörder projektets huvudmän tillskrivit begreppet ”anställbarhet”. Vi ställer oss dock 

frågan vad det innebär att öka sin anställbarhet i praktiken? Hur sker omvandlingen för en 

person som Försäkringskassan anser vara icke-anställbar till att bli anställbar och uppnå minst 

50 % arbetsförmåga? Efter denna inledande introduktion där vi introducerat vårt arbetsområde 

presenterar vi i detta kapitel vårt syfte och frågeställningar samt avgränsningar. Vidare ges en 

bakgrund till det nyss nämnda rehabiliteringsprojekt som ligger till grund för vår uppsats, 

samt en beskrivning av uppsatsens centrala begrepp. 

 

1.1 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att med hjälp av ett rehabiliteringsprojekt undersöka hur den 

nya betoningen på arbetslinjen i socialförsäkringspolitiken påverkat rehabiliteringsarbetet för 

långtidssjukskrivna personer med psykisk ohälsa och arbetets målsättning att öka 

                                                 
1 Melén 2008:27 
2 Vahlne Westerhäll mfl 2006:46f 
3 Markström 2003:174 
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anställbarheten, samt hur gränsdragningen mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, 

gällande dessa individers anställbarhet, formas i praktiken. Detta leder oss in på följande 

frågeställningar: 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur har arbetslinjen påverkat rehabiliteringsarbetet för långtidssjukskrivna med 

psykisk ohälsa? 

• Vad innebär det i praktiken  för denna målgrupp  att öka sin anställbarhet? 

• Hur formas gränsdragningen gällande en individs "anställbarhet" mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och deras respektive ansvarsområden i 

praktiken?   

 

1.3 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har varit relevanta för vår uppsats: Vi har valt att inte inkludera 

aktörer i projektet som inte har innehavt operativt ansvar, dvs. närkontakt med deltagarna. 

Dessa aktörer är Landstinget Kronoberg och Växjö Kommun som endast suttit i den styrgrupp 

som inrättades samt haft ekonomiskt ansvar. Vi studerar inte rehabiliteringsverksamhet 

utanför projektets ramar. Vi studerar heller inte anställbarheten för andra långtidssjukskrivna 

med psykisk ohälsa än de deltagare som medverkade i vårt studerade rehabiliteringsprojekt.  

 

1.4 Disposition 

I det här kapitlet (kapitel 1) introduceras vårt arbetsområde. Vi presenterar uppsatsens syfte 

och frågeställningar samt en bakgrundsbeskrivning av det rehabiliteringsprojekt uppsatsen 

grundar sig på. Detta följs av en definitionsdel där projektets målgrupp, långtidssjukskrivna 

med psykisk ohälsa, samt begreppet anställbarhet och dess mångsidighet diskuteras. I kapitel 

2, bakgrund, ger vi en omfattande beskrivning av arbetslinjen och socialförsäkrings - och 

rehabiliteringsområdet för att öka förståelsen för vårt område. Vi presenterar också den 

senaste forskningen på området. I kapitel 3, metod, ges en beskrivning av vårt 

tillvägagångssätt och en metoddiskussion där vi självkritiskt diskuterar uppsatsens 

genomförande. Vidare beskriver vi reliabilitet och validitet samt vilka etiska överväganden vi 

gjort. I kapitel 4, teoretisk referensram, ges en presentation och diskussion kring våra teorier; 

Parsons strukturfunktionalism, sjukrollen och dess förväntningar samt domänkonflikter. I 

kapitel 5 (resultat) presenterar vi den empiri vi inhämtat, dvs. en beskrivning av 

projektverksamhetens olika faser samt intervjuresultat. Slutligen i analys och 
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slutdiskussionen, kapitel 6 och 7, analyserar vi våra resultat utifrån de teoretiska resonemang 

vi fört i teorikapitlet, och presenterar de fynd vi gjort i analysen i slutdiskussionen. 

 

1.5 Vårt studerade rehabiliteringsprojekt 

Vårt studerade rehabiliteringsprojekt tillkom efter intresse av huvudmännen 

Försäkringskassan, Växjö kommun och Landstinget Kronoberg för att starta ett nytt 

rehabiliteringsprojekt i Växjö. De såg ett behov av att få långtidssjukskrivna personer med 

psykisk ohälsa i sysselsättning - en målgrupp som haft svårt att komma in på 

arbetsmarknaden. Man upplevde att dessa individer hade tappat tron på sig själva och skapat 

sig en s.k. ”sjukroll”. De tenderade även att falla mellan olika myndigheters ansvar, samtidigt 

som ingen myndighet tog på sig huvudansvaret för de arbetsförberedande åtgärderna.4 

Initiativtagarna A1 och A2 insåg att de åtgärder som syftade till att hantera ovannämnda 

målgrupp inte var tillräckliga. Det var, som A2 sade, en ”droppe i havet” mot vad som 

behövdes.5 De involverade myndigheterna såg också de s.k. Miltonpengarna som en passande 

finansieringskälla, då pengarna var öronmärkta för insatser gentemot projektets målgrupp, 

nämligen personer med psykisk ohälsa. I september 2004 påbörjade A1, vid 

Försäkringskassan, och A2, jobbcoach, arbetet med att starta upp det nya projektet. En 

projektansökan arbetades fram och den tilltänkta projektmetodiken, Supported Employment, 

definierades. Metodiken var välkänd och hade renderat framgångar för liknande projekt, 

varför man ansåg det möjligt att relatera metodiken till projektet i Växjö. I det konkreta 

arbetet med projektansökan utsågs ”A5” från Växjö kommun att delta, och som senare även 

utsågs till projektledare. Den färdiga projektansökan godkändes av samtliga huvudmän och 

ställdes till bl.a. regeringen för finansiering av de s.k. Miltonpengarna. Projektbeskrivningen 

godkändes och projektet kunde påbörjas. Det initierades under mars 2006 och genomfördes 

fram till december 2007.6 

 

1.5.1 Projektets syfte, mål och organisation 

Syfte var att ge personer som aldrig varit inne på arbetsmarknaden, eller borta under lång tid, 

möjligheten att närma sig i långsam takt och under ordnade former genom 

kompetensutveckling och arbetsträning i reell miljö hos intresserade arbetsgivare och 

passande arbetsplatser. Vidare var även syftet att denna rehabilitering skulle bli en del av det 

                                                 
4 Folkesson, Ström 2007:14, Författare till rehabiliteringsprojektets utvärdering ”Vägen mot arbete – en rak eller 
krokig väg?”  
5 Intervju A2, Intervjupersonerna presenteras i metodkapitlet (3) 
6 Folkesson, Ström 2007:14 
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övriga behandlingsarbetet på Försäkringskassan. Projektets mål var följande: 1) ”Att öka 

anställbarheten genom arbetslivsförberedande rehabilitering upp till ett år, från 0 till 50 % 

arbete”. 2) ”Att ca 40 % ska nå bestående arbete via anställning med lönebidrag eller gå 

vidare till någon form av annan utbildning inom två år”.7 Det första målet handlade om att öka 

deltagarnas anställbarhet genom att hjälpa dem att återfå arbetsförmåga som uppgick till minst 

50 %. Målet sattes på grund av Arbetsförmedlingens ovilja att arbeta med rehabilitering av 

personer vars arbetsförmåga inte uppgick till minst 50 %. Målsättningen med det andra målet 

var att deltagarna skulle ha någon form av sysselsättning (lönearbete, praktik eller studier) 

efter avslutat projekt. Projektet specificerade att 40 % av deltagarna skulle uppnå 

sysselsättning enligt denna definition. Det deltagarna hade gemensamt innan sitt tillträde till 

projektets verksamhet var att samtliga var långtidssjukskrivna.8   

 

Projektets organisation bestod av aktörer från följande myndigheter; Växjö kommun, 

Landstinget Kronoberg samt Försäkringskassan. Projektet hade en styrgrupp som bestod av 

representanter från myndigheterna ovan. Styrgruppens uppgift var att hålla i tidsplanering och 

ekonomi. De hade ingen närkontakt med projektdeltagarna.9 Det fanns tre jobbcoacher vars 

arbetsuppgifter bestod av coachning, stödjande av deltagare och kontinuerlig support. Vidare 

bestod även jobbcoachernas arbete av genomförande av utbildning samt att dokumentera vad 

som gjorts i verksamheten.10  

 

1.5.2 Rekrytering av projektdeltagare 

Projektet riktade sig till långtidssjukskrivna i åldrarna 20 till 60 år med någon form av psykisk 

sjukdom/syndrom. Projektet involverade olika stödgivande myndigheter där kraven för 

deltagarna skilde sig åt beroende på vilken myndighet man såg till. Följande krav gällde när 

man rekryterade från de tre deltagande myndigheterna: Gemensamt för Försäkringskassan, 

Växjö kommun och Landstinget Kronoberg var att deltagarna skulle tillhöra projektets 

målgrupp – sjukskriven och förändringsvillig samt vara motiverade till arbetsträning. Med 

förändringsvillig åsyftades att den potentiella deltagaren, efter en intervju, skulle bedömas 

som villig att förändra sin tillvaro på arbetsmarknaden.11 Utöver detta skulle man hos 

Försäkringskassan även uppbära någon form av ersättning från socialförsäkringssystemet, 

                                                 
7 Folkesson, Ström 2007:14 
8 Folkesson, Ström 2007:15f 
9 Folkesson, Ström 2007:42 
10 Folkesson, Ström 2007:15f 
11 Ibid.  
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sjukpenning och/eller aktivitetsersättning/sjukersättning. Hos Växjö kommun var kravet att 

uppbära försörjningsstöd eller vara berättigad till annan insats enligt socialtjänstlagen. Från 

Landstinget Kronoberg var kravet pågående behandling/rehabilitering.12 Man rekryterade 

totalt 59 deltagare, varav majoriteten (34 st) födda under 1960 och 1970-talet13. Deltagarna 

delades in i olika projektgrupper beroende på när de påbörjade sin aktivitet i projektet. 

Grupperna var aktiva i verksamheten mellan introduktionen i mars 2006 och fram till sista 

gruppen under oktober 2007. Det var sammanlagt sex grupper och totalt 51 deltagare som 

genomgick verksamheten från början till slut.14  

 

1.5.3 Projektets metod 

Metoden som användes för projektets genomförande definieras som ”supported employment”. 

Grundprincipen för modellen är inte att värdera om en person är arbetsför utan att istället utgå 

från att alla kan utföra ett arbete om de får rätt form av stöd. Träningen och 

arbetsfärdigheterna förläggs direkt till arbetsplatsen istället för till en extern utbildning. För 

varje projektmedlem finns en stödperson tillgänglig. Denna stödperson, den s.k. 

”jobbcoachen”, ansvarar för att bana väg för arbetstagaren med funktionshinder till och på 

arbetsplatsen samt att sörja för stöd och uppföljning så länge som det behövs för varje 

individuell deltagare.15 

 

1.5.4 Måluppfyllelse 

Projektet kunde i april 2008 uppvisa ett framgångsrikt resultat med en hög måluppfyllelse. I 

det första målet rörande att deltagarna skulle öka sin anställbarhet och återfå arbetsförmåga 

om minst 50 % stod det i april 2008 klart att 48 personer uppnått detta kriterium, medan 8 

personer misslyckats. Detta gav en procentsats på att 85 % av att samtliga deltagare uppfyllt 

målet. När det gällde projektets andra mål att 40 % av deltagarna skulle ha uppnått bestående 

sysselsättning (lönearbete, praktik eller studier) efter avslutat projektet, stod det vid samma 

tidpunkt klart att 35 deltagare uppfyllt kriteriet att vara sysselsatta medan 21 deltagare befann 

sig utanför kriteriet. Detta gav en procentsats på 62 % av deltagarna, vilket resulterade i en 

måluppfyllelse på cirka 22 % över det uppsatta målet på 40 %. I den grupp Försäkringskassan 

klassificerats som ”anställbara” befann sig 35 personer av 49, fyra månader efter avslutat 

projekt, inom någon form av lönearbete, lönebidragsarbete, starta eget, studier eller praktik. 

                                                 
12 Folkesson, Ström 2007:15f 
13 Folkesson, Ström 2007:28f 
14 Projektplan ”Vägen mot arbete” 2006-2008 
15 Folkesson, Ström 2007:28f 
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Övriga ”anställbara” deltagare befann sig i rehabiliteringsverksamhet hos Arbetsförmedlingen 

(AF-rehab) samt var praktik –eller arbetssökande.16   

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

I denna del presenterar vi de begrepp som är centrala för vår uppsats. Vi inleder med att 

beskriva definitionerna av projektets målgrupp, för att sedan gå in på begreppet anställbarhet 

och dess mångsidighet.  

 

1.6.1 Långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa 

Projektets målgrupp, de deltagare som genomgick verksamheten, var långtidssjukskrivna med 

psykisk ohälsa. Begreppet ”långtidssjukskriven” har av projektet inte definierats. Enligt 

Lindqvist och Hetzler är dock dagens definition av begreppet ”långtidssjuk” en 

individ/försäkrad som varit sjukskriven i 60 dagar eller mer17. Begreppet ”psykisk ohälsa” har 

av projektet definierats som någon form av psykisk sjukdom/syndrom18. 

 

1.6.2 Begreppet anställbarhet 

Försäkringskassans tanke med projektet var, som vi tidigare beskrivit, att rehabilitera de 

långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa till en arbetskapacitet som uppgick till minst 50 % för 

att bli aktuella hos Arbetsförmedlingen. Försäkringskassans huvudman för projektet A1 

beskriver att man ville fånga upp den aktuella målgruppen som, genom projektet, skulle få 

chans att komma ut i praktik och därmed vara bättre rustade att kunna ingå i 

Arbetsförmedlingens rehabiliteringsverksamhet AF-rehab. A1 menar att resultatet blev bättre 

eftersom deltagarna kunde komma ut i arbete på halvtid eller mer, både med lönesubventioner 

och helt utan och därmed uppnå minst 50 % arbetsförmåga. I det första projektmålet åsyftades 

att anställbarheten skulle öka genom arbetslivsförberedande rehabilitering och att 

arbetsförmågan skulle uppgå till minst 50 %. När projektmålen arbetades fram var tanken 

med detta mål att när deltagarna fullföljt projektverksamheten, och man såg att de kunde 

arbeta minst halvtid, så ansåg man också att dess anställbarhet hade ökat. De deltagare som 

inte fullföljde projektverksamheten (8 st) klassades som icke-anställbara enligt 

Försäkringskassan.19 Genom att man, utifrån deltagarnas arbetsförmåga och projektnärvaro, 

definierade huruvida deltagarna var anställbara eller inte fungerade begreppet anställbarhet 

                                                 
16 Statistik har inhämtats från projektets huvudman från Försäkringskassan 
17 Lindqvist & Hetzler 2004:81 
18 Folkesson, Ström 2007:15f 
19 Intervju A1 
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som s.k. vattendelare i gränsdragningen mellan de involverade myndigheterna 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Om Försäkringskassan ansåg att deltagarna var 

tillräckligt anställbara så var det Arbetsförmedlingens skyldighet att överta ansvaret. 

 

Begreppet anställbarhet har olika dimensioner och faktorer som spelar roll när man diskuterar 

hur och om man uppfattas som anställbar. I denna del presenterar vi olika definitioner och 

belyser begreppets mångsidighet. Begreppet ”anställbarhet” är inget nyuppfunnet begrepp. 

Det har använts inom olika kontext under de senaste 50 åren. Användningen av begreppet 

tenderar att förändras allt eftersom det arbetsmarknadspolitiska läget förändras. Under det 

senaste decenniet har en mer frekvent användning kunnat urskiljas. Olika författare har olika 

förklaringar till varför användningen av begreppet ökat. Exempelvis pekar Berntson m.fl. på 

begreppet som en respons till dagens starkt förändrade arbetsmarknad.20 Rothwell & Arnold 

anser att dess betydelse skiftar beroende på hur den aktuella arbetsmarknaden och dess 

förhållanden ser ut21. Framför allt får begreppet en större betydelse i en konkurrenskraftigare 

arbetsmarknad. Yorke och Knight definierar anställbarhet (employability) på följande vis; 

 

”Employability is taken as a set of achievements - skills, understandings and personal 
attributes - that make graduates more likely to gain employment and be successful in their 
chosen occupations, which benefits themselves, the workforce, the community and the 
economy” 

 

Yorke & Knight betonar att denna definition är ofullständig och att vidden som innefattas är 

stor.22 Anställbarhet och användningen av begreppet samt dess olika faktorer (förmågor, 

förståelse och personliga färdigheter) får inte tolkas alltför restriktivt. Dessa är beroende av 

olika faktorer, såväl politiska som ekonomiska/socioekonomiska. Åter igen återkommer här 

svårigheten att återge en konkret definition av begreppet. Rothwell och Arnold definierar 

istället anställbarhet som den förmåga som en individ besitter att antingen behålla det jobb de 

har eller att tillskaffa sig det jobb de önskar.23 Berntson ser på anställbarhet på ett liknande 

sätt, med skillnaden att han även framhåller vikten av den individuella upplevelsen av sina 

möjligheter. Anställbarhet ses här som bl.a. individens uppfattning om dennes möjligheter att 

erhålla en anställning. Frågan uppkommer huruvida man ska skilja på individens uppfattning 

av sina egna anställningsmöjligheter och dennes faktiska karriärframgång eller om 

anställbarhet är ett amalgam av flera olika faktorer, däribland dessa två. 

                                                 
20 Berntson 2008:1f 
21 Rothwell & Arnold 2007:23f 
22 Yorke & Knight 2003  
23 Rothwell & Arnold 2007:23f 



 8 

Definitionssvårigheten går längre än så då författare argumenterar att ordet delvis kan anses 

vara psykologiskt eller psykosocialt konstruerat.24 Någonting man kan urskilja är att 

definitionssvårigheterna är grundade på de olika perspektiv författare använder sig av när de 

ser till anställbarhet. Ofta tenderar författare att använda andra perspektiv än det föregående 

vilket i sin tur resulterar i en annorlunda definition. Författare som exempelvis Rothwell & 

Arnold utgår från s.k. objektperspektiv där de ser till olika inverkande faktorer från 

omgivning och social miljö som påverkar individens möjligheter att få en anställning. 

Psykologiska eller psykosociala undersökningar tenderar å andra sidan att baseras på 

motsatsen, subjektperspektiv, där författaren istället ser till påverkande faktorer från ett 

individbaserat perspektiv. Berntson har tagit upp detta som två olika delar i sin definition av 

anställbarhet; Individ och kontext. Olika beståndsdelar ryms inom dessa två kategorier av vad 

som, enligt Berntson, utgör begreppet anställbarhet.25 De subjektiva eller individbaserade 

beståndsdelar som exempelvis självförtroende, kön, ålder och personlighet ryms inom 

kategorin ”individ” medan de objektivt baserade beståndsdelarna såsom arbetsmiljö, 

konjunktur och arbetsmarknaden ryms i kategorin ”kontext”. 

 

1.6.3 Anställbarhetens individfaktorer 

Berntson skriver att de faktorer som ofta tillskrivs högsta betydelse för att vara anställbar är 

att ha färdigheter och kunskap/kompetens. Den individ som är mest anställbar är ofta den 

som har den högsta graden av utbildning, arbetsmarknadserfarenhet och högst grad av 

generella och specialiserade färdigheter och kunskaper. Vidare pekar han även  på vikten av 

arbetsrelaterad expertis, eller till vilken grad den anställde tror att hans/hennes färdigheter 

passar för jobbet som han/hon utför.26 Begreppet kompetens kan ses utifrån olika perspektiv. 

Det kan handla om exempelvis kategorierna social kompetens och individuell kompetens.27 

Individuell kompetens är i högsta grad situationsberoende och utvärderingen av en individs 

kompetens är endast relevant då den sätts in i en specifik uppgift som utförs i en specifik 

situation. Social kompetens har en mer genomgående definition om man ser till arbetsgivare 

och rekryterare, där de genomgående definierar social kompetens som en förmåga att kunna 

kommunicera, samarbeta och vara anpassningsbara.28 Det är även viktigt att skilja på 

begreppen kompetens och kunskap, som Berntson tidigare diskuterat. Kunskap innebär att 

                                                 
24 Fugate, Kinicki, Ashforth 2004:14f 
25 Berntson 2008:1f 
26 Berntson 2008:26 
27 Andersson 2000:118 
28 Andersson 2000:121 
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man som individ har kännedom om någonting (ett arbete eller arbetsuppgift, t.ex.), vad man 

ska göra och hur man ska göra det.29 Kompetens innebär att man å andra sidan har kännedom 

om hur man gör någonting, förmågan att använda denna kunskap samt viljan att utföra 

uppgiften som är associerad med kunskapen. Kunskap är således endast en komponent i 

begreppet kompetens, vilket är steget längre då man också besitter förmågan att använda den 

kunskap man har. Kompetens utgörs av olika delar: kapacitet, uppfattning, färdighet, 

kunskap och nätverk.30 Samtliga av dessa delar är viktiga då man som arbetssökande söker 

ett arbete eller vill bli anställbar från en arbetsgivares perspektiv31. Den sociala kompetensen 

är individuell men bedömningen av den är social. Det är svårt att definiera social kompetens, 

vilket beror på att det är en individuell förmåga som varierar med sammanhang, dvs. att det 

som anses vara social kompetens i ett sammanhang inte är det i något annat.32 Social 

kompetens kan även ha att göra med individuella förmågor som exempelvis empati, lojalitet 

och ärlighet, konflikthantering, samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga och 

kommunikationsförmåga33. Denna form av kompetens handlar inte bara om att kunna arbeta 

eller umgås med individer man tycker om, utan också de som man har åsiktsskiljaktigheter 

med. En person som har social kompetens försöker vara neutral och utan förutfattade 

meningar när de träffar nya individer. Det handlar även om, ur ett långsiktigt perspektiv, att 

kunna fungera i samspel med mer än en person eller grupp.34 Det är viktigt att skilja på social 

kompetens och socialt kapital. Social kompetens handlar om i vilken mån och på vilket sätt 

individen umgås med andra människor. Detta är någonting individuellt som dock bedöms 

socialt.35 Socialt kapital kan bäst beskrivas som en persons individuella kontaktnät. Det är 

personliga resurser som förenklar och förbättrar individens möjligheter att erhålla en 

anställning och, enligt Berntson, någonting som spelar roll i individens anställbarhet.36 

Berntson refererar till Colemans formella definition av begreppet, med betydelsen att det 

sociala kapitalet består av en social struktur som är produktiv i den meningen det underlättar 

möjligheterna att genomföra vissa åtgärder som annars inte skulle vara möjliga37. Berntson 

talar även om vikten av en individs attityd och flexibilitet när diskussionen om uppkomsten 

                                                 
29 Andersson 2000:32f 
30 Andersson 2000:109f 
31 Andersson 2000:121 
32 Persson 2003:8 
33 Herlitz 2007:22 
34 Herlitz 2007:91f 
35 Persson 2003:8 
36 Berntson 2008:27 
37 Berntson 2008:27 
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och förändringen av anställbarhet förs38. En stor del av detta är individens flexibilitet. Dagens 

arbetsmarknad blir allt mer konkurrenskraftig och således mer krävande vad gäller 

individuella prestationer, kunskaper och kompetenser. Det krävs, av såväl individerna som 

organisationerna, att ständigt kunna anpassa sig till en flexibel och ständigt förändrande 

omgivning. Som arbetssökande måste man kunna anpassa sig till föränderliga krav som 

ställs, och ansvaret för att leva upp till dessa krav läggs numera på individen.39  

 

1.6.4 Anställbarhetens kontextfaktorer 

När man talar om anställbarhetens kontextfaktorer eller situationsberoende faktorer är 

arbetsmarknadens struktur och organisation en av de grundläggande faktorerna i definitionen 

av anställbarhet samt att vara anställbar. Berntson påpekar att antalet lediga arbeten (heltid 

som deltid) är faktorer som kan påverka individens anställbarhet.40 Detta gäller såväl den 

nationella arbetsmarknaden, men i dagens värld samt i ett större perspektiv även den globala. 

Den ekonomiska situationen i ett land har av författare tillskrivits betydelse för definitionen 

och utvecklingen av en individs anställbarhet.41 Enligt Berntson är det inte endast 

arbetsmarknaden i sig eller antalet lediga arbetspositioner som avgör en individs ”grad” av 

anställbarhet. Berntson pekar här på en segmenterad arbetsmarknad. En sådan arbetsmarknad 

är uppdelad, och individer i olika segment av arbetsmarknaden är i olika hög eller låg grad 

anställbara. Det finns olika modeller för att beskriva denna uppdelning. Modellerna som 

Berntson refererar till centrerar kring en uppdelning i två arbetsmarknadsgrupper. Den 

primära gruppen har höga löner, goda arbetskrav och arbetsmiljö, stora möjligheter för 

befordran och ”rättvisa”. Det sekundära segmentet består av arbetskraft vars 

arbetsförutsättningar är det motsatta, låga löner, dålig arbetsmiljö, låga möjligheter för 

befordran samt strikta eller orimliga arbetskrav karaktäriserar denna grupp.42 

 

Organisationsfaktorer är en kategori som Berntson anser vara viktig för anställbarhet. Dessa 

faktorer består av de åtgärder som organisationer och företag utför för att underlätta för sina 

anställda att uppnå en högre grad av anställbarhet. Här återfinns även till vilken grad det är 

enkelt eller komplicerat för en arbetssökande att ta sig in i organisationen – de 

rekryteringsrelaterade faktorerna i organisationen. De rekryteringsrelaterade faktorerna – vad 

                                                 
38 Berntson 2008:28 
39 Allvin mfl 2006:44 
40 Berntson 2008:24 
41 Berntson 2008:22 
42 Berntson 2008:24 
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som krävs av organisationen för att någon ska bli anställd – kan således bli av hög vikt eller 

avgörande för vad det innebär att vara anställbar. Berntson nämner här flera exempel som 

bland annat grad av utbildning eller nivå av kunskap som krävs av en sökande för att tillträda 

tjänsten.43 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Berntson 2008:25 
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2. BAKGRUND 

 

För att öka förståelsen för vårt arbetsområde inleder vi denna del med att förklara arbetslinjen 

och dess nya betoning på socialförsäkringspolitiken. Vidare beskrivs sjukförsäkringen, 

fenomenet ”rehabilitering” och den senaste forskningen på området. 

 

2.1 Arbetslinjen i socialförsäkringspolitiken 

Arbetslinjen är ett mångfacetterat begrepp som har olika betydelse för olika aktörer i 

välfärdspolitiken. I svensk arbetsmarknads- och välfärdspolitik är den central och delas av i 

stort sätt alla politiska partier.44 Enligt nationalencyklopedin är begreppets betydelse följande: 

 
”En huvudprincip i svensk arbetsmarknadspolitik (alltsedan 1930-talets krisuppgörelse), 
vilket innebär att arbetssökande i första hand ska erbjudas arbete eller 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Först när dessa åtgärder inte räcker till skall kontant 
arbetslöshetsunderstöd lämnas.45 

 

Begreppet och dess innebörd förändras beroende på det politiska klimatet i Sverige. Det kan 

stundtals som det gör idag handla om att det ska löna sig ekonomiskt för individen att arbeta 

istället för att vara bidragstagare, även om detta innebär en förflyttning av individen själv. I 

socialförsäkringsutredningens direktiv utförs det än idag ett försök att definiera arbetslinjen:  

 
”Arbets- och kompetenslinjen innebär att de som kan arbeta och bidra till sin egen och 
andras försörjning också skall ha möjlighet att göra detta. Genom denna princip prioriteras 
aktiva åtgärder i form av arbete, praktik eller utbildning framför enbart utbetalningar av 
kontanta ersättningar. Den solidaritet som välfärdssamhället bygger på ger alla rätt till 
trygghet i livets olika skeden. Samtidigt innebär den också skyldigheter att ta till att vara 
eller utveckla sin arbetsförmåga, även om det blir nödvändigt att byta yrke eller flytta.”46 

 

Som citatet ovan åsyftar uttrycker arbetslinjen en aktiv arbetsmarknadspolitik som ska 

betraktas i kontrast till den s.k. kontantlinjen. Arbetslinjens syfte är att ersättning från 

socialförsäkringssystemet följer av en motprestation, till skillnad mot kontantlinjen som inte 

kräver någon motprestation vid utbetalning av ersättning.47 Det finns tre distinkta perspektiv 

på arbetslinjen - självhjälps- och uppfostringsperspektivet, rättighetsperspektivet samt 

disciplineringsperspektivet. Enligt självhjälps- och uppfostringsperspektivet är det samhällets 

skyldighet och ansvar att med hjälp av olika stöd och medel se till att människor fostras till 

goda medborgare. Detta är ett självhjälpsperspektiv som grundar sig i liberala tankar från 

                                                 
44 Karlsson 2008:61 
45 Nationalencyklopedin 2008. Arbetslinjen 
46 Översyn av socialförsäkringarna 2005:10 
47 Melén 2008:27 
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början av 1900-talet. Dock är detta perspektiv någonting som återkommer, inte minst återkom 

det under 2006 års regeringsskifte i Sverige.48 Då arbetslinjen idag är starkt sammanhängande 

med deltagande i arbetslivet så bygger rehabiliteringsåtgärder på att man endast erhåller 

ersättning mot en motprestation49. Rättighetsperspektivet är det perspektiv som härstammar 

från arbetar- och socialliberalistiska rörelser där arbetslinjen och det som begreppet medför 

ses som ett sätt att förbättra en individs livsvillkor och chanser i livet genom lönearbete på 

arbetsmarknaden. Här betonas rätten till att försörja sig själv. Det handlar dock även om 

samhällets skyldighet att arbeta för en god sysselsättning och ett bra arbetsklimat. 

Disciplineringsperspektivet fokuserar på ansvaret att klara av sin egen försörjning samt 

försörjningen av sina nära och kära. Monetär ersättning ses som en slags 

barmhärtighetsprincip och offert. Man erbjuder hellre ett arbete mot den mest krävande nöden 

än att ge kontanta ersättningar. Detta perspektiv baseras på tankar om fattigdom där fattiga 

ofta är män som är fullt kapabla att arbeta och försörja sig själva och sin familj.50 

 

2.1.1 Den nya betoningen på arbetslinjen 

I och med den ekonomiska krisen i Sverige i början av 1990-talet skärptes synen på arbete51. 

Arbetskravet kom i förgrunden men gällde nu ökade insatser för arbetsrehabilitering av 

långtidssjukskrivna, vilket var en del av utvidgningen av arbetslinjen. Arbetets positiva 

effekter och den enskildes självkänsla lyftes fram och långvariga sjukskrivningar ansågs 

skadliga för både samhället och individen.52  Sverige återgick även till en arbetslinje som var 

mer ”av piska än morot”. För att säkerställa att människor var aktiva på arbetsmarknaden 

infördes regler och hårdare kontroll. I mitten av 1990-talet kom arbetslinjen att, förutom 

långtidssjukskrivna, även omfatta socialbidragstagare och arbetshandikappade.53 Lindqvist 

benämner detta som ”den nya arbetslinjen” och menar att den nya betoningen på arbetslinjen i 

socialförsäkringen kan vara ett försök att minska medikaliseringens verkningsradie genom att 

utmana och ersätta medicinska definitioner på sociala problem. Lindqvist menar att det 

handlar om att se andra faktorer än medicinsk intervention som en adekvat lösning på 

arbetsohälsa.54 En kontinuerlig ökning av ohälsotalet drev fram rehabiliteringsreformen år 

1992 som betonade värdet av tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser. Redan i samband med 

                                                 
48 Junestav 2004:21f 
49 Översyn av socialförsäkringarna 2005:13f 
50 Junestav 2004:21f 
51 Karlsson 2008:62 
52 Vahlne Westerhäll mfl 2006:45f 
53 Karlsson 2008:63 
54 Lindqvist 2000:14 
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införandet av lagen om allmän försäkring under 1960-talet poängterades behovet av att 

rehabiliteringsåtgärder upptäcks i tid: 

 

”Av stort värde att nå det med rehabiliteringsåtgärderna avsedda målet är att de överväges 
och utföres på ett så tidigt stadium som möjligt och att sådan invaliditet, som berättigar till 
förtidspension i egentlig mening, inte får anses föreligga dessförinnan.” 
 

Rehabiliteringsreformen innebar att principen om arbetslinjen utvecklades inom 

socialförsäkringssystemet, där den hade genomgått olika faser från arbetstvång till att i mitten 

av 1900-talet betona individens rätt till arbete.55 Reformen innebar ansvarsförskjutning från 

Försäkringskassa till arbetsgivare och det infördes en sjuklöneperiod för arbetsgivare, som ett 

incitament för att reducera korttidssjukfrånvaron. Den nya arbetslinjen förtydligade även 

strävan att rehabilitera och att bedöma arbetsförmågan gentemot hela nationella 

arbetsmarknaden, både vad gäller region och yrke. Tanken var att välfärdsstaten skulle 

prioritera aktiv arbetsmarknadspolitik. I och med målet att minska sjukskrivningarna med 50 

% mellan år 2003-2008 (samt reducera antalet förtidspensioneringar) så har arbetslinjen gjort 

ett tydligt avtryck i socialförsäkringen.56 Lindqvist menar att fokus från sjukdom till 

arbetsförmåga förflyttats och inskränkt läkarens, i det närmaste, monopol på bedömningen av 

arbetsförmåga57. Den nu förstatligade Försäkringskassan kan på detta sätt ta makten över 

sjukfrånvaron genom att tolka sjukdomsbegreppet snävt, vilket inte tillåter att sociala och 

arbetsmarknadsskäl ligger till grund för sjukskrivning58. När psykiatrireformen infördes år 

1995 innebar regeringens hållning att arbetslinjen även skulle gälla för personer med psykisk 

ohälsa59. År 2003 konstaterade Socialstyrelsen att av de cirka 43000 som var föremål för 

psykiatrireformen, hade åtta procent arbete på den öppna arbetsmarknaden och cirka 60 % 

saknade sysselsättning överhuvudtaget60. Samma år startades en satsning för att öka 

livskvalitén och delaktigheten i samhället för individer med psykisk ohälsa. 500 miljoner 

kronor anslogs och de lokala och regionala projekt (bl.a. vårt studerade rehabiliteringsprojekt) 

som stöddes och finansierades har kommit att kallas ”Miltonprojekt” och de medel som 

utbetalats ”Miltonmedel”.61 

 

                                                 
55 Vahlne Westerhäll mfl 2006:46f 
56 Melén 2008:28 
57 Lindqvist 1998:85 
58 Melén 2008:29 
59 Markström 2003:174 
60 Karlsson 2008:86 
61 Fredriksson 2007:9 
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2.2 Sjukförsäkringen och rehabilitering 

Sjukpenningen är en del av Sveriges sjukförsäkringssystem och består av två delar: sjuklönen 

samt sjukpenningen, båda med olika krav för vad som erfordras för att erhålla den62. 

Sjuklönen är den första åtgärden som träder i kraft om en arbetande individ blir sjuk. Efter 

den s.k. karensdagen där arbetsgivaren inte betalar ut någon sjukersättning alls får en anställd 

up till 14 dagar sjuklön, som uppgår till 80 % av normallönen. Efter dessa 14 dagar påbörjas 

utbetalning av sjukpenning från Försäkringskassan.63 Sjukpenningen försörjer dem som inte 

kan uppnå självförsörjning genom arbete64. Begreppen ”sjukdom” och ”arbetsförmåga” är 

centrala för den enskilde och för att ha rätt till ersättning i en rehabiliteringssituation krävs det 

att han eller hon är konstaterat arbetsoförmögen på grund av sjukdom65. I lagen om allmän 

försäkring (AFL) är begreppet ”sjukdom” inte definierat, varför man, i tolkningen av lagen, 

får söka i dess förarbeten och i den praxis som utvecklats inom området. Det finns i 

förarbetena uttalanden som anses vägledande och som anger att man, vid bedömningen av 

sjukdom, skall förhålla sig till vad som enligt vanligt språkbruk och gällande 

läkarvetenskaplig uppfattning är att anse som sjukdom. Det handlar om onormalt kropps- eller 

själstillstånd som inte hör ihop med den normala livsprocessen. Störningar som beror på det 

naturliga åldrandet, havandeskap och barnafödande är att betrakta som normal livsprocess och 

inte sjukdom. Det sägs heller inte i ovanstående lag vad begreppet ”arbetsoförmåga” innebär. 

För att förstå betydelsen av detta begrepp hänvisar Vahlne Westerhäll m.fl. till 

Socialvårdskommitténs betänkande, där det går att utläsa två typer av arbetsoförmågebegrepp; 

faktisk arbetsoförmåga samt terapeutisk/profylaktisk arbetsoförmåga. Faktisk arbetsoförmåga 

innebär att den försäkrade befinner sig i ett tillstånd där han eller hon inte kan utföra några 

arbetsmoment. Terapeutisk och profylaktisk arbetsoförmåga innebär att den försäkrade 

befinner sig i ett tillstånd då han eller hon bör avhålla sig från arbete med syfte att bota sin 

sjukdom och att inte förvärra den.66  

 

Sjukpenningen kan beviljas i fyra olika grader beroende på i vilken utsträckning den 

försäkrades arbetsförmåga är nedsatt; 25 %, 50 %, 75 % eller 100 %, och vid denna 

bedömning utreder Försäkringskassan den sjukskrivnes livssituation67. Rätten till sjukpenning 

                                                 
62 Losman 2004 
63 Försäkringskassan, 
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/nya_regler_080701/bed_arbform/index.php,  
64 Melén 2008:29 
65 Vahlne Westerhäll mfl 2006:105 
66 Vahlne Westerhäll mfl 2006:109f 
67 Vägledning Version 7 2004:2 
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består av den s.k. ”rehabiliteringskedjan”, eller med andra ord ”steg-för-steg-modellen68.  

Denna modell infördes år 1997 med syfte att hjälpa rättstillämparna i bedömningen av 

arbetsförmågans nedsättning69. Första steget av kedjan kan utbetalas i upp till 90 dagar och 

uppgår till 80 % av en arbetandes lön samt upp till taket70. Vidare bedömer Försäkringskassan 

om den sjukskrivne klarar av sitt vanliga arbete samt om arbetsgivaren kan erbjuda alternativa 

arbetsuppgifter till den sjukskrivne så att denne kan återgå till sin vanliga anställning trots 

sjukdomen. Efter 90 dagar av sjukskrivning har en löntagare endast rätt till sjukpenning om 

han eller hon inte kan utföra något arbete överhuvudtaget hos sin arbetsgivare. I det andra 

steget avgör Försäkringskassan om den sjukskrivne kan klara av ett annat arbete genom att 

låta denne pröva på alternativa anställningar. Om den sjukskrivne efter 180 dagar fortfarande 

inte kan arbeta inom något av dessa alternativ p.g.a. sin sjukdom ska Försäkringskassan 

undersöka huruvida han eller hon klarar av ett arbete utanför sin arbetsgivares verksamhet. 

Tredje steget i kedjan pågår fram till att den sjukskrivne varit sjukskriven i totalt 365 dagar. 

Efter detta vägs den sjukskrivnes arbetsförmåga undantagslöst mot hela arbetsmarknaden. Om 

Försäkringskassan anser att han eller hon klarar av att utföra ett arbete försvinner rätten till 

sjukpenning helt.71 Således gäller steg 1-4 i denna modell enbart sjukskrivna personer som 

innehar en anställning. Om arbetsgivaren inte har möjlighet att anpassa arbetet eller erbjuda 

omplacering undersöker Försäkringskassan om den sjukskrivne kan klara annat på 

arbetsmarknaden normalt förekommande arbete utan extra insatser (steg fem). Om detta inte 

är möjligt går man vidare till steg sex för att utreda om han eller hon klarar av normalt 

förekommande arbete efter rehabiliteringsinsatser, exempelvis utbildning eller omskolning. 

Om samtliga rehabiliteringsinsatser är uttömda och det står klart att den sjukskrivnes 

arbetsförmåga inte kan tas tillvara på arbetsmarknaden inträder steg sju. Här utreder 

Försäkringskassan arbetsförmågan är nedsatt under varaktig tid och kan antas bestå under 

minst ett år. Om så är fallet skall Försäkringskassan pröva om sjukpenning skall bytas mot 

sjukersättning (tidigare förtidspension).72 

 

 

 

                                                 
68 Försäkringskassan, 
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/nya_regler_080701/bed_arbform/index.php,  
69 Vahlne Westerhäll mfl. 2006:105 
70 Försäkringskassan, 
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/nya_regler_080701/bed_arbform/index.php,  
71 Ibid. 
72 Vahlne Westerhäll mfl 2006:105f 
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2.2.1 Begreppet ”rehabilitering” 

Rehabiliteringsbegreppet står för ”återanpassning” i samhälls- och arbetsliv. Syftet med 

rehabilitering, utan att specifikt inrikta sig på arbetslivet, är att öka människors livskvalitet 

och deras förutsättningar att fungera självständigt i samhällslivet.73 Det är även ett 

samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder 

som syftar till att hjälpa sjuka eller skadade att återfå sin arbetsförmåga och att uppnå 

självförsörjning.74 Då denna uppsats berör ett rehabiliteringsprojekt som syftar till att öka 

anställbarheten hos långtidssjukskrivna personer med psykisk ohälsa beskriver vi endast de 

arbetsinriktade åtgärderna. Rehabilitering till arbete innefattar de synonyma begreppen 

arbetslivsinriktad rehabilitering, yrkesinriktad rehabilitering och arbetsrehabilitering75.   

 

2.2.2 Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens roll i rehabiliteringsarbetet 

Försäkringskassans rehabiliteringsansvar framgår av 22 kap 5 § AFL. De har till uppgift att 

uppmärksamma behovet av rehabilitering och samordna de insatser som behövs tillsammans 

med den enskilde och de berörda myndigheterna, exempelvis Arbetsförmedlingen och Hälso- 

och sjukvården.76 Genom den tidigare nämnda rehabiliteringsreformen fick Försäkringskassan 

en mer utåtriktad och aktiv roll i rehabiliteringsarbetet. Försäkringskassan har både ett 

tillsynsansvar och ansvar att utreda om det finns behov av arbetslivsinriktade åtgärder. I och 

med att Försäkringskassan har beslutanderätten rörande ersättning från 

socialförsäkringssystemet har man också givits en central roll i rehabiliteringsprocessen.  

Försäkringskassan har även rollen som initiativtagare till all rehabilitering som berör 

sjukskrivna eller personer som har rätt till sjukpenning. De skall även fånga upp 

rehabiliteringsbehovet hos personer som saknar arbetsgivare. Vidare är Försäkringskassan 

skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan när en rehabiliteringsåtgärd som berättigar 

ersättning från socialförsäkringssystemet anses vara behövlig.77 När Försäkringskassan anser 

att de försäkrade är medicinskt färdigrehabiliterade, och har en arbetsförmåga som uppgår till 

minst 50 %, tar Arbetsförmedlingens enhet för rehabilitering (AF-rehab i Växjö kommun, 

tidigare arbetsmarknadsinstituten) över ansvaret för klienten och en arbetslivsinriktad 

rehabilitering kan påbörjas. Kravet från Arbetsförmedlingen för att genomföra en 

                                                 
73 Vahlne Westerhäll mfl 2006:19 
74 http://www.fk.se sökord: rehabilitering 
75 Karlsson 2008:33 
76 Ibid. 
77 Vahlne Westerhäll mfl 2006:65f 
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arbetslivsinriktad rehabilitering är att de försäkrade är sjukskrivna och arbetslösa samt, som vi 

ovan nämnt, har en arbetsförmåga som uppgår till minst 50 %.78 

 

2.2.3 Den arbetsinriktade rehabiliteringen 

Enligt 22 kap 2 § AFL (Lag om allmän försäkring) skall den som drabbas av sjukdom ha rätt 

till rehabilitering med syfte att återfå sin arbetsförmåga79. Det är Arbetsförmedlingen som har 

ansvar för att genomföra den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Själva begreppet är relativt 

nytt och infördes i början på 1990-talet80. I SOU 2000:78 definieras arbetslivsinriktad 

rehabilitering som: ”rehabiliteringsåtgärder som är av betydelse för att underlätta återgång för 

personer som är långvarigt sjukskrivna eller uppbär sjukbidrag/förtidspension81”. Definitionen 

syftar till att förklara den slutgiltiga målsättningen med arbetslivsinriktad rehabilitering, det 

vill säga att hjälpa individer att återgå till arbete på den reguljära arbetsmarknaden, i 

synnerhet individer med psykisk ohälsa82. Det handlar även om att stärka personers ställning 

på arbetsmarknaden, både vad gäller att hitta ett arbete och att behålla ett. Detta kan innebära 

åtgärder som platsförmedling, utbildning, vägledning, arbetsträning samt arbetsprövning.83 I 

definitionen finns inget som syftar till den enskildes ”välbefinnande” utan snarare 

återkommande anknytningar till, som vi tidigare belyst, arbetslinjen84. Enligt SOU:2000:78 är 

rehabilitering till arbete en sammanhållen individuell process där individen aktivt deltar i 

olika koordinerade insatser som ofta sker parallellt med varandra. Denna process styrs utifrån, 

i samverkan mellan individens och försäkringsgivaren, satta rehabiliteringsmål och enligt 

arbetslinjens princip att komma ut i arbete.85 

 

2.3 Forskningsläget 

Inom socialförsäkrings - och rehabiliteringsområdena finns det idag en stor samling 

forskningslitteratur. Områdena har dock genomgått olika trender och förändringar, varför vi i 

denna del valt att fokusera på det senaste decenniets forskning som berör vårt syfte. Rafael 

Lindqvist, professor i socialt arbete, har forskat och skrivit omfattande litteratur inom 

rehabiliteringsområdet. År 2000 utkom han med boken; Att sätta gränser – organisationer 

och reformer i arbetsrehabilitering. I denna bok visar han hur arbetsrehabilitering utformats i 
                                                 
78 Lindqvist 2000:137 
79 Svensk författningssamling, 22 kap 2 § AFL 
80 Vahlne Westerhäll mfl 2006:26 
81 SOU 2000.78:212 
82 Karlsson 2008:34 
83 Vahlne Westerhäll mfl 2006:24 
84 Karlsson 2008:34 
85 SOU 2000.78:231 
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ett historiskt perspektiv som en del av arbetslinjen, samt vilka konflikter som dagens 

arbetsinriktade rehabilitering inrymmer. Han undersöker bl.a. de domänkonflikter som kan 

uppstå mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vidare har han, tillsammans med 

sociologiprofessorn Antoinette Hetzler, skrivit boken ”Rehabilitering och välfärdspolitik” 

(2004), där funktionshinder och rehabilitering i förhållande till samhällets utformning och 

handikappskapande barriärer diskuteras. Särskild tonvikt läggs på rehabilitering av bl.a. 

långvarigt sjukskrivna samt fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Vidare har Malin 

Junestav utkommit med avhandlingen ”Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och 

lagstiftning 1930-2001” (2004) där den svenska arbetslinjen studeras. Ove Grape har i boken 

”Mellan morot och piska” (2001) studerat 1992 års rehabiliteringsreform och dess 

efterverkningar. Mellan åren 2006-2008 har det utkommit forskning på området, i form av 

bland annat; Lotta Vahlne Westerhälls m.fl. bok ”Rehabiliteringsvetenskap” (2006) där 

funktionstillstånd och funktionshinder analyseras i ett sjukfrånvaroperspektiv. Vidare har 

Daniel Melén utgivit ”Sjukskrivningssystemet” (2008), där han utforskar den samvariation 

som förknippas med arbetslöshet och sjukskrivning. I ”Employability perceptions” (2008) av 

Erik Berntson görs ett försök att utreda begreppet anställbarhet och dess olika dimensioner.  
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3. METOD 

 
I kapitlet som följer presenterar vi vårt tillvägagångssätt och de urval av respondenter vi gjort. 

Vidare följer en metodologisk diskussion där vi diskuterar uppsatsens arbete och de problem 

som uppstått, etiska aspekter vi iakttagit samt reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Val av metod 

Den metodik vi använt oss av är kvalitativ datainsamling i form av intervjuer med 

respondenter från vårt studerade rehabiliteringsprojekt. Vi har genomfört intervjuer med 

huvudmannen för projektet (från Försäkringskassan), de tre jobbcoacherna samt 

projektledaren från Växjö kommun. Vidare har vi intervjuat fem projektdeltagare. Samtliga 

intervjuer utfördes under maj 2008. Vi blev, av Försäkringskassan, tilldelade dessa 

projektdeltagare efter intresse och huruvida Försäkringskassan hade kontakt med dem efter 

projektets avslutande. Som intervjumetod har vi använt oss av personlig kontakt, elektroniskt 

brev samt telefonintervjuer. I samtliga intervjuer (utom i ett fall där vi genomfört elektronisk 

intervju) har vi använt bandspelare. I transkriberingen av intervjuerna har vi försökt undvika 

olika former av ljud, sidospår eller halva upprepningar av ord som är irrelevanta för vår 

fallstudie. Vi har emellertid tagit hänsyn till intervjupersonernas sätt att formulera sig, i form 

av stakningar och pauser, och benämnt detta med tecknet ”[…]”. I de data vi erhållit i form av 

intervjusvar har vi valt ut den information vi ansett vara relevant för vår frågeställning. Vi har 

bl.a. ställt frågor om projektverksamheten och begreppet anställbarhet. Efter detta urval har vi 

redovisat intervjupersonerna i kategorier beroende på deras roll i projektet (projektdeltagare, 

jobbcoach, huvudman och projektledare) samt deras åsikter kring relevanta delar i vår 

frågeställning. Vi har exemplifierat de svar vi erhållit med citat från intervjupersoner samt 

återgivit dessa i den löpande texten. Analysen av vårt intervjumaterial i relation till våra 

teoretiska utgångspunkter har vi utfört på följande sätt: Vi analyserar våra resultat genom att 

placera dem i det omfattande teoretiska perspektivet som analyskapitlet avhandlar. Utifrån 

denna placering utför vi tolkningar av våra resultat i relation till våra teoretiska 

utgångspunkter, för att på så sätt skapa förståelse för hur vi kan se resultaten i ett större 

perspektiv än det enskilda projektet. 

 

För att få fram projektets resultat av måluppfyllelsen har vi, med hjälp av en kvantitativ 

datainsamlingsmetodik, inhämtat statistik från Försäkringskassan som vi sedan sammanställt 
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och presenterat. För att göra det lättöverskådligt har vi valt att endast presentera en 

sammanfattning av resultatet och således beskriva hur det faktiska resultatet ser ut. För att få 

fram resultat kring projektverksamheten har vi, förutom våra intervjuer, utgått från den 

tidigare utförda utvärderingen av projektet ”Vägen mot arbete – en rak eller krokig väg” av 

Daniel Folkesson och Annika Ström. I vår empiriska del har vi presenterat 

projektverksamheten i en logisk följd med syfte att lättare följa med i verksamheten. Vi 

redovisar detta genom att beskriva fas för fas.  

 

3.2 Urval av intervjupersoner 

Vi har intervjuat fem projektdeltagare som vid intervjutillfället varit mellan 20-60 år, varit 

långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa, och haft varierande aktivitet före projektet. De citat 

och hänvisningar till intervjupersonerna som vi använder genomgående i uppsatsen baseras på 

följande intervjuer med projektets aktörer (A) och deltagare (D): 

Intervju A1, Huvudman från Försäkringskassan och initiativtagare. 

Intervju A2, Jobbcoach och initiativtagare. 

Intervju A3, Jobbcoach. 

Intervju A4, Jobbcoach. 

Intervju A5, Projektledare. 

Intervju D1, Deltagare. 

Intervju D2, Deltagare. 

Intervju D3, Deltagare. 

Intervju D4, Deltagare. 

Intervju D5, Deltagare. 

I presentationen ovan beskriver vi intervjuerna så att de kan urskiljas från varandra. Vi 

presenterar dock inga uppgifter om de enskilda aktörerna eller deltagarna som kan röja deras 

identitet. Vi har numrerat intervjuerna med samma nummer som återges i hänvisningarna. 

Som vi visar ovan har vi alltså intervjuat huvudmannen för projektet A1, som även 

tillsammans med A2 varit dess initiativtagare och grundare. Vi har även intervjuat samtliga 

(tre) jobbcoacher inom projektet: A2, A3 och A4 som givit oss information rörande både 

projektets verksamhet och personliga åsikter. Vidare har vi intervjuat projektledaren A5 från 

Växjö kommun som varit formellt ansvarig för projektet. Vi har däremot valt att inte intervjua 

övrig ansvarig personal från Växjö kommun och Landstinget Kronoberg, då dessa två 

myndigheter endast varit med i den styrgrupp som inrättades. De har inte haft någon 

närkontakt med deltagarna.   
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3.3 Metoddiskussion 

I arbetet med uppsatsen förändrades vår inriktning under arbetets gång, vilket resulterade i att 

vi blev tvungna att exkludera vissa delar av vårt intervjumaterial. Vi är medvetna om att det är 

något begränsat och att vår empiriska presentation kan uppfattas som tunn. Ett annat 

metodologiskt problem kan vara att vi var beroende av Försäkringskassan och dess urval av 

intervjupersoner. Det var Försäkringskassan som valde ut vilka deltagare som vi skulle 

intervjua. Det kan även vara ett problem att våra intervjumetoder i vissa fall var begränsade 

till elektronisk kontakt på grund av intervjupersonernas tidsbegränsning. Under 

intervjutillfällena erhöll vi inte heller utförlig information rörande kursmomentens konkreta 

utformning. Vår insyn i hur man arbetade i detalj med de specifika momenten i 

kursmomenten var således begränsad.  

 

3.3.1 Reliabilitet och validitet 

Då vi studerar projektdeltagarnas anställbarhet har vi utfört datainsamling som mäter 

deltagarnas nuvarande arbetssituation samt uppfattningen om detta. För att forskning ska vara 

tillförlitlig måste den/de som är ansvariga tillgodose undersökningens eller forskningens 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär till vilken grad man kan säkerställa att 

undersökningen eller forskningen är fri från mätfel.86 För att säkerställa reliabiliteten i vår 

uppsats har vi båda varit närvarande vid samtliga intervjuer och genom gemensam 

materialbehandling säkerställt att undersökningen varit fri från mätfel. 

 

3.3.2 Etiska aspekter 

I vår uppsats har vi tagit hänsyn till de etiska aspekter som finns uppsatta enligt den s.k. 

”etikprövningslagen.” Enligt denna lag skall respondenterna underrättas om ett antal olika 

regler som har vikt när man genomför studier.87 Samtliga deltagare har i denna uppsats 

anonymiserats fullständigt och, som vi ovan nämnt, benämns med ”A” för aktörer, respektive 

”D” för deltagare. Denna anonymisering är viktig för att värna om dessa personers personliga 

integritet. I samband med intervjuerna var vi också noga med att informera vederbörande 

respondent om vår forskningshuvudman samt att resultaten skulle komma att, under fingerade 

namn, studeras, analyseras och publiceras i forskningssyfte. 

 

 
                                                 
86 Bryman 1997 
87 Etikprövningslagen och regler 2008,  http://www.scb.se/Grupp/Tjanster/personuppgifter_i_forskningen.pdf.  
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

 
I det här kapitlet beskriver och diskuterar vi teorier som är relevanta för vår frågeställning. 

Dessa inkluderar Meléns utlägg om sjukdomsbegreppet och dess ansvarsallokeringar, Hetzler 

och Lindqvist om arbetslinjen och rehabilitering, samt Talcott Parsons sjukdomsbegrepp och 

strukturfunktionalism. Vidare följer Lindqvist och Grapes resonemang kring 

domänkonflikterna mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 

4.1 Strukturfunktionalism, sjukrollen och dess förväntningar 

Parsons teori kallad strukturfunktionalism ser samhället som ett socialt system som i grund 

och botten består av individer och deras olika handlingar88. Dessa handlingar är begränsade av 

diverse sociala och fysiska faktorer, exempelvis sociala normer. Målet för ett socialt system 

bör vara att fungera så felfritt som möjligt, med få antal individer som bryter mot normer, 

regleringar eller social struktur. Ett perfekt socialt system där samtliga individer, strukturer 

och institutioner är i harmoni skulle vara en perfekt balans för ekvilibrium. Parsons metod för 

att uppnå detta är socialisation och social kontroll. I ett sådant socialt system blir individens 

förmåga att arbeta och att tillföra samhället centralt, någonting vi kan återfinna i dagens 

samhälle och de förändringar som skedde efter den ekonomiska krisen under början av 1990-

talet där arbetslinjen betonades i socialförsäkringen. Skulle individen falla bort från detta 

genom sjukdom (”illness” och ”disease”) blir det en avvikelse från balansen, och de sociala 

förväntningar som medföljer en individs medborgarroll i det sociala systemet. Samtidigt som 

det sociala systemet förväntas arbeta för att återställa individens arbetsförmåga och ”läka” 

dennes sjukdom innebär det avvikande hälsotillståndet att han eller hon tillfälligt exkluderas 

från de förväntningar som ställs på en medlem i det sociala systemet. Istället för att vara en 

”normal” medlem av systemet övergår individen till en s.k. ”sjukroll”.89 

 

Parsons talar om fyra olika aspekter eller beståndsdelar av den sociala sjukrollen samt de 

förväntningar som kretsar kring en individ i samhället som lider av sjukdom (”illness” och 

”disease”). Två av dessa aspekter är rättigheter som läggs på individen så länge denne är sjuk, 

och de resterande två är plikter som förväntas av den sjukskrivne i fråga. Den första av dessa 

aspekter är att den sjuke blir exkluderad från ”normalt” socialt rollansvar till en utsträckning 

                                                 
88 Parsons & Shills, 1976:190 
89 Lindqvist 1997a:16 
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som är relationell till sjukdomens natur och allvar.90 Om en sjukdom är allvarligare ursäktas 

personen från en högre grad av socialt ansvar, såsom exempelvis arbete och arbetssökande. 

Denna aspekt ska legitimeras även av en läkare i och med att denne formellt intygar att 

vederbörande är sjuk. Andra aspekten är enligt Parsons att den sjuke fråntas ansvar även 

rörande individens hälsotillstånd – det är inte individens fel att sjukdomen har befallt denne, 

istället läggs fokus på att individen måste avhjälpas med extern hjälp. Det räcker, påstår 

Parson, inte att den sjuke har en positiv levnadssyn eller god attityd. Hans tillstånd måste 

avhjälpas och förändras och det sociala systemet ska spela en roll i detta stöd. Den tredje 

aspekten är att sjukdomstillståndet i sig är oönskat såväl av det sociala systemet men även av 

individen själv. Med detta tillstånd tillkommer förpliktelse på individen – plikten att åter igen 

vilja bli frisk och återgå till normaltillstånd. I denna plikt ingår det från individen 

ansträngningar för att försöka förbättra sitt sjukdomstillstånd. Den avslutande aspekten är 

plikten eller förväntan som den sjuke har på sig att söka efter professionell hjälp som kan 

understödja och hjälpa individen på vägen tillbaka från sjukdomstillståndet. Denna 

professionella hjälp kan komma i olika former, dock oftast i form av en läkare eller 

sjukhusrelaterad personal. Den sjuke förväntas även att samarbeta med individen som 

försöker avhjälpa sjukdomstillståndet. Baserat på dessa fyra perspektiv och den roll som 

individuella motivationsfaktorer har argumenterar Parsons att problemen som har att göra 

med social kontroll blir mer än att endast dra gränser mellan vad som karaktäriserar en sjuk 

och en frisk individ. Sjukrollens privilegium kan resultera i att den sjuke är positivt motiverad 

och därmed anstränger sig för att behålla dessa privilegier istället för att bli frisk. Därför är 

balansen mellan motivation eller privilegium samt påtryckningar att arbeta för en förbättring i 

högsta grad viktig.91  

 

Melén och Lindqvist påpekar att sjukdomsbegreppet är mer komplicerat än så och att 

begreppet sjukdom, som Parsons talar om, kan delas upp i tre delar – ”disease”, ”illness” och 

”sickness”. ”Disease” är den sjukdom eller del av sjukdom som diagnostiserats av läkare eller 

ansvarig hälsopersonal och därför är tyngst vägande. Detta gäller även för projektdeltagarna 

dvs. de långtidssjukskrivna som erhållit verifiering av läkare eller ansvarig hälsovårdspersonal 

för sin ”disease”. ”Illness” är däremot individens uppfattning om sin sjukdom, sjukrollen i sig 

som Parsons talar om samt förmedlingen av lidandet från individens sida.92 Detta är den s.k. 

                                                 
90 Parsons 1991:436f 
91 Ibid. 
92 Melén 2008:72, Lindqvist 1997a:16 
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självrapporterade ohälsan93. ”Illness” är därför särskilt viktigt när man talar om den psykiska 

ohälsan och sjukdomar av psykologisk natur och är viktig i vår kontext då projektet arbetar 

med människor som har någon form av psykisk ohälsa, en form av ohälsa som enligt 

nedanstående modeller har en hög grad av ”illness”. Melén ger oss nämligen följande 

definition av termen ”Illness”: Illness kan betraktas som lidandet klätt i en symbolisk dräkt 

genom bemötande från andra (däribland läkare) och varierar mellan kulturer, varför det är i 

ständig förändring. ”Disease” och ”Illness” är således två olika dimensioner av det sociala 

sjukdomsbegreppet. Melén översätter termen ”disease” till de biologiska och medicinska 

aspekterna av sjukdom och begreppet illness till ”sjuklighet”. Slutligen beskriver han 

begreppet ”sickness” som är den sociala sjukrollens status, bestående av samspelet mellan de 

fysiska faktorerna (disease) samt de mentala och kulturella faktorerna (illness). Begreppet är 

således en sammanslagen ”tolkning” av den beträffade individen. Efter denna åtskiljning av 

olika sjukdomsfaktorer förekommer det att olika sjukdomar behandlas på olika sätt. 

Sjukskrivningar är trots allt baserade på olika grader av ”disease” respektive ”illness”. Ett 

benbrott behandlas och ses på ett annat sätt än en depression. Melén påpekar att en individs 

sjukdom ifrågasätts, och oftast då sjukdomens ”disease-faktor” inte har verifierats av en 

hälsoansvarig såsom exempelvis en läkare. Enligt Parsons modell av sjukdom kan inte 

skulden för sjukdomen läggas på individen. Vad sker däremot om en läkare inte kan 

diagnostisera en sjukdom (disease) utan endast sjuklighet (illness)? Melén presenterar, baserat 

på detta resonemang, en skala för att belysa olikheterna mellan ”disease” och ”illness” i 

kombination med Parsons ansvarsallokering.94 

 

Illustration 1: Ansvarsallokering för” illness” respektive ”disease”. 

 

Sjukdomar eller sjukskrivningar som är baserade på endast ”illness” och inte ”disease” 

placeras här på västra änden av skalan och kan oftare, enligt detta resonemang, ifrågasättas. 

Enligt Melén berättigar en synlig sjukdom (disease) såsom benbrott eller ett tillstånd som på 

ett synligt sätt nedsätter arbetsförmågan individen från ansvar automatiskt.95 Individer med 

psykologiska åkommor, som exempelvis de projektdeltagare som verksamheten inkluderat, 

                                                 
93 Melen 2008:72 ref till SBU:2003:31 
94 Melén 2008:72 
95 Ibid. 



 26 

kan dock för åskådare (däribland handläggare) sakna en tydligt ”disease-faktor” och kan 

därför bli behandlade annorlunda än människor som ursäktar sig från arbete eller arbetsansvar 

på grund av ett benbrott. Melén länkar efter detta resonemang ”illness” till psykologiska 

åkommor medan ”disease” länkas till somatiska sjukdomar.96 Med detta som basis 

konstruerar han en vidareutveckling av den föregående teoretiska modellen: 

 

 
Illustration 2: Ansvarsallokering för psykisk respektive somatisk sjukdom. 

 

Melén sammanfattar att vi i dagens samhälle förväntas leva hälsosamt så att vi undviker 

sjukdomar så gott vi kan. En individ som lider av psykisk ohälsa på grund av övervikt eller 

åkommor som är resultat av alkoholism, drogmissbruk eller ätstörningar kan få ansvar 

överskjutet på sig själv, till skillnad från en individ som genom en ”olycka” bortfaller från 

arbetsmarknaden. Dessutom, menar Melén, har den nya betoningen på arbetslinjen i 

sjukförsäkringen sedan 1990-talet resulterat i att ansvar allmänt förskjutits från ansvarsfrihet 

till eget ansvar. Även om individen i fråga lider av en sjukdom, framför allt i form av psykisk 

ohälsa, tillskrivs denne ett större ansvar där denne gång på gång enligt Försäkringskassans 

rehabiliteringskedja blir tillsagd att bepröva olika arbetspositioner för att se om denne klarar 

av alternativa arbetsuppgifter trots sin verifierade sjukskrivning.97 

 

Lindqvist och Hetzler menar att den nya betoningen på arbetslinjen i 

socialförsäkringspolitiken medförde att en individ som var ”långtidssjuk” fick en social status, 

som exempelvis de långtidssjukskrivna som projektet arbetat med. Arbetslinjens betoning 

innebar att en individ med en diagnostiserad sjukdom (disease och illness) skulle rehabiliteras 

och på så sätt återfå sin arbetsförmåga för att sedan återgå i lönearbete. Budskapet till 

arbetstagare var enligt Lindqvist och Hetzler att de betraktas maskinellt, såsom vi tidigare 

exemplifierat genom ”steg-för-steg-modellen”. En fysisk (eller psykisk) skada var inte längre 

skäl för att ursäktas från arbetsmarknaden eller (framför allt) sitt ansvar från att arbeta, 

någonting vi tidigare belyst med Parsons och Meléns diskussioner kring ansvarsallokering där 

en klar trend i ansvarsförskjutning kunde ses. Resultatet av dessa åtgärder i socialförsäkringen 

blev ett misslyckande och antalet sjukskrivna och långtidssjukskrivna ökade under senare 
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delen av 1990-talet.98 Lindqvist och Hetzler påpekar att man idag har kännedom om vilka 

samhällsgrupper som står för största andelen sjukskrivningar samt ökningen av dessa 

(Kvinnor över 50 år) och således även för vilka som står för ökningen av det s.k. sjuktalet 

(antal dagar utbetalad sjukpenning)99. Hetzler och Lindqvist argumenterar 

sammanfattningsvis att ökningen av sjukskrivningar och långtidssjukfall indikerar att 1990-

talets rehabiliteringsreformer och arbetslinjens betoning misslyckats, någonting som bland 

annat bekräftas av ”utredningen om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen”
100

. Författarna 

menar istället att de resultat som kan uppkomma är att de sjukskrivna accepterar sin roll som 

långtidssjuka, vilket i sin tur innebär att rollens ”avvikande” status i samhället minskar och att 

statusen ”långtidssjukfall” skulle i högre grad bli accepterad101.  

 

4.2 Domänkonflikter mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

Vår tredje fråga i frågeställningen behandlar hur gränsdragningen och ansvarsområdena 

mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fungerar i praktiken. Som det framgår av 

22 kap 2 § AFL har Försäkringskassan ett rehabiliteringsansvar med syfte att de försäkrade 

(projektdeltagarna) skall återfå sin arbetsförmåga102. Om det visar sig att deltagarna har en 

arbetsförmåga som uppgår till minst 50 % skall ärendet överlämnas till Arbetsförmedlingen 

för vidare handläggning. Det är Arbetsförmedlingen som har ansvaret att rehabilitera de som 

saknar anställning men som har en arbetsförmåga på minst 50 %.103 Lindqvist menar att 

gränsdragningen fungerar på så sätt att Arbetsförmedlingen har rätt att neka ansvar för en 

deltagare om de anser att denne inte är medicinsk färdigrehabiliterad och inte direkt placerbar 

på arbetsmarknaden104. Konflikten ligger i tolkningen av deltagarnas arbetsförmåga och det 

är, som Grape menar, ett problem när Försäkringskassan remitterar deltagare som 

Arbetsförmedlingen inte anser är redo att återgå i arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Grape menar vidare att den formella bedömningen av arbetsförmåga i socialförsäkringen 

utgår från den medicinska problematiken, medan å andra sidan Arbetsförmedlingen ser till om 

det finns arbeten som deltagaren kan ta i praktiken. Det skapar konflikter myndigheterna 

emellan när man har olika sätt att tolka arbetsförmågebegreppet.105 Samarbetsproblemet 

gäller, enligt Lindqvist, deltagare som Försäkringskassan anser ha en restarbetsförmåga på 
                                                 
98 Lindqvist & Hetzler 2004:85 
99 Lindqvist & Hetzler 2004:85f 
100 Ibid. 
101 Lindqvist & Hetzler 2004:90 
102 Svensk författningssamling SFS 22 kap 2 § AFL 
103 Lindqvist 2000:131 
104 Lindqvist 2000:135 
105 Grape 2001:139 
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cirka 25-50 % då det medicinska funktionshindret som finns i läkarutlåtandet beaktats. 

Arbetsförmedlingen anser att dessa individer är svårplacerbara då det finns få arbeten som kan 

utföras två till fyra timmar per dag. Enligt Lindqvist blir därmed konsekvenserna av 

funktionshindret för dessa individer att de inte anses anställbara, trots att de har en partiell 

arbetsförmåga. Lindqvist menar vidare att det finns en skillnad mellan Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen ser till vilka arbeten som finns lediga på 

arbetsmarknaden och vilka krav dessa ställer på de sökande. Försäkringskassan utgår å andra 

sidan från hur den arbetsförmåga som kvarstår kan användas när sjukdomsbesvären 

beaktats.106  

 

Lindqvist menar att Arbetsförmedlingen tenderar att ha en mer pessimistisk syn angående 

deltagarnas arbetsförmåga och kan hävda att han eller hon inte är medicinskt 

färdigrehabiliterad, och således inte redo att påbörja arbetslivsinriktad rehabilitering hos 

Arbetsförmedlingen (eller annan verksamhet). Gemensamt försöker man ta ställning till 

huruvida den försäkrade är motiverad till att påbörja arbetslivsinriktad rehabilitering, samt om 

hans eller hennes arbetsförmåga i enlighet med Arbetsförmedlingens regler uppgår till minst 

50 %. Lindqvist menar att det, kring dessa möten, hör till att den försäkrade som är föremål 

för bedömning av arbetsförmåga måste ha en så kallad handikappkod som tilldelas av 

Arbetsförmedlingen om det konstaterats att det finns ett funktionshinder. Handikappkoden 

innebär att fler arbetsmarknadspolitiska åtgärder blir tillgängliga än vad som vore möjligt 

annars. Nackdelen med detta kan dock vara att den funktionshindrade tenderar att bli kvar i 

dylika former av lönebidragsarbete, anställning vid samhall eller någon annan stödgivande 

anställningsform. Det är, enligt Lindqvist, svårt att motivera personer med trygg inkomst och 

skyddad anställning att fortsätta med rehabilitering som kan innebära att den skyddade 

anställningen byts ut mot exempelvis ett tidsbegränsat bidrag. Enligt Lindqvist är detta en så 

kallad gråzon i rehabiliteringsprocessen eftersom varken Försäkringskassan eller 

Arbetsförmedlingen anser att de har huvudansvaret. Det råder en konsensus mellan 

domänerna och där de motivationshöjande insatserna befinner sig i ett så kallat 

ingenmansland. Det framkommer i Lindqvist undersökning att Försäkringskassan anser att om 

den försäkrade klarar ett specifikt arbete på arbetsmarkanden, men att detta jobb inte finns 

tillgängligt, så skall personen anses vara färdigrehabiliterad för arbetsmarknaden oavsett om 

det specifika arbetet finns tillgängligt eller inte.107  

                                                 
106 Lindqvist 2000:135 
107 Lindqvist 2000:137f 
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5. RESULTAT 

 
I detta kapitel redovisar vi vårt insamlade material, nämligen det studerade 

rehabiliteringsprojektets genomförande samt våra intervjuresultat. Kapitlet inleds med en 

redovisning av genomförandets olika faser vilket följs av intervjuredovisningen. 

 

5.1 Rehabiliteringsprojektets genomförande 

Projektet genomfördes i fyra faser; introduktionskurs, individuell coachning, praktik, arbete 

och andra aktiviteter samt uppföljningsträffar108. 

 

5.1.1 Fas ett: Introduktionskurs 

Nyintagna deltagare fick genomgå en introduktionskurs om totalt 5-10 veckor. Gruppen på 8-

10 deltagare träffades tre tillfällen per vecka (tre timmar vid varje tillfälle). Två-tre veckor in 

på introduktionskursen tilldelades samtliga deltagare en personlig jobbcoach (tio deltagare per 

coach). Jobbcoacherna stod för det operativa ansvaret över kursmomenten. Vidare fanns de 

med för att inspirera till diskussion, delge kunskap, ordna praktiska övningar och hjälpa till 

med erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.109 I introduktionskursen var gruppdynamiken i 

fokus med betoning på deltagarnas olika erfarenheter. Syftet var att deltagarna kunde stötta, 

sporra och utbyta erfarenheter med varandra i positiv riktning.110 Projektet grundades på 

arbetsmetoden Supported Employment, en metodik vi beskrivit i kapitel ett. Utifrån denna 

metodik ger man stöd till individen såväl innan som efter anställningstillfället, ett stöd som 

finns tillgängligt både inom och utanför arbetsplatsen. Med den beprövade metodiken i åtanke 

lade man upp kursmoment som deltagarna fick genomgå under introduktionskursen. 

Deltagarna tilldelades scheman som innehöll de olika temaområden och ämnen som 

introduktionskursen hade i syfte att följa.111 Kursen fokuserade på områdena; mental träning, 

stresshantering och avslappning, kost och motion, målplanering, sömn och dygnsrytm, 

rollförändring, grupprocesser, livsvägledning, yrkesvägledning, skriva personliga brev samt 

tips och tillvägagångssätt för att söka praktik och arbete. Kursmomenten utformades av 

jobbcoacherna, projektets huvudman från Försäkringskassan samt projektledaren och 

innehöll, förutom föreläsningar, hemuppgifter till varje kurstillfälle. Kursmomenten 

                                                 
108 Folkesson, Ström 2007:20 
109 Folkesson, Ström 2007:21 
110 Folkesson, Ström 2007:22 
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inkluderade ämnen som man antog att deltagarna skulle ha nytta av. Under momenten gjordes 

korrigeringar, dels utifrån när jobbcoacherna upplevde brister och förbättringar men också 

utifrån önskningar och synpunkter från deltagarna själva. Jobbcoacherna var öppna för 

deltagarnas åsikter och det fördes dialoger om vad som kunde förbättras.112 I projektansökan 

beskrevs innehållet i introduktionskursen, men förlängdes och förändrades utefter deltagarnas 

behov. Under introduktionskursen och i arbetet med kursmomenten utvecklade 

jobbcoacherna, tillsammans med deltagarna, den s.k. SMAK-modellen som man ansåg hade 

stor vikt för deltagarnas eller individens anställbarhet och möjlighet till framtida 

anställning.113 Själva begreppet ”SMAK” är en kombination av fyra faktorer: Självkänsla, 

Målbilder, Attityder och Känsla. Illustrationen som presenteras nedan är en rekonstruktion av 

originalet och syftar till att förklara vad som menas med uttrycket SMAK samt vilka delar av 

SMAK som inkluderas i de olika ovannämnda kursmomenten. I arbetet med nedanstående 

punkter utgick man inte från beprövade läroplaner utan inhämtade undervisningsmaterial från 

skönlitterära böcker om självkänsla, coachning och annan litteratur som man ansåg vara 

relevant.114 

 

 
Illustration 3 - SMAK 

 

5.1.2 Fas två: Individuell coachning  

Den individuella coachningen av deltagarna var en stor del av projektets verksamhet. Man 

blev, som deltagare, tilldelad en individuell jobbcoach efter 2-3 veckors period på 

introduktionskursen. Jobbcoacherna hade olika ansvar för respektive deltagare, som att 
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assistera vederbörande i sökandet och applicerandet av arbete samt individens målplanering. 

Detta innebar att deltagandet för jobbcoacherna och deltagarna blev tvåfaldigt – dels hade de 

gruppträffar under veckan och dels individuella träffar som kunde variera från en till tre 

tillfällen i veckan.115 Då varje individs behov och förutsättningar var olika anpassade 

jobbcoacherna sitt arbete med varje deltagare efter dennes individuella behov och 

förutsättningar. Jobbcoacherna hade en tidsmässig begränsning på upp till tre möten i veckan 

inklusive de individuella möten som deltagarna hade med ”sin” respektive jobbcoach. 

Deltagarna hade under projektets gång även möjlighet att påverka utformningen av denna 

coachning. De bestämde upplägget tillsammans med jobbcoachen utefter vad deltagarens 

behov och mål med anställning eller praktik var.116 

 

5.1.3 Fas tre: Praktik/Arbete samt annan sysselsättning 

Under det fjärde momentet lämnade deltagarna introduktionskursen. Frekvensen där 

deltagaren träffade jobbcoachen reducerades och denne påbörjade någon form av praktik eller 

arbete hos en arbetsgivare i Växjö eller Växjöområdet. Typfallet var att deltagarna arbetade 

på praktik utan avlöning för att senare gå vidare till någon form av avlönad praktik eller 

heltid/deltidsanställning.117 

 

5.1.4 Fas fyra: Uppföljningsträffar 

Detta steg utfördes parallellt med dels den individuella coachningen och den 

arbetsförberedande träningen. Närvaron till dessa var inte lika viktig som till de andra 

momenten. Kände man sig bra med det arbete man utförde behövde man inte gå tillbaka till 

vidare uppföljningsträffar, även om deltagarna uppmuntrades att närvara. Man träffades ett 

tillfälle varje vecka under en period på två månader efter introduktionskursens slut. Efter detta 

blev träffarna mindre frekventa tills man träffades en gång i månaden fram till dess att 

projekttiden ansågs vara slut.118 
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5.2 Intervjuresultat 

Nedan följer en redovisning av de resultat vi erhållit från våra intervjurespondenter. 

 

5.2.1 Projektets huvudman A1 och projektledaren A5 

Vi ställde frågor till projektets huvudman A1 angående huruvida den nya arbetslinjen 

påverkat rehabiliteringsarbetet för projektets målgrupp – långtidssjukskrivna med psykisk 

ohälsa - varav vi fick svaret att kraven ökat för alla. Kraven har även ökat på sjukvården för 

att de sjuka ska få rätt behandling i tid och att rehabiliteringen av dessa hinns med under den 

begränsade tiden. A1 menar vidare att arbetslinjen haft en påverkan på projektets mål i och 

med att kravet på deltagarna, för att få genomgå projektet, var att de skulle vara 

förändringsvilliga och vilja närma sig arbetslivet. Arbetslinjens påverkan på deltagarna har 

enligt A1 varit något positivt i och med att deltagandet i projektet skulle leda till arbete och 

egen försörjning, någonting som deltagarna såg positivt på. A1 menar vidare att samarbetet 

med Arbetsförmedlingen fungerat bra och att deltagarna fått det stöd som de behövt. 

Arbetsförmedlingen har även funnits med i rekryteringsgruppen av deltagare och således 

kunnat påverka rekryteringsarbetet. När det gäller att definiera anställbarhet menar A1 att det 

handlar om att man ska få lön för det arbete man utför, vilket kan komma i olika former. Hon 

menar att det finns kriterier, både sociala och kompetensmässiga, som måste uppfyllas för att 

man ska kunna bli anställbar. Projektledaren A5 anser att begreppet hänger ihop med 

personliga egenskaper och kompetens, att det är den enskilde arbetsgivaren som definierar 

vem som är anställbar. På frågan ”Tycker du att projektet har spelat en viktig roll i 

deltagarnas anställbarhet” anser A1 att den respons Försäkringskassan fått från 

Arbetsförmedlingen är att projektet spelat en viktig roll i deltagarnas anställbarhet. Hon menar 

att de fått bekräftelse på att deltagarna som kommit till Arbetsförmedlingen varit väl rustade. 

Även A5 vidhåller att projektet haft en viktig roll. Vi frågade i vilken mån de anser att 

deltagarna ökat sin anställbarhet, varav A5 menar att projektet bidrog till att ge deltagarna 

verktygen i att kunna marknadsföra sig själva och också se behov av kompetenshöjning och 

utbildning. A1 menar att det är av betydande mån som deltagarna ökat sin anställbarhet. På 

frågan om de känner att de kunnat bidra till att öka deltagarnas anställbarhet påpekar A1 att 

hennes del i det hela var att hon som grundare av projektet bidragit till att öka deltagarnas 

anställbarhet. A5 menar även hon att hon bidragit till ökningen genom att hon var med och 

skapande samt drev projektet. Vi ställde slutligen frågor kring projektets kursmoment och 

frågade vilka kursmoment som givit positiva resultat samt vilka kursmoment i projektet som 

varit mindre positiva eller problematiska. A1 menar att det är kombinationen som gett bra 
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resultat och att det var tidsbristen som var det problematiska. Även A5 vidhåller tidsbristen 

som problematisk, men anser att det trots detta fungerade bra och var framgångsrikt.  

 
5.2.2 Jobbcoacher 

Projektets tre jobbcoacher – A2, A3 och A4 – har olika definitioner av anställbarhet. A4, talar 

om att individen arbetar för att öka sina personliga resurser. Han påpekar även vikten av att 

våga ta fler (och större) steg i livet samt att öka sin självkänsla och att tro på sig själv. Ett 

annat perspektiv framhävs av jobbcoach A3 som pekar på de olika SMAK-faktorerna, en 

fokus på olika individuella egenskaper och utvecklingen samt framhävandet av dessa. A2 

anser att begreppet anställbarhet är luddigt och svårdefinierat. Hon framhäver vikten av att 

man inte kan se en individ som anställbar på hela arbetsmarknaden utan endast för vissa 

specifika arbetsplatser. Att individens kompetens (såväl social som yrkesmässig) har stor vikt 

när man söker arbete är någonting hon också talar om. Vi ställde frågor kring deras åsikter om 

huruvida projektet lyckats med projektmålen varav A2 svarade på följande sätt:  

 

De som tog till sig av det vi hade att erbjuda av innehållet i temat så ökade dem sin 
anställbarhet väldigt mycket […] Sen fanns där någon som inte tog till sig men ändå fick 
anställning […] just precis för att han hittade en plats där han kunde komma till sin rätt.  

 

A4 anser att en del av deltagarnas anställbarhet ökade lite grann och en del otroligt mycket, 

medan A3 anser att förändringarna var generella och individuella. Vi frågade jobbcoacherna 

om de anser att de kunnat bidra till att öka deltagarnas anställbarhet. A4 menar att de haft en 

viktig del i att ökningen. Vidare påpekar han att jobbcoacherna funnits som ett stöd och att de 

”pushat” deltagarna att inse sina egna förmågor och att stärka självförtroendet, självkänslan 

och se sina möjligheter att gå vidare. A3 och A2 anser båda att de bidragit till att öka 

deltagarnas anställbarhet. Vidare ställde vi mer specifikt frågan ”Tycker du att projektet har 

spelat en viktig roll i projektdeltagarnas anställbarhet”? Vi erhöll följande svar från A3 

 

Ja […] det tycker jag. En riktigt viktig roll […] Jag skulle nästa vilja understryka det, typ 
fyra gånger. Framför allt när vi tittar på det långsiktiga. Vi har ju kontakt med många av 
dem fortfarande och nu är det fler som kommit ut i arbetsträning än vad det var när vi 
avslutade projektet. 

 

A4 menar projektet spelat en viktig roll i deltagarnas anställbarhet, och att det tydligt märktes 

hos samtliga deltagare. Vidare anser han att projektet innebar en ökad livskvalitet och att 

deltagarna kände sig starkare i motgång och i sin yrkesroll. Han framhäver att SMAK-

faktorerna varit en av framgångsfaktorerna. A2 anser även hon att projektet spelat en viktig 
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roll för deltagarnas anställbarhet. Vi ställde även frågor kring kursmoment. På frågan ”Vilka 

kursmoment i projektet har givit positiva resultat” erhöll vi följande svar från A2: 

 

Flera stycken […] Den mentala träningen har gett mycket bra resultat […] också det här 
med våra diskussioner kring rädsla och mod. Det är ett stort ämne att våga ta upp sin rädsla 
och våga prata om den […] också det här med grupprocesser är väldigt mycket. Det basala 
kring sömnen och rutinerna i vardagen är väldigt viktigt […] Egentligen tycker jag allt är 
viktigt. Praktiken är viktig […] att våga lyfta telefonluren och hur beter jag mig när jag 
ringer en arbetsgivare. 

 

A4 har i denna fråga svårt att plocka ut enskilda delar, då han föredrar att se till helheten av 

projektet. Han menar att den feedback som jobbcoacherna fått från deltagarna visar på att det 

är den mentala träningen som givit positiva resultat. A3 framhäver även hon den mentala 

träningen och menar på att den gett väldigt bra resultat.  

 

5.2.3 Projektdeltagare 

Frågorna kring projektdeltagarna centrerade kring deras attityder rörande projektet och den 

anställbarhet som resulterade därav. Vi frågade om huruvida de själva anser att de ökat sin 

anställbarhet. Intervjuperson ”D1” tror att hon ökat sin anställbarhet, men att hon varit borta 

länge från arbetsmarknaden. Intervjuperson ”D2” medger att hans anställbarhet ökat men att 

han inte får något jobb. Intervjuperson ”D4” är osäker på om hon ökat sin anställbarhet.  

Resterande två respondenter är båda konsekvent positiva till synen på sin egen ökning. Vi 

förfrågade deltagarna om de upplever att de har större möjlighet att få arbete efter projektet, 

varav intervjuperson ”D2” menar att han tror att hans chanser att få arbete efter projektet ökat. 

Han menar att han fått meriter från praktiken som gör att han enklare kan få jobb. 

Intervjuperson ”D1” tycker inte att hon har större möjlighet att få arbete efter projektet. 

Resterande deltagare menar att de genomgående ökat sina chanser att bli anställda efter 

avslutat projekt. Vi frågade deltagarna om deras åsikter kring projektet, varav intervjuperson 

”D3” svarade följande:  

 

Helt fantastiskt helt enkelt […] det var ju som att väcka liv åt en död […] det ryckte upp 
mig fullständigt. 

 

Resterande deltagare var alla positiva till projektet och dess innehåll. Vi frågade därefter 

specifikt kring projektets olika kursmoment samt vad deltagarna ansåg om dessa.  

Intervjuperson ”D3” menar att jobbcoacherna försökte förändra deltagarnas attityd och hur 

man skulle hantera saker och ting – någonting han beskrev som väldigt bra. Samtliga 
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deltagare är nöjda med projektets olika kursmoment och anser att de varit givande och 

intressanta. Vidare undrade vi vilket specifikt kursmoment som deltagarna haft störst nytta av. 

Intervjuperson ”D5” anser att hon haft störst nytta av praktiken, ”D2” menar att han haft störst 

nytta av målplaneringen medan ”D3” anser att man ska se det positiva istället för det negativa. 

Intervjuperson ”D1” lyfter fram att man fick sitta ner och öppna sig själv för gruppen och 

berätta om sina svårigheter, och ”D4” tycker att hon haft nytta av samtliga kursmoment. Vi 

ställde slutligen två frågor rörande hur deltagarna ser på sig själva samt om projektet inneburit 

förändringar: Intervjuperson ”D3” menar att projektet inneburit förändringar och att han 

återfått ”gnistan”. Han menar vidare att det efter projektet gått väldigt bra för honom och att 

han fått ett riktigt bra arbete. Intervjuperson ”D1” menar att hon före projektet var isolerad 

och träffade inte så många människor (förutom familjen), men att hon nu känner sig bra. 

Resterande deltagare pekar på att man är mer positiv idag än förut och att man inte har samma 

negativa syn på sig själv och sin tilltro. De har även skapat sig en rutin i vardagen och brutit 

den isolering som de hade före projektet.  
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6. ANALYS 

 
I det här kapitlet analyserar vi, utifrån våra teoretiska utgångspunkter, det empiriska material 

vi samlat in. Kapitlet är indelat efter uppsatsens frågeställningar. 

 

6.1 Den nya arbetslinjens påverkan på rehabiliteringsarbetet 

Under början av 1990-talet genomgick det svenska samhället en ekonomisk krissituation. 

Denna situation innebar genom ökade insatser även ökade utgifter inom 

rehabiliteringsområdet för långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa. De ökade utgifterna 

resulterade i att arbetslinjen i högre grad betonades i socialförsäkringspolitiken. 

Rehabiliteringsreformen som infördes år 1992 innebar att mer ansvar försköts från 

Försäkringskassan till den försäkrade, en utveckling vi tolkar från höger till vänster enligt 

Meléns tidigare redovisade skalor gällande ansvarsallokering. Man lyfte fram arbetets positiva 

effekter för individer medan en sjukskrivning, framför allt långvarig, ansågs som någonting 

skadligt eller störande. Att se långvariga sjukskrivningar som skadliga för både samhället och 

individen är någonting vi återfinner i Parsons strukturfunktionalistiska synsätt. Även här ses 

individens bortfall pga. en sjukdom (illness och disease) som en rubbning av balansen i det 

harmonistiska sociala systemet. Skillnaden, med Parsons modell i åtanke, är att ansvaret för 

återställning av normaltillståndet (arbete) här ligger på samhället och inte individen. Individen 

har själv ingen skuld för sitt sjukdomstillstånd. Det sociala systemet, dvs. Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen, förväntas arbeta för att återställa den sjukskrivnes arbetsförmåga och 

hjälpa individen tillbaka från dennes sjukroll.  

 

Vi kan här urskilja olikheter mellan Parsons ansvarsallokering och situationen i Sverige för 

långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa. Den sjukskrivne förs, som Parsons sjukrollsteori 

dikterar, från sitt ”normala” rollansvar beroende på hur allvarlig sjukdomen är. Den 

sjukskrivnes ohälsa skall även verifieras av en läkare eller ansvarig hälso - och 

sjukvårdspersonal. Efter denna verifiering och efter fjorton dagars sjukdom slussas den 

försäkrade in i rehabiliteringskedjan där målsättningen nu är att öka den sjukskrivnes 

anställbarhet. Denna modell infördes som assistens för handläggarnas bedömning av de 

försäkrades sjukdom och grad av arbetsoförmåga. Viktigt att påpeka, som Lindqvist och 

Hetzler beskriver, är att ”långtidssjuk” inte är ett medicinskt tillstånd som definieras av en 

läkare, utan ett administrativt begrepp relaterad till socialförsäkringssystemet. Definitionen 
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långtidssjuk verkar således finnas delvis för att minska men även hantera kostnaderna för 

socialförsäkringssystemets sjukpenning. Man blir om man hamnar i denna grupp ett s.k. 

långtidssjukfall, en definition som dock inte baseras på sjukdomens karaktär. Det kan vara 

antingen psykisk eller somatisk ohälsa i form av exempelvis benbrott eller depression. Det är 

istället endast baserat på tidsperioden som den försäkrade tillbringat i sjukskrivning. Samtliga 

av deltagarna som medverkat i rehabiliteringsprojektet vi undersökt befann eller befinner sig 

av olika skäl i denna grupp av långtidssjukfall och har således genomgått denna av Lindqvist 

& Hetzler beskrivna sjukdomskedja, där man redan efter 60 dagar betraktas som ett 

långtidssjukfall oavsett individuella omständigheter. 

 

Parsons argumenterar för att sjukrollens privilegium gentemot individen kan resultera i att den 

sjuke blir positivt motiverad att behålla sin sjukroll. Han påpekar även att det därför måste 

finnas såväl motivation av positiv och negativ karaktär (sjukpenning och kontroller), 

någonting vi ser återspeglas i dagens betoning av arbetslinjen. Då privilegium i denna kontext 

innebär sjukpenning och ledighet från arbete, så får den sjukskrivne en monetär ersättning 

men förväntas även utföra vissa förpliktelser. Det innebär även att, om vi återkopplar till 

Parsons sociala sjukrollsmodell, individen fråntas ansvar att arbeta eller söka arbete. Den nya 

betoningen på arbetslinjen i socialförsäkringspolitiken har dock enligt detta resonemang 

inneburit att förväntningarna och ansvaret på den sjukskrivne ökat. Man har som sjukskriven 

(och även projektdeltagare) inte längre samma frihet att ikläda sig en sjukroll och på så sätt 

undslippa alla former av lönearbete. Den sjukskrivne har istället rätt till sjukpenning under en 

90-dagarsperiod, där Försäkringskassan undersöker dennes möjligheter att fortsätta arbeta 

med samma arbetsuppgifter man utförde innan långtidssjukskrivningen. Efter denna period 

har den sjukskrivne endast rätt till ersättning om denne bedöms att inte kunna utföra någon 

form av lönearbete hos sin arbetsgivare. Med detta i åtanke tolkar vi att allt större andelar av 

ansvaret för sjukdomen har förskjutits från Försäkringskassan och dess handläggare till 

individen som är ”tvungen” att pröva olika arbetsuppgifter och arbetspositioner för att på ett 

så snabbt sätt som möjligt återgå i lönearbete. Om man som sjukskriven inte klarar av sitt 

föregående arbete prövas man mot en annan position på samma arbetsplats. Om detta inte går 

prövas man mot en annan arbetsgivare. Denna förändring av rehabiliteringspolitiken tolkar vi 

som ett resultat av den nya betoningen på arbetslinjen i socialförsäkringspolitiken, en 

förändring som syftar till att återfå samtliga sjukskrivna till arbete så snabbt som möjligt. 

Budskapet till den lönearbetande befolkningen är, som Lindqvist och Hetzler skriver, att de 

betraktas som maskiner. Nedställd arbetsförmåga kan avhjälpas och eventuellt återställas. Om 
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man inte klarar av ett arbete skall man inom en kort tidsperiod förflyttas till ett annat arbete. 

Rehabiliteringsarbetet har genom dessa åtgärder och förändringar ökat i tempo. Även om 

tankesättet, att så snabbt som möjligt återföra den sjukskrivne till arbetsmarknaden, inte är 

nytt så tolkar vi att fokus på så många åtgärder som möjligt på kort tid är en skillnad gentemot 

hur det hanterades innan den ekonomiska krisen. Långtidssjukskrivna, även de med psykisk 

ohälsa, är den grupp som fått ta del av denna nya betoning på arbetslinjen. Melén anser att det 

har skett en allmän förskjutning av ansvarsfrihet till eget ansvar framför allt vad gäller 

långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa. Denna grupp som projektet arbetat med och som vi 

intervjuat (en hög grad av ”illness”, och en lägre grad av ”disease”) kan (med Meléns 

diskussion i åtanke) sakna en tydlig ”disease-faktor” och därför på grund av den nya 

betoningen på arbetslinjen behandlas annorlunda i rehabiliteringsinsatser än sjukskrivna som 

har en tydlig och verifierad somatisk ohälsa (disease). Vi tolkar detta som att dagens 

rehabiliteringsinsatser inte tillskriver psykisk ohälsa (hög grad av illness) samma allvar som 

en individ med en tydlig somatisk ohälsa (exempelvis benbrott). Vi tolkar även detta som ett 

resultat, och enligt Meléns ”illness” respektive ”disease-modell”, att långtidssjukskrivna med 

psykiska åkommor får en högre grad av individuellt ansvar än sjukskrivna med ett tydligt 

fysiskt sjukdomstillstånd, och att detta är ett resultat av arbetslinjens betoning i 

socialförsäkringen.  

 

Våra empiriska resultat indikerar att kraven på långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa har 

ökat, dock gäller detta enligt vår empiri alla former av långtidssjukskrivna. Som ett resultat av 

den nya betoningen på arbetslinjen har även kraven på sjukvården ökat för att de som lider av 

sjukskrivning ska få rätt behandling i tid. Våra resultat tyder även på att kraven på deltagarna 

utformades med arbetslinjens nya betoning som grund. Genom att deltagarna och 

jobbcoacherna utvecklade den s.k. SMAK-modellen i introduktionskursen kände sig 

deltagarna anställbara. Begreppet anställbarhet fick en praktisk innebörd som, för vissa av 

deltagarna, lade en grund att gå vidare i verksamheten till praktik och arbetsprövning. Genom 

den nya betoningen på arbetslinjen kan vi tolka, utifrån vår empiri, att projektets tidsbrist i 

form av en exempelvis kort introduktionskurs, och mindre frekventa träffar mellan deltagare 

och jobbcoacher, påskyndade deltagarnas mål att bli anställbara och uppnå 50 % 

arbetsförmåga. Våra intervjuresultat tyder dock på att vissa av deltagarna ville ut i praktik och 

arbetsprövning. Svaren visar att arbetslinjens påverkan varit positiv i sin karaktär på så sätt att 

deltagande i projektet skulle leda till möjlighet att återgå till arbete, och i ett senare skede fast 

lönearbete. Lindqvist och Hetzler skriver att en ökning i antalet långtidssjuka är ovanlig och 
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att utvecklingen därför är oroande. Den nya betoningen på arbetslinjen i socialförsäkringen 

som sammanträffade med en ökning av långtidssjukskrivna tolkas som arbetslinjens och den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringens misslyckande. Lindqvist och Hetzler menar att detta 

snarare tyder på att långtidssjukskrivna anpassar sig till sin sociala roll och status som 

långtidssjukskrivna. Med detta i åtanke ser vi till vår empiri och deltagarnas bakgrunder. 

Samtliga av deltagarna var långtidssjukskrivna och hade, innan dess tillträde till projektet, 

tappat tron om att kunna återgå till ett normalt lönearbete. Man hade som långtidssjukskriven 

accepterat sin roll som s.k. långtidssjukfall tills man med hjälp av projektets verksamhet fick 

konkret mentalt och fysiskt stöd. Projektet skiljer sig även, enligt vår tolkning, från 

Försäkringskassans och arbetslinjens nya betoning i den mening att ansvaret för individens 

”disease” och ”illness” förläggs från individen till projektet. Detta för att man inom projektet 

tar ansvar för att öka individens anställbarhet och arbetsförmåga och att genom projektet 

hjälpa individen att hitta en ny passande arbetsplats. Vi tolkar det som att man inom projektet 

arbetat enligt arbetslinjens nya betoning, dock utan de jämförelsevis hårda tidsbegränsningar 

och krav som karaktäriserar exempelvis Försäkringskassans rehabiliteringskedja. 

 

6.2 Vad innebär ökad anställbarhet i praktiken? 

Processen för att öka anställbarheten för deltagarna gick via vårt studerade 

rehabiliteringsprojekt. Från början i arbetet med projektets mål hade man en klar formell 

definition av anställbarhet, nämligen att när deltagarna hade fullföljt projektverksamheten och 

man såg att de hade en arbetsförmåga som uppgick till minst 50 % (halvtid) så ansåg 

Försäkringskassan att deltagarnas anställbarhet hade ökat. Denna definition kom dock, som 

det skulle visa sig, få sin praktiska innebörd under projektverksamhetens gång. Processen 

inleddes under introduktionskursen där deltagarna fick stort utrymme av jobbcoacherna att 

själva medverka i verksamhetens utformning. Resultatet av dessa diskussioner ledde till att 

verksamheten, såväl definitionen av anställbarhet, fick en tydlig innebörd där man nu kunde 

sätta ord på hur man blir anställbar. Dessa olika dimensioner och faktorer kom i projektets 

verksamhet att konkretiseras i form av den s.k. SMAK-modellen. 

 

Som vår empiri belyser innefattar SMAK-modellen olika faktorer (SMAK-faktorer) som 

beskriver hur man som individ uppfattas som anställbar. Innebörden av SMAK-faktorerna kan 

länkas till de kontextuella och individuella faktorer som vi belyst i begreppsdiskussionen 

kring anställbarhet. Av vår empiri att döma hanterade projektets aktörer anställbarhet på olika 

sätt. För att belysa detta pekar samtliga aktörer på vikten av personliga egenskaper och 
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individuella faktorer, som exempelvis självkänsla och social kompetens. Att göra en sådan 

tolkning går i linje med Berntsons definition av anställbarhet. Med aktörernas åsikter i åtanke 

ser vi till Berntson som menar att som individ ha höga grader av kompetens, såväl social 

kompetens som andra former av kompetens, är av hög betydelse för att vara anställbar.  

Herlitz och Perssons resonemang angående social kompetens överensstämmer enligt vår 

tolkning med de faktorer som utgör kärnan i SMAK. Med detta menar vi att faktorer som 

ligger nära social kompetens, som exempelvis attityd, självkänsla, självförtroende tillskrivs en 

stor vikt för definitionen av anställbarhet. Enligt vår tolkning av våra intervjuresultat var det 

även av stor vikt, såväl av deltagare som jobbcoacher, att man som individ kände sig 

anställbar. Vår fråga som vi inledningsvis startade detta avsnitt med är: ”Vad innebär 

anställbarhet i praktiken?” Vi tolkar detta som att individens uppfattning om sin egen 

anställbarhet spelar en roll i denna definition. Andersson menar att individuell kompetens i 

hög grad är situationsberoende, och att kompetensen endast är relevant då den sätts i en 

specifik uppgift som utförs i en specifik situation. Utifrån detta synsätt ser vi en koppling till 

A2: s definition av anställbarhet som handlar om att man inte kan se en individ som anställbar 

på hela arbetsmarknaden utan endast för vissa specifika arbetsplatser. Vi tolkar dessa två 

definitioner som att man som individ inte är anställbar för sådana positioner som är 

främmande för individen sett från dennes utbildning och arbetserfarenhet. Om man arbetat 

som exempelvis bilmekaniker under större delen av sitt liv kan man endast med svårigheter 

bli anställd som exempelvis psykologilärare eller annan akademisk position. Utifrån detta 

tolkar vi att definitionen av en individs anställbarhet kan vara beroende på dess sociala 

kontext. Vår empiri antyder att deltagarna stått helt bakom den inriktning och den fokus som 

projektet tagit. Denna tolkning gör vi då vi relaterar till samtliga deltagare som utrycker sin 

glädje över projektets verksamhet. Vi kan därmed se att SMAK-faktorerna i 

introduktionskursen varit förberedande för deltagarna som efter avslutad introduktionskurs 

var redo att gå ut på arbetsprövning och praktik. För att erinra läsaren var det vid 

arbetsprövnings och praktikmomenten som man bedömde att deltagarna skulle klara att arbeta 

på minst halvtid i ett lönearbete. 

 

Vi har under analysens gång diskuterat olika faktorer som har betydelse för att öka den 

individuella anställbarheten. Vi har påpekat att projektet arbetat för att förbättra dessa 

faktorer, dock tolkar vi projektets verksamhet som en helhet. Vår empiri antyder att en av 

framgångsfaktorerna bakom projektets verksamhet varit samtliga moment i projektet. Vi anser 

inte att man kan peka på något enskilt kursmoment som varit helt avgörande för deltagarnas 
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anställbarhet eller projektets framgång. Istället bör man se till projektet som en helhet, en 

tolkning som även bekräftas av intervjuperson A4. 

 

Kontextfaktorer som exempelvis arbetsmiljö, arbetsmarknadens struktur, konjunktur och 

organisationsfaktorer samt resterade kontextfaktorer som Berntson m.fl. diskuterar har en 

betydelse för utvecklingen av en individs anställbarhet. Det finns faktorer som man som 

jobbcoach, grupp eller rehabiliteringsprojekt kan hjälpa en individ att förändra. Det finns 

sedan faktorer som man som enskild person, grupp eller myndighet inte kan påverka. Till den 

senare nämnda gruppen hör majoriteten av kontextfaktorerna. I projektet har fokus legat på att 

förändra och avhjälpa de faktorer man har möjlighet att lyckas med och givit resterande 

faktorer som ligger utanför möjligheten att förändra en mindre roll för individuell 

anställbarhet. Detta är även någonting som intervjuperson A5 menar då hon uppger att det är 

arbetsgivaren som definierar en av dimensionerna när man talar om vem som är anställbar. 

 

Hur gick det då till när den praktiska definitionen av deltagarnas ökade anställbarhet uppkom? 

Genom den tidigare nämnda diskussionen mellan deltagarna och jobbcoacherna uppkom 

fokus på kurs- och projektverksamheten som jobbcoacherna, enligt vår tolkning av våra 

empiriska data, rättade sig efter då de ändrade projektmomenten till att reflektera över 

deltagarnas önskemål. Majoriteten av deltagarna satte stor vikt på förbättringen av självkänsla 

och andra individuella faktorer, vilket kom att bli kärnan i den framväxande SMAK-

modellen. Vi tolkar även resultaten av denna process som att fokus lades på individuella 

faktorer och inte bara att ha arbetsförmåga. I början av projektverksamheten hade man en 

formell definition av anställbarhet. Genom denna process som vi nu redogjort för så fick 

definitionen en mer praktisk innebörd som kom att handla om de fyra faktorer som innefattas 

av SMAK-modellen, Självkänsla, Målbild, Attityder och Känsla. Aktörernas syn på 

anställbarhet var någonting som enligt vår tolkning förändrades under tiden som projektet 

fortlöpte. Denna nya innebörd av begreppet inkluderar, som vi tidigare påpekat, en högre grad 

av individuella faktorer i kontrast mot den formellt fokuserade definitionen av anställbarhet 

som gällde vid projektets början. Sammanfattningsvis visar vår tolkning av vårt empiriska 

material och våra erfarenheter med projektet att SMAK-modellen som vuxit fram under 

projektets gång är en unik produkt av projektets coacher och deltagare. Modellen ger det 

mångsidiga och omtvistade begreppet anställbarhet en praktisk innebörd – vad man som 

individ kan fokusera sig på att förändra för att uppnå en högre grad av individuell 

anställbarhet.  
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6.3 Anställbarhet som vattendelare 

Grundtanken med projektet var som vi tidigare redogjort att rehabilitera de 

långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa (deltagarna) till den punkt att deras arbetsförmåga 

uppgick till minst 50 % (halvtid). Genom denna ökning skulle deltagarna på så sätt slussas 

från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Begreppet anställbarhet användes som s.k. 

vattendelare i gränsdragningen mellan myndigheterna. Om Försäkringskassan och därmed 

projektet ansåg att deltagarna var i hög grad anställbara och dess arbetsförmåga hade ökat till 

minst 50 % så var det Arbetsförmedlingens skyldighet att överta ansvaret för de försäkrade. 

Som vi i våra analytiska resonemang i föregående fråga redogjorde för så tillskrevs begreppet 

anställbarhet en praktisk innebörd under projektverksamheten genom framväxten av SMAK-

modellen. Denna modell kom enligt vår tolkning av projektets verksamhet att tillföra nya 

utmaningar i hanteringen av gränsdragningen och ansvarsområdena för de försäkrade. Hur 

formas då gränsdragningen gällande en individs anställbarhet mellan Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen i praktiken? 

 

Genom den framväxande praktiska innebörden av anställbarhet kan vi tolka att deltagarna, via 

projektverksamheten, omdefinierades från att ha varit icke-anställbara enligt 

Försäkringskassan, till att bli anställbara enligt projektet och Försäkringskassans definitioner 

som nu innehöll SMAK. När SMAK-modellen växte fram, och den praktiska innebörden av 

anställbarhet tillskrevs, så förbereddes deltagarna för de arbetsprövnings och praktikmoment 

som kom att uppstå senare i projektet. Genom SMAK-modellen erhöll deltagarna verktygen 

för att kunna omvandla dess teoretiska kunskaper till praktik, och våga gå ut i arbetsprövning. 

Deltagarna kunde på så sätt, enligt Försäkringskassan, omdefinieras till att bli anställbara, och 

genom praktiken, uppnå en 50 procentig arbetsförmåga. Denna konkretisering av 

anställbarhet innebar en klarare definition av gränsdragningen för Försäkringskassan och för 

projektet. Man hade nu en tydligare bild av kraven som gällde på en deltagare för att denne 

skulle gå till vidare verksamhet hos Arbetsförmedlingen. Viktigt att påpeka är att denna 

praktiska innebörd till stor del var ensidig. Även om Försäkringskassan och projektet nu lade 

en stor vikt vid SMAK-faktorerna var det inte en självklarhet för Arbetsförmedlingen att 

godta de innebörder som verksamheten tillskrev begreppet anställbarhet. Vi kan här se till 

Grapes resonemang som centrerar kring denna konflikt. Han påpekar att det uppstår konflikter 

vad gäller tolkningen av en individs arbetsförmåga från Försäkringskassan respektive 

Arbetsförmedlingens sida. Applicerar vi denna tolkning på projektet tolkar vi att den tid och 

de resurser som lagts ner på deltagarna, och deras förberedelser för arbetsmarknaden, 
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resulterat i att deltagarna var bättre förberedda än de långtidssjukskrivna som inte genomgick 

verksamheten. Vi vill dock erinra om resonemanget att en 25-50 procentig arbetsförmåga inte 

nödvändigtvis behöver betyda att individen är anställbar. Enligt Lindqvist finns det en klar 

problematik från Arbetsförmedlingens sida att placera individer med 25 till 50 % 

arbetsförmåga som endast klarar av att arbeta två till fyra timmar per dag. Dessa individer 

hamnar i en situation där de av Arbetsförmedlingen inte anses anställbara trots faktumet att de 

uppfyller kraven för att ingå i deras verksamhet. Vidare pekar Lindqvist på en tydlig 

problematik gällande de båda myndigheternas målsättning där Arbetsförmedlingen ser till 

arbetsmarknaden och arbetsgivare och i sin tur vilka krav dessa ställer på de sökande. 

Försäkringskassan ser å andra sidan till deltagarnas arbetsförmåga framför situationen på 

arbetsmarkanden. Projektets resultat antyder en liknande svårighet för de involverade 

deltagarna. Istället för att arbeta med lönearbete befinner sig många deltagare i s.k. 

lönebidragsarbete med stöd av Försäkringskassan. Detta antyder att deltagare i projektet kan 

ha upplevt en svårighet i att hitta ett arbete som passar deras individuella arbetsförmåga. Som 

det framgår av detta resonemang används begreppet anställbarhet i nära kontakt med 

begreppet arbetsförmåga av såväl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan. Vår tolkning 

är att dessa två myndigheter använder anställbarhetsbegreppet på olika sätt. Medan 

Försäkringskassan verkar tillskriva en individ som har minst 50 % arbetsförmåga en 

tillräcklig anställbarhet verkar Arbetsförmedlingens definition skilja sig genom att de kräver 

mer av de före detta långtidssjukskrivna. Den arbetsmarknadsmässiga situationen i en 

lågkonjunktur medför att antalet arbeten minskar och således att antalet anställningar som 

godtar nedsatt arbetsförmåga minskar. Detta kan få som följd att deltagarna, som Lindqvist 

påpekar, inte anses anställbara trots att de har en partiell arbetsförmåga. Intervjuperson A5 

lyfter fram att en av anställbarhetens dimensioner är att det är upp till arbetsgivaren att 

bedöma om deltagaren är anställbar.  

 

Hur fungerar då myndigheternas ansvarsområden i praktiken? Lindqvist menar att det är svårt 

att motivera personer som innehar en trygg anställning med lönebidrag att gå vidare till 

exempelvis AF-rehab eller vanligt lönearbete, vilket skulle kunna innebära att den skyddade 

anställningen byts ut mot ett tidsbegränsat bidrag. Lindqvist undersökning antyder att 

rehabiliteringsprocessen här befinner sig i en s.k. gråzon eftersom varken Försäkringskassan 

eller Arbetsförmedlingen anser att de har huvudansvaret och att de motivationshöjande 

insatserna befinner sig i ett ingenmansland. Enligt projektets resultat gick en stor del av 

deltagarna till lönebidragsarbete eller praktik efter att projektet avslutats. Det faktum att 
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varken Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan har ett formellt allokerat ansvar rörande 

individers rehabilitering medför att gränsdragningen mellan de båda myndigheterna, enligt vår 

tolkning, blir problematisk. En individ påbörjar sin rehabilitering på Försäkringskassan för att 

senare fortsätta till Arbetsförmedlingen när denne uppnått minst 50 % arbetsförmåga. Våra 

empiriska intervjuresultat antyder att denna problematiska gränsdragning, med 

myndigheternas debatterade ansvarsområden, resulterar i att det kan bli svårt för en före detta 

sjukskriven att ta sig från Försäkringskassans understödda lönearbete till ett ”vanligt” 

lönearbete. Exempelvis anser intervjupersonerna D1 och D2 att de ökat sin anställbarhet men 

att de haft svårt att få ett ”vanligt” arbete efter avslutat projekt. Med detta i åtanke ser vi till 

Lindqvist som bekräftar att individer som åtnjuter en skyddad anställning med trygg inkomst, 

exempelvis samhall, kan vara svåra att motivera till att istället byta till AF-rehab och ett 

tidsbegränsat bidrag eller ett vanligt förekommande arbete utan lönebidrag.  

 

Av våra resonemang kan vi sammanfatta att gränsdragningen och ansvarsområdena mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vad gäller rehabiliteringen av långtidssjukskrivna 

med psykisk ohälsa kan vara komplicerad. På ytan handlar det om att individer som har en 

arbetsförmåga som uppgår till minst 50 % skall slussas från Försäkringskassan till 

Arbetsförmedlingen. Ser man djupare till de resonemang som förs mellan myndigheterna kan 

vi urskilja meningsskiljaktigheter gällande huruvida en individ är anställbar eller inte, oavsett 

om denne har 50 % arbetsförmåga eller inte. Ett resultat av projektets verksamhet var att man 

genom framväxten av SMAK-modellen konkretiserade vad Försäkringskassan avsåg att 

uppnå med sin rehabiliteringsverksamhet. Den kommunikation som skedde mellan 

Arbetsförmedlingen och projektet indikerar att deltagarna som genomgick projektets 

verksamhet (och därmed SMAK) var väl rustade för den arbetsmarknadssituation som rådde 

när projektet hade avslutats. Intervjuperson A1 ger bekräftelse på detta och uppger att 

samarbetet med Arbetsförmedlingen var nära och fungerade bra. 
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7. SLUTDISKUSSION OCH EGNA REFLEKTIONER 

 
Vår uppsats belyser den nya betoningen på arbetslinjen i socialförsäkringspolitiken påverkan 

på rehabiliteringsarbetet samt de resulterande domänkonflikter som uppstår mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utöver detta studerar vi även hur den praktiska 

innebörden av begreppet anställbarhet kan utvecklas. Vårt empiriska material antyder att 

framväxten utav den praktiska definitionen av anställbarhet fick sin innebörd i och med att 

SMAK-modellen utarbetades. Denna modell som lade grunden för projektverksamheten 

består av individfaktorer som samtliga ansågs, av projektet, viktiga för den 

långtidssjukskrivne deltagaren med psykisk ohälsa att gå vidare från sin sjukroll till praktik 

och arbetsprövning, och på så sätt uppnådde en 50 procentig arbetsförmåga enligt 

Försäkringskassan. De enligt Lindqvist och Grape rådande domänkonflikterna mellan de båda 

myndigheterna uppfattar vi, enligt våra resultat, inte som förhärskande. Detta tror vi kan 

härledas till Arbetsförmedlingens involvering i de formella ramverken för projektet. 

Problematiken som enligt vår empiri finns att för deltagarna finna ett arbete trots uppnådd 

arbetsförmåga kan härledas till kontextfaktor såsom rådande arbetsmarknadssituation. 

 

Den nya betoningen på arbetslinjen i socialförsäkringspolitiken har resulterat i en, enligt 

Melén, specificerad ansvarsförskjutning. Ansvarsförskjutningen gentemot individerna betyder 

en svårare tillvaro för de långtidssjukskrivna. Detta projekt har enligt vår mening fungerat 

som en förebild för hanteringen av långtidssjukskrivna med framför allt psykisk ohälsa. 

Genom SMAK-modellen har man i projektet funnit ett unikt arbetssätt för att öka den 

individuella anställbarheten.  

 

Projektet har varit framgångsrikt enligt de innebörder man tillskrev begreppet anställbarhet. 

Genom den framväxande SMAK-modellen utvecklades den individuella anställbarheten och 

deltagarna kände sig förberedda att gå ut i arbetsprövning och uppnå en 50 procentig 

arbetsförmåga. SMAK-modellens unika arbetssätt gör att vi kan se att de statistiska resultat 

som måluppfyllelsen redovisar fått en praktisk innebörd där deltagarna kommit väl rustade till 

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden. SMAK-modellen som arbetssätt bör enligt vår 

mening utvecklas och användas i en mer utbredd rehabiliteringsverksamhet hos 

Försäkringskassan. Detta är även ett tänkbart ämne för framtida studier – att studera SMAK-

modellens effekt i ett bredare sammanhang. 



REFERENSER 
 

Offentligt tryck  

Nationalencyklopedin (2008) Arbetslinjen 
 
SOU 2000:78 Rehabilitering till arbete 
 
Svensk författningssamling (SFS) 22 kap 2 § AFL 
 
Vägledning (2004) Version 7 Sjukpenning och samordnad rehabilitering, Försäkringskassan 
 
Översyn av socialförsäkringarna (2005) Samtal om socialförsäkring Nr 4, Vad är arbetslinjen? 
 

Litteratur 

Allvin, Michael (2006) Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya 

arbetslivet, Liber, Malmö 
 
Andersson, Curt (2000) Kunskapssyn och lärande, Studentlitteratur, Lund 
 
Berntson, Erik (2008) Employability perceptions, Department of Psychology, Stockholm 
University 
 
Bryman, Allan (1997) Kvantitet och kvalitet, Studentlitteratur, Lund 
 
Folkesson, Ström, Daniel, Annika (2007) Vägen mot arbete – en rak eller krokig väg?, 
Institutet för lokal och regional demokrati, Växjö 
 
Fredriksson, Emma (2007) Funktionsbedömning och supported employment för personer med 

psykiska funktionshinder, Tryck intellecta Docusys AB, Sollentuna 
 
Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. E. (2004). Employability: A psycho- social 

construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behaviour, 65, 
 
Grape, Owe (2001) Mellan Morot & Piska – En fallstudie av 1992 års rehabiliteringsreform, 
Umeå universitets tryckeri, Umeå 
 
Herlitz, Gillis (2007) Social Grammatik – Om social kompetens eller förmågan att umgås 

med folk, Uppsala Publishing house, Uppsala 
 
Junestav, Malin (2004) Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001, 
Uppsala University library, Uppsala 
 
Karlsson, Magnus (2008) Arbetsinriktad rehabilitering vid psykiska funktionshinder, 
Studentlitteratur, Malmö 
 
Lindqvist, Rafael. (1997a). ”Vad är medicinsk sociologi?” i Lindqvist, Rafael (red.) 
Medikalisering, professionalisering och hälsa – Ett sociologiskt perspektiv, Studentlitteratur, 
Lund



 
Lindqvist, Rafael (1998) Gränser mellan organisationer - exemplet arbetslivsinriktad 

rehabilitering. I: Lindqvist, R (red) Organisation och välfärdsstat, Studentlitteratur, Lund 
 
Lindqvist, Rafael (2000) Att sätta gränser. Organisationer och reformer i 

arbetsrehabilitering. Borea, Umeå 
 
Lindqvist, Hetzler, Rafael, Antoinette (2004) Rehabilitering och välfärdspolitik, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Losman, Beata (2004) Svensk förvaltningshistoria, ISBN 91-973841-8-6 Elektronisk resurs 
 
Markström, U (2003) Den svenska psykiatrireformen – bland brukare, eldsjälar och 

byråkrater, Boréa, Umeå 
 
Melén, Daniel (2008) Sjukskrivningssystemet, Department of Sociology, Lund University 
 
Parsons, Talcott. (1951/1991). The social system, The Free Press, New York: 
 
Parsons, Talcott, & Shils, A (1976) Toward a General Theory of Action, Harvard University 
Press, Cambridge 
 
Persson, Anders (2003) Social kompetens – när individen, de andra och samhället möts, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Rothwell, A., & Arnold, J. (2007). Self-perceived employability: development and validation 

of a scale. Personnel Review, 36(1) 
 
Vahlne Westerhäll, Bergroth, Ekholm, Lotta, Alf, Jan (2006) Rehabiliteringsvetenskap – 

rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv, Studentlitteratur, Danmark 
 
Yorke, Knight, Mantz, Peter (2003) Learning, Curriculum and Employability, Taylor & 
Francis Ltd, Liverpool 
 

Webbsidor 

Försäkringskassan (2008): 
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/nya_regler_080701/bed_arbform/index.php,  

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/nya_regler_080701/bed_arbform/index.php, 

http://www.forsakringskassan.se/fakta/rehab/?kontrast=0&page=/privatpers/foretagare/reha

b/index.php, Hämtade: 2008-11-07 
 
Etikprövningslagen och regler (2008)  
http://www.scb.se/Grupp/Tjanster/personuppgifter_i_forskningen.pdf, Hämtad: 2008-12-16 
 
Övrigt 

Projektplan (2006-2008) ”Vägen mot arbete” 



Intervjuer 

A1 (2008-05-15) 
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D1 (2008-05-06) 
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Intervjuguide – Huvudman och projektledare 
 

Allmän information 
1. Vilka arbetsuppgifter utförde du i projektet? 
2. Hur kom du i kontakt med projektet? 
3. Var du med under hela projektets gång? 
4. Vad tyckte du om projektidén när du hörde om den? 
5. Vad har arbetslinjen betytt och hur har den påverkat deltagarna? 
6. Hur har samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerat? 

 
Roll 
7. Vilken roll hade du i projektet? 
8. Hade du samma arbetsuppgifter under hela projektet? 
9. Var det samverkan med andra i projektet? Jobbcoacher etc? 
10. Uppstod det några konkreta problem under denna samarbetsprocess? 
11. Hade du någon insikt i själva kursmomenten? 
12. Om ja, hur utarbetades kursmomenten? 
 
Anställbarhet 
13. Tycker du att projektet har spelat en viktig roll i projektdeltagarnas anställbarhet? 
14. Hur definierar du anställbarhet? 
15. I vilken mån anser du att projektdeltagarna ökat sin anställbarhet? 
16. Känner du att du har kunnat bidra till att öka projektdeltagarnas anställbarhet?
  
Projektets mål 
17. Vilka förhoppningar hade du om projektets mål? 
18. Anser du att projektets mål var realistiska och genomförbara? 
19. Vilket mål i projektet uppfattar du som viktigast, och isåfall varför? 
20. Någonting i projektet som du tycker att ni skulle gjort annorlunda? 
21. Någonting med projektet som var problematiskt? 
22. Har du något övrigt att tillägga? 

 
Intervjuguide – Jobbcoacher 
 
Allmän information 

1. Vilka arbetsuppgifter utför en jobbcoach? 
2. Hur kom ni i kontakt med projektet? 
3. Vad tyckte du om projektidén när du hörde om den? 

 
Roll 
4. Vilken roll hade du i projektet? 
5. Hade du samma arbetsuppgifter under hela projektet? 
6. Var det samverkan med andra jobbcoacher/projektledare? 
7. Uppstod det några konkreta problem under samarbetsprocessen? 
8. Hur har du arbetat med de olika momenten i projektet? Introduktionskurs och 
uppföljningsträffar (mental träning, rollförändring, arbetsglädje) 

 
Anställbarhet 
9. Tycker du att projektet har spelat en viktig roll i projektdeltagarnas anställbarhet? 
10. Hur definierar du anställbarhet



 
11. I vilken mån anser du att projektdeltagarna ökat sin anställbarhet? 
12. Känner ni att ni har kunnat bidra till att öka projektdeltagarnas anställbarhet? 

 
Projektets mål 
13. Vilka förhoppningar hade du om projektets mål? 
14. Anser du att projektets mål var realistiska och genomförbara? 
15. Vilket mål i projektet uppfattar du som viktigast, och isåfall varför? 
16. Vilka kursmoment i projektet har givit positiva resultat? (mental träning, . 
rollförändring, arbetsglädje) 
17. Vilka kursmoment i projektet har varit mindre positiva eller problematiska? 
18. Skräddarsydde ni kursmomenten efter projektdeltagarnas individuella behov  
19. Något övrigt att tillägga? 

 
 
Intervjuguide - Projektdeltagare 

 
Allmän information 
1. Vilket år är du född? 
2. Vad är din nuvarande sysselsättning? 
3. Om arbete, hur fick du detta arbete? 
4. Din sysselsättning före projektet? 
5. Hur kom du i kontakt med projektet? 
6. Vilken är din högst avslutade utbildning? 
7. Har du sökt arbeten efter detta projekt? 
8. Har projektet inneburit några förändringar i ditt liv? Isåfall vilka? 
 
Projektet 
9. Vad tycker du om projektet? 
10. Vad tycker du om projektets olika kursmoment? 
11. Ser du dig själv annorlunda idag än vad du gjorde före projektet? 
12. Vilket kursmoment anser du att du haft störst nytta av? 
13. Anser du att några kursmoment var överflödiga? 
14. Blev kursmomenten skräddarsydda efter dina individuella behov eller var 

kursmomenten universala? 
15. Var jobbcoachernas stöd under kursmomenten tillräckligt? 
16. Anser du att projektet varit givande för dig? 
17. Är du nöjd med projektets utförande? 
18. Är du nöjd med projektets olika delar? 
19. Är du nöjd med jobbcoachernas och de ansvarigas insats? 
20. Vad är ditt nästa steg? Hur ser dina mål ut? 

 
Anställbarhet 
21. Upplever du att du har större möjlighet att få ett arbete efter projektet? Isåfall varför? 
22. Vad tror du varit orsaken till att du inte fått de arbeten du sökt? 
23. Kan du tänka dig att studera vidare för att erhålla ett högre kvalificerat arbete? 
24. Anser du att du har ökat din anställbarhet efter projektet? 
25. Tror du att andra deltagarna ökat sin anställbarhet? 

 


