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SUMMARY 

At the turn of the year 2009/2010 there was a change in the regulations on sickness impact. 

This led to 328 persons in County of Kronoberg had an expired period of sickness benefit 

from the Social Insurance Office (Försäkringskassan) when they reached the maximum 

time for sickness or temporary disability compensation. These individuals were offered 

introductory programs with the employment services. The purpose of this study is to 

investigate how the population with expired period of sickness benefit from the Regional 

Social Insurance Office in the County of Kronoberg (Försäkringskassan Kronoberg) is 

described in the initial stage, and to explore how individuals who achieved expired period 

of sickness benefit from the Social Insurance Office (Försäkringskassan) talks about the 

meaning to get an expired period of sickness benefit regarding economic and social issues. 

The study was inspired by Grounded theory. The method has consisted of both quantitative 

and qualitative interviews. In total, six persons participated in the surveys. Narrative 

method was used in the interview with a person with experience of an expired period of 

sickness benefit from the Social Insurance Office (Försäkringskassan). The interviews 

indicate that the authorities have different focus on the concept of rehabilitation. This 

means that what is to be regarded as rehabilitation and the efforts which may benefit the 

individual depends on which authority has the power of definition. This study is made 

before preparing administrators for either statistics or working methods were established by 

the relevant authorities. Longer experience in the field is still missing about what the 

change means for both individuals who have experience of the expired period of sickness 

benefit and professionals. This points out; further research in this area is needed.  
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1. SJUKPENNINGDAGARNA BEGRÄNSAS 
Mellan 1996-2003 ökade sjukfrånvaron kraftigt i Sverige. Detta medförde att 

sjukförsäkringen blev omdebatterad. Det fanns tydliga tecken på att psykiska be-

svär samt att kraven i arbetslivet ökade. Att återvända efter en lång sjukskrivning 

tycktes också allt svårare. Mellan åren 2000-2002 ökade andelen långtidssjuk-

skrivna, främst bland kvinnor. Risken att bli långtidssjuk var upp till 70 % högre 

för kvinnor än för män (Backman, Bryngelson & Lundberg 2007). I en rapport 

från Socialstyrelsen (SOU 2002;62) förklaras att folkhälsan inte har försämrats, 

men att en snabb ökning av psykiska diagnoser troligen kan förklaras av att det 

psykiska välbefinnandet har minskat. Vidare skriver de att ökningen av antalet 

ohälsodagar och sjukskrivningsdagar bland annat kan förklaras med att andelen 

arbetskraft som är mellan 50-64 år har ökat. Hur den ekonomiska ersättningens 

utformande vid sjukfrånvaro ser ut, administrativa tillkortakommanden samt mer 

restriktiva bedömningar av förtidspensioneringen, har också betydelse för ökning-

en av ohälsotal och sjukskrivningsdagar. Det påtalas att sjukskrivning har blivit ett 

allt mer accepterat sätt att hantera press och påfrestningar i livet, vilket kan ses 

som en förändrad syn på vilka påfrestningar på kroppen och själen som skall ut-

härdas och tas hänsyn till på arbetsplatsen. (SOU 2002:62). Sjukfrånvaro har en-

ligt Eva-Maria Svensson (2008) ett samband med utanförskap, men arbetslöshet 

har ett ännu starkare samband med utanförskap eftersom en person med accepte-

rad nedsatt arbetsförmåga riskerar att få en svagare förankring på arbetsmarkna-

den. Arbetslinjen där alla vuxna förväntas vara självförsörjande genom förvärvs-

arbete är en norm i norden och även i ökande omfattning inom EU (Svensson 

2008). 

 
Socialförsäkringsområdet omsätter hälften av statens sammanlagda utgifter och de 

beslut som fattas har många gånger stor betydelse för enskildas försörjningsvillkor 

(SOU 2008:10). Sjukförsäkringen förhindrar fattigdom i vissa grupper men kan 

troligen också bidra till marginalisering och utslagning från arbetsmarknaden 

istället för att rehabilitera tillbaka i arbete (Backman, Bryngelson & Lundberg 

2007). Under 2008 togs politiska beslut att den tidsbegränsade sjukersättningen 

skulle fasas ut ur sjukförsäkringssystemet. När tidsperioden som individen har rätt 

till sjukpenning tagit slut, skulle stadigvarande sjukersättning beviljas om indivi-

den på grund av allvarlig sjukdom inte kunde arbeta. Om individen däremot inte 
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har en allvarlig sjukdom som begränsar arbetsförmågan upphör rätten till sjuk-

penning och personen blir utförsäkrad från sjukförsäkringen (Försäkringskassan 

2009). Bilden nedan visar flödet som infördes från årsskiftet 2009/2010 när anta-

let sjukpenningdagar begränsades.  

Tillbaka till arbete

Arbetssökande

Arbetslivs inrtoduktion 
3 månader

Sjukpenning
Tillfällig sjukersättning

Slut på sjukpenning
Utförsäkring

Bedömning av arbetsförmågan

Saknar arbetsförmåga

Sjukersättning

Har Arbetsförmåga

 
Figur 1 Flöde vid avslut av sjukpenning 
 
Under hösten 2009 pågick en febril verksamhet med uppföljningar samt informa-

tionsbrev till alla som var i riskzonen för utförsäkring från Försäkringskassan. Vid 

årsskiftet 2009/2010 fick regeländringarna inom sjukförsäkringen genomslags-

kraft. Detta innebar att personer blev utförsäkrade på grund av regeländringar och 

inte förändrade förhållanden hos individen. Nu efter årsskiftet hörs en del röster 

genom nyhetsrapportering om svårigheter för enskilda individer men i jämförelse 

med all rapportering mellan oktober till december 2009 verkar tystnaden vara ett 

faktum. Men är det då vetenskap, lagstiftning eller godtycke som avgör sjukdom 

och arbetsförmåga? Håller den svenska välfärdsmodellen på att urholkas eller vad 

innebär det för vårt välfärdsamhälle att reglerna för sjukförsäkringen ändras?  
 

Alla epoker har sina tystnader. En av vår tids tystnader gäller de 

allra mest utsatta och sköra, dem för vilka stabila lösningar sällan 

finns, dem för vilka tillvaron kan gå i krasch i morgon (Jeppsson-

Grassman 1991:107).  

 
Det sociala arbetet består ofta i studier av missgynnade grupper vars situation 

kännetecknas av maktlöshet. Centrala begrepp inom socialt arbete är utslagning 
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och marginalisering. Även socialarbetares svårigheter att hjälpa individer som 

beskrivs som maktlösa är ett återkommande tema. Dessa grupper studerades 

främst av sociologin men är numera en viktig del i forskning inom socialt arbete. 

Hans Berglind (1991) skriver att området kan beskrivas som människor som har 

det svårt i samhället, det vill säga missgynnade och vanmäktiga grupper i det sen-

kapitalistiska samhället. Han ställer frågorna: Hur kommer det sig att människor 

hamnar i underläge och blir maktlösa? Kan man i det sociala arbetet ingripa och 

bryta denna process?  

 
Viktiga uppgifter för forskningen är att lyssna på tystnader och kritiskt granska 

invanda perspektiv på sociala frågor. Den som har definitionsmakten kan beskriva 

och aktualisera problem så att de stämmer överens med egna intressen och 

strävanden (Jeppsson-Grassman 1991). Det är därför viktigt att fundera över vem 

som har definitionsmakten. Sjukfrånvaro och förtidspensionering är inga nya sam-

hällsproblem, men när marknadskrafterna äger definitionsmakten skall alla sam-

hällslivets delar göras lönsamma. Funktionsförmåga kan då ses som arbetsförmå-

ga och det normala livet som arbetslivet. Utsatthet, svaghet och det annorlunda är 

osynliggjort i dessa föreställningar menar Jeppsson-Grassman (1991). Vidare 

skriver hon att det finns en tilltro till marknadsanpassning av komplexa sociala 

problem. Lönsamhet verkar vara rehabiliteringens främsta mål och normalise-

ringsoptimism dess strategi och medel. Svensson (2008) ställer frågor som: For-

mas arbetsförmågan i interaktion med omgivningen? Påverkas arbetsförmågan av 

könsrollerna? Bidrar arbetslinjen till ett minskat utanförskap? Fokuserar vi mer på 

oförmåga än att tillvarata förmåga?  

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att undersöka vad förändringen i regelverket om sjuk-

penning och utförsäkring från Försäkringskassan inneburit för olika aktörer i initi-

eringsfasen. Avsikten är att undersökningen skall bidra till en ökad förståelse av 

innebörden, för den utförsäkrade, att flyttas mellan sjukskrivning eller tillfällig 

sjukersättning till en annan kategori, vilken innebär att individen bedöms som 

arbetsför och skall stå till arbetsmarknadens förfogande. Fokus är individers upp-

levelser och erfarenheter av denna nya reform som innebär avslut av sjukpenning-
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dagar och överflyttning till aktivitetsstöd både ur myndighetsperspektiv och ur 

individperspektiv. Centrala frågeställningar är: 

• Hur beskrivs populationen utförsäkrade i Kronobergs län i januari 2010?  

• Hur berättar individer som blivit utförsäkrade om innebörden av att bli ut-

försäkrad vad det gäller ekonomiska och sociala frågor? 

• Vilken bild ger myndigheterna; Försäkringskassan och Arbetsförmedling-

en av utförsäkringsprocessen i initieringsfasen?  

1.2 Avgränsningar  
Utförsäkring kan undersökas utifrån flera perspektiv. I detta examensarbete är 

intresseområdet personer som blivit utförsäkrade från Försäkringskassan efter en 

längre sjukskrivning dvs. mer än ett år och där möjligheten till sjukpenning tagit 

slut. Skilda discipliner kan ha olika sätt att se på begreppet arbete och någon enig-

het råder inte. I denna uppsats är arbete likställt med lönearbete. Fortsättningsvis 

kommer FK användas för Försäkringskassan samt AF för Arbetsförmedlingen.  

2. I GRÄNSLANDET MELLAN SJUKDOM OCH 

ARBETE 

Grunden till välfärd är trygghet och då i första hand ekonomisk trygghet. Trygg-

hetssystemen utgörs av socialförsäkringar. En av dessa försäkringar är sjukförsäk-

ringen där det är ”den hälsorelaterade arbetsförmågan som är försäkrad.” (SOU 

2008:66 sid. 13). Socialförsäkringarna är till för dem som drabbas av omständig-

heter utanför den egna kontrollen vilket medför att det inte är rimligt att kräva 

egen försörjning av individerna själva (SOU 2009:89). Regeringens budgetpropo-

sition inför 2008 innehöll flera förslag till fortsatta reformer inom arbetslöshets 

och sjukförsäkringen. Ett av huvudmålen med dessa reformer är att minska utan-

förskap samt att öka sysselsättningen (Hartman 2008). Examensarbetets centrala 

begrepp är sjukförsäkring, sjukdom, rehabilitering, arbete och arbetsförmåga. I 

detta kapitel ges en kort beskrivning av dessa begrepp samt lite av aktuell forsk-

ning som är betydelsefull och relevant för detta examensarbete. 

 

De flesta samhällen bygger på att arbetet som behöver utföras tillsammans bildar 

en komplex helhet. Grundidén om en ordnad grundstruktur för ett samhälle är 
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gemensam. Däremot vad som skall uppnås med arbetsdelningen, samt hur och på 

vilka grunder vi kan ta del av samhällets fördelar, är något som bestäms utifrån 

olika politiska ideologier. Lönen för utfört arbete och priset för varan har kommit 

att bli ett sätt att fördela samhällets resurser. Alla varor och tjänster i samhället 

omfattas inte av ekonomiska system, socialt utbyte av arbetsinsatser är också en 

del av samhällets fördelning (Munthe 2008). En samhällsbyggnad enligt detta 

system förutsätter att alla samhällsmedborgare är delaktiga i arbetsdelningen och 

kan arbeta. Utan arbetsförmåga så utestängs individer från exempelvis materiella 

fördelar. Arbetsdelningssystemet som skall bidra till ett väl fungerande samhälle 

kan raseras om många av samhällets individer inte klarar att arbeta (Munthe 

2008). Sverige och många andra EU länder har valt en modell där skillnad görs på 

individer som har förmåga att arbeta och därför ingår i arbetsdelningen och indi-

vider som inte förmår att arbeta och därför skall visas hänsyn. Med hjälp av ge-

mensamma åtgärder ser samhället till att ingen drabbas orimligt av sina omstän-

digheter (Munthe 2008). Den stora frågan är sedan hur lätt det skall vara att bli 

ställd utanför arbetsdelningen. 

2:1 Sjukförsäkring som trygghetsförsäkring 
Att ge vård till sjuka och stöd till orkeslösa har sedan länge betraktats som en 

gemensam uppgift. Tidigare var det kyrkan som stod för denna uppgift (Folk-

sam 2007). Ruth Wächter (1998) skriver att våra sociala lagar och förordningar 

ursprungligen hade till syfte att lägga ansvar på kommunerna att avhjälpa den 

värsta fattigdomen. Att ta hand om de orkeslösa gamla och sjuka samt att kon-

trollera medborgarnas oönskade beteende var socknens uppgift. Det var dryck-

enskap, lättja och misskötsel av barn som var beteenden som skulle kontrolleras. 

Individen kunde bli av med sina medborgerliga rättigheter om han/hon inte 

skötte sig. Att ligga det allmänna till last sågs som något mer eller mindre skam-

ligt och därför blev det en ömsesidig önskan att undvika fattigvården (Wächter 

1998).  

 
När Sverige industrialiserades började även behovet av att utveckla socialpoliti-

ken att gro. När allt fler blev lönearbetare blev det viktigt att lösa problem med 

inkomstbortfall vid sjukdom (Lindqvist 1989). Frivilliga sjukkassor bildades 

1910. Sjukkasselagen innebar att de kassor som lät registrera sig hos myndighe-
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terna fick ekonomiskt stöd samtidigt som de utsattes för statlig kontroll (ibid.). 

1931 beslutades det att endast en sjukkassa inom varje kommun eller lands-

tingsområde skulle få statsunderstöd och få vara en erkänd sjukkassa. Sjuk-

ersättningsvillkor förbättrades för medlemmarna genom att kassorna skulle be-

tala ersättning för läkarvård (ibid.). Det frivilliga sjukkassesystemet hade be-

kymmer med att alltför få medlemmar gav alltför dålig kompensation, därför 

väcktes tanken om att förstatliga sjukförsäkringen. När levnadsstandarden steg 

efter kriget höjdes röster för att ersättningen borde vara inkomstrelaterad och 

samordnas med olycksfallsförsäkringen (ibid.). Redan vid införandet av ersätt-

ning för vård klargjordes att om arbetsförmågan kunde ökas kunde operationer 

vara av större värde än om resultatet inte hade betydelse för arbetsförmågan. 

Endast legitimerad läkare skulle ha varit den som lämnat vård eller förskrivit 

läkemedel (SOU 1944:15). Den allmänna sjukförsäkringen infördes 1955 och 

byggde ersättning på inkomstbortfallsprincipen. Året därefter kom rätten till 

socialhjälp att bli en lag. 

 
Syftet med sjukförsäkringen är att ge en inkomstersättning till den som är ar-

betsoförmögen på grund av sjukdom (Backman, Bryngelson & Lundberg, 

2007). Rättighet till kompensation för förlorad arbetsinkomst på grund av sjuk-

dom regleras av AFL 3 kap7§ (Lag 1962:381 om allmän försäkring). Att endast 

individer med sjukdom som grund för arbetsoförmågan omfattas av sjukförsäk-

ringen och att andra skall föras till andra instanser kan betecknas som en renod-

lingsprincip av sjukförsäkringen. Detta kan enligt Eva-Maria Svensson (2008) 

öka utanförskapet istället för att minska det. 

 
Nuvarande system med olika nivåer i sjukförsäkringen utgör ett flexibelt system 

som kan bidra till att förkorta frånvaron från arbetet. Sjukdomsbegreppet sätter 

ram för sjukpenningförsäkringen (Palmer et al 2008). Sjukdom är inte tillräckligt 

för att få ersättning från sjukförsäkringen. Hur arbetsförmågan påverkas av aktivi-

tetsbegränsningen är också av vikt. Diagnos → Funktionsnedsättning → Aktivi-

tetsbegränsning kallas DFA kedjan och är det tankemönster som styr utformning-

en av blanketter som läkare fyller i inför beslut om ersättning från sjukförsäkring-

en (SOU 2009:89). Britt Arrelöv (2006) skriver att läkarkåren fungerar som 

grindvakter till socialförsäkringen även om de inte fattar de formella besluten om 
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ersättning. Läkaren legitimerar individens frånvaro från arbetet. Rätten till ersätt-

ning grundar sig på att det finns en skada eller sjukdom som ligger bakom patien-

tens arbetsoförmåga. Den sjukdomsgrundande arbetsförmåga som läkare intygar 

är dock inte detsamma som legitimt skäl för sjukskrivning.  

 
Edward Palmer et al (2008) skriver att möjlighet till deltidsjukskrivning har fun-

nits sedan införandet 1955. Vid införandet var det endast halvtid, dvs. 50 % 

tjänstgöring som avsågs med deltid. Under 1990 talet infördes även nivåerna 25 % 

och 75 % i syfte att begränsa kostnaderna i sjukförsäkringen. 1993 ändrades reg-

lerna för sjukbidrag och förtidspension för att samordna ersättningsgraden med 

sjukpenning (ibid.). Ett särdrag för välfärdsmodellen i Sverige är att det går att få 

partiell ersättning i trygghetssystemen som arbetslöshet, sjukpenning, sjuk- och 

aktivitetsersättningen och i vissa avtalsområden även pension (Hartman 2008). En 

stark anknytning till arbetslivet är tanken bakom deltidsförmåner i sjukförsäkring-

en. Det är möjligt att behålla kontakt med arbetsplatsen trots sjukdom eller skada. 

Målsättningen är att hålla kvar individerna på arbetsmarknaden (Palmer et al 

2008). Under mitten av 1990 talet begränsades rätten till sjukpenning jämfört med 

tidigare. I 3 kap 7§ AFL infördes raderna om att arbetsmarknadsmässiga, ekono-

miska, sociala och liknande förhållanden skulle bortses från vid bedömning av om 

sjukdom. Anledning till detta var bland annat en glidning av sjukdomsbegreppet 

hos läkare, patienter och inom socialförsäkringsadministrationen samt att Sveriges 

statsfinanser hade stora underskott. Det fanns även andra orsaker av administrativ 

art skriver Svensson (2008). Från 1997 har förtidspension och sjukpenning enbart 

baseras på medicinska grunder. 

Myndigheten Försäkringskassan bildades 1 januari 2005 när riksförsäkringsverket 

och de 21 allmänna försäkringskassorna slogs samman. FK ansvarar för norme-

ringen inom socialförsäkringsområdet (SOU 2008:10). De första 14 dagarna i en 

sjukperiod betalar arbetsgivaren sjuklön för anställda. Därefter har anställda rätt 

till sjukpenning från FK när arbete på grund av sjukdom inte kan utföras. Sjuk-

penningen betalas i högst 364 dagar under en 15-månadersperiod. I vissa fall kan 

denna tid förlängas. Sjukpenning från början av sjukperioden kan utbetalas från 

FK till personer som är egen företagare, arbetslösa, föräldralediga eller lediga med 

havandeskapspenning (Försäkringskassan 2010c). Sjukersättning är en ersättning 
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till personer i åldrarna 30–65 år med varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Reglerna 

infördes 2003 och ersätter tidigare bestämmelser om förtidspension (Nationalen-

cyklopedin 2010). Sjukersättning är en ersättning för den som troligen aldrig 

kommer att kunna arbeta heltid på grund av en sjukdom, skada eller funktionsned-

sättning. Arbetsförmågan skall vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel 

i alla arbeten på hela arbetsmarknaden, även anställningar med lönebidrag inräk-

nas (Försäkringskassan 2010a). Aktivitetsstöd från FK kan utbetalas till personer 

som är anvisade till ett arbetsmarknadspolitiskt program av AF. Aktivitetsstödet 

beräknas på ersättningen från A-kassan. Även om villkoren för A-kassa inte upp-

fylls kan aktivitetsstödet utbetalas istället för ersättningen från A-kassan, men då 

till en lägre ersättning. Dagarna med aktivitetsstöd räknas av från de dagar indivi-

den skulle ha fått ersättning från A-kassan. Det betyder att individen kan bli utför-

säkrad från A-kassan under perioden med aktivitetsstöd. Vid utförsäkring från A-

kassa sänks nivån på aktivitetsstödet, men rätten till aktivitetsstöd kvarstår. Akti-

vitetsstödet är skattepliktigt och pensionsgrundande, men inte semester- eller 

sjukpenninggrundande (Försäkringskassan 2010 b). 

2.2 Sjukdom 
I Sverige har vi haft samma definition av sjukdomsbegreppet sedan mitten av 

1940- talet (Arrelöv 2006).  

 
Kommittén har emellertid icke funnit lämpligt eller ens möjligt att 

i lagtexten giva en definition å sjukdomsbegreppet (SOU 1944:15 

sid.162). 

 
Vad som i vanligt språkbruk och gängse läkarvetenskaplig uppfattning ansågs 

vara sjukdom skulle vara gällande. Åldrande, havandeskap och barnbörd skulle 

inte betraktas som sjukdom eftersom de finns i den normala livsprocessen (SOU 

1944:15). 

 
Med den utgångspunkten kan varje onormalt kropps- eller själstill-

stånd som inte hör ihop med den normala livsprocessen betecknas 

som sjukdom (SOU 2009:89: 134). 

En allmän formulering möjliggör en anpassning till vetenskapliga framsteg. 

Kopplingen mellan sjukdom och arbetsförmåga anpassas alltså i takt med att me-
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dicinsk teknologi och medicinska behandlingsmöjligheter förändras. Ramen för 

tillämpningen av begreppet sätts av riksdagsbeslut och domstolarna, genom att 

rätts-praxis skapas eller förändras (Palmer et al 2008). Sjukdomsbegreppet är 

vagt, undflyende och i många sammanhang gränslöst. Diagnoser finns även för 

symtom som inte direkt går att knyta till olika kroppsfunktioner, men som ändå är 

påtagliga och påverkar individen. I lagstiftningen finns nu ett absolut krav på att 

sjukdom skall föreligga för arbetsoförmåga (SOU 2009:89). För att en sjukdom 

skall få legitimitet måste den finnas i en medicinsk begreppsvärld. Finns inte 

sjukdomen kan besvären bara ses som en individuell avvikelse (Johannisson 

1995). Diagnosens betydelse har ökat skriver Svensson (2008). 

 
Varje samhälles sjukdomar speglar samhället självt […] Sjukdom 

finns först när läkarexpertisen förklarar den som sjukdom, identifi-

erar, klassificerar och upptar den i sitt officiella kodsystem (Johan-

nisson 1995:9). 

 
Under 1980-talet användes gärna sjukdomsmetaforer i massmedia. Sjukdom blev 

ett sätt att uttrycka att något var fel. Inom politiken pratades det om sjukfrånvaro, 

sjukskrivningar och sjukmoral. Sjukskrivningar ökade och även kostnaderna för 

sjukförsäkringen (Johannisson 1995). Upplevelsen av sjukdom tycktes öka i takt 

med en jakt på optimal livskvalitet och ökande prestationskrav skriver Karin Jo-

hannisson (1995). Hon menar vidare att sjukdomskänslan kan vara ett sätt för in-

dividen att svara på kulturell stress. I de fallen kanske sjukdom behövs som en 

möjlig reträtt. Sjukdom kan då betraktas som en protest eller som en markör på att 

något inte är som det borde vara.  

 
En ändring av sjukdomspanoramat kan bero på att hälsotillståndet i en population 

ändras eller att definitionen på begreppet sjukdom ändras. Det som tidigare inte 

betraktas som sjukdom blir sjukdom. Sjukdom kan ses ur olika perspektiv; den 

egna upplevda känslan av sjukdom, den patologiska bilden, hur man accepterar 

sjukdomen och vad sjukdomen innebär för individen och dess omgivning (Nilsson 

1995). Den bakomliggande påvisbara orsaken till sjukdomsupplevelse måste 

respekteras på samma sätt som den mätbara sjukligheten menar Johannisson 

(1995). Marianne Upmark (2006) påtalar att sjukdomsbegreppet är starkt kultu-

rellt präglat eftersom vad som betraktas som sjukdom varierar kraftigt mellan oli-
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ka samhällen och över tid. WHO:s International Classification of Functioning, 

Disability and Health, förkortat ICF, översattes till svenska av socialstyrelsen 

2003. Syftet med ICF är bland annat att ge en vetenskaplig grund och att skapa ett 

gemensamt språk för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd i 

syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare. Ett gemensamt språk-

bruk kan exempelvis även möjliggöra jämförelser av data mellan länder (Social-

styrelsen 2010). 

 
Medikalisering innebär att allt fler tillstånd/förhållanden betraktas som sjukdom. 

Något som påverkar denna utveckling är att lagstiftare, domstolar, patientorgani-

sationer, läkare, läkemedelsbolag och FK, genom olika beslut definierar vad som 

är sjukdom som nedsätter arbetsförmågan (Upmark 2006). En glidning i tillämp-

ningen hos läkare, patienter och inom socialförsäkringsadministrationen riskerade 

att göra försäkringen till en allmän inkomstbortfallsförsäkring där ersättningar 

betalades ut för sociala och generella livsproblem (SOU 2009:89). Sjukdomsbil-

den omfattar allt mer ohälsa med otydliga symtom och sjukdomstecken vilket 

läkare kan ha svårt att klassificera och sätta diagnos på. Patientens sjukdomsbe-

svär är inte alltid detsamma som arbetsoförmåga, därför kan inte arbetsoförmåga 

längre intygas baserad på ett sjukdomstillstånd. Läkare menar att sjukskrivning 

och vila kan vara ett sätt att komma år en svårhanterlig situation (Hultgren 2007). 

Arbetsoförmåga kan ha många orsaker. Sociala skäl och allmänna livsproblem ger 

inte rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Däremot kan sociala problem bidra 

till att en sjukdom utvecklas (SOU 2009:89). I en utredning (SOU 2002:62) skrivs 

att undersökningar visar att medarbetarnas upplevda möjlighet till kontroll och 

eget handlingsutrymme är av stor betydelse för sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron på-

verkas också av förhållanden utanför arbetet ex trafikolyckor och sjukdomar utan 

koppling till arbetslivet. Sociala faktorer helt utanför arbetslivet spelar stor roll. 

Läkarna och sjukvården har en nyckelroll i bedömningen eftersom att klarlägga 

aktivitetsbegränsningar som exempelvis smärta, orörlighet, brist på koncentration 

och minnesförlust kräver medicinsk kompetens. Däremot vilken grad av aktivi-

tetsersättning som skall krävas för ersättning från trygghetsförsäkringen är inte en 

medicinsk fråga (SOU 2009:89). 
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2.3 Rehabilitering 
Inom socialt arbete är rehabilitering ett centralt begrepp men det är inte entydigt 

hur det definieras. Ordet betyder ursprungligen att ”återge individen hennes vär-

dighet”. För vissa kan rehabilitering ändå säkerligen upplevas vara utan innehåll 

medan det för andra till och med kan bli till skada och vara ett led i utslagning 

även om det inte är syftet (Jeppsson-Grassman 1991). Rehabilitering var ett be-

grepp som blev omdebatterat och gavs mycket uppmärksamhet i samhällsdebatten 

under slutet av 1980-talet samtidigt som tystnaden kring utslagning enligt Eva 

Jeppsson-Grassman (1991) var stor. Rehabilitering likställdes ofta med att återgå i 

lönearbete. Med rehabilitering avses alla medicinska, psykosociala, sociala och 

arbetslivsinriktade åtgärder för att hjälpa sjuka och skadade sina funktionsförmå-

gor och förutsättningar för ett normalt liv (proposition 1996/97:6). FK använder 

sig av en rehabiliteringskedja där antalet dagar individen är sjukskriven ligger till 

grund för vilka insatser och bedömningar skall göras. Nedan beskrivs dessa steg 

(Försäkringskassan 2010e). 

 
Dag 1-90 FK bedömer om arbetsförmåga i nuvarande arbete finns och om sjuk-

penning skall utbetalas. FK behöver ibland utlåtande från arbetsgivare för sin be-

dömning. Här utreds även om arbetsgivaren tillfälligt kan ge den anställde andra 

arbetsuppgifter som denne kan klara trots sin sjukdom. 

 
Dag 91-180 Här utreds om arbetsgivaren kan erbjuda den anställde annat arbete 

som individen klarar trots sin sjukdom. Det finns en laglig möjlighet att prova 

annat arbete av hälsoskäl. FK kan erbjuda en kontakt med AF. 

 
Dag 181-365 Här utreds om individen klarar något arbete utanför nuvarande an-

ställning. Individen har rätt till sjukpenning endast om arbetsförmåga på grund av 

sjukdom saknas. Undantag kan göras om individen förväntas återgå i arbete innan 

dag 365. 

 
Efter dag 365 bedöms arbetsförmågan till alla arbeten på den vanliga arbetsmark-

naden. Undantag kan göras om det anses oskäligt att göra denna bedömning. An-

sökan om förlängd sjukpenning kan göras.  
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När bedömningen efter 180 dagar i rehabiliteringskedjan skall göras mot hela ar-

betsmarknaden blir den radikalt annorlunda skriver utredarna till SOU 2009:89. 

Bedömningarna skall vägas mot vad arbetsmarknaden kräver. Frågan om hur san-

nolikt det är att individen kommer att kunna försörja sig själv på den reguljära 

arbetsmarknaden blir aktuell (ibid.). Den medicinska renodlingen i rehabiliter-

ingsstegen med utgångspunkt i ICF är inte konsekvent menar Lotta Vahlne Wes-

terhäll (2008) eftersom delar frångår sjukdomsorsaken och låter arbetsgivarna 

svara på vilka omplaceringsmöjligheter som finns i det egna yrket samt i annat 

arbete hos arbetsgivaren. Detta finns för att arbetsgivaransvaret hos arbetsgivaren 

inte skall försvinna (Vahlne Westerhäll 2008). 

2.4 Vad är arbete? 
Enligt Marxismen kan arbetsbegreppet ses som människans högsta uttrycksform. 

Inom kapitalismen är arbete likställt med lönearbete. Hushållsfären underordnas 

kapital-förhållanden. Om begreppet arbete omsluter för mycket förlorar det sin 

mening, därför är avgränsningar av värde (Karlsson 1986). 

Grunden till lönearbetets ideologier återfinns i teorin om den possessiva indivdua-

lismen: Där rättfärdigas marknadsrelationerna och friheten att sälja sin arbetskraft, 

samtidigt som problemen med de direkta producenternas brist på ägande av sina 

produktionsmedel försvinner. Lönearbete är inte bara en verksamhet utan även en 

social relation. Lönearbetet kan sätta en ram inom vilken skilda verksamheter för-

siggår. Jan Ch Karlsson (1986) menar vidare att en negativ begreppsbestämning 

kan vara en inflytelserik tankelinje på begreppet arbete. Det som inte är verksam-

hetens mål och mening definieras då inte som arbete.  

Karlsson (1986) menar att det finns tre olika arbetsbegrepp. Om arbete ses som ett 

subjektivt begrepp sätts fokus på individen som själv sätter målet och planerar 

aktiviteten. Motsats till subjektivt arbete kan vara sömn, vila, lek och nöje. När 

arbete ses som ett objektivt begrepp är det individens arbete som betraktas som ett 

bidrag till samhällets gemensamma bästa. Objektivt planerade aktiviteter inriktade 

på mål och satts av, och genom, ett ekonomiskt system och värderas utifrån sitt 

resultat. Arbete behöver då ha ett standardiserat värde inom systemet samt ett an-

tagande att det finns en standardiserad mänsklig insats. Motsats till objektivt arbe-

te är konsumtion. Ett naturvetenskapligt mekaniskt arbetsbegrepp handlar om 



 14 

energiförbrukning, med andra ord den energi människor har i sig själva och som 

kan användas i planerade aktiviteter. Det finns ingen motsats till det mekaniska 

arbetsbegreppet eftersom det är ett kvantitativt begrepp (ibid.). 

Tre begrepp är av särskilt värde vid definition av arbete: Verksamhet, målinrikt-

ning och sociala relationer. Arbete är en målinriktad verksamhet men något behö-

ver läggas till för att kunna göra en avgränsning mot andra handlingar. Författaren 

föreslår därför ett övergripande ontologiskt begrepp för arbete: ”Arbetet är männi-

skans görande i nödvändighetens sfär” (Karlsson 1986:19). Arbetet är viktigt för 

individens oberoende och en förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Arbetet är dessutom viktigt för självförsörjning, identitetsskapande, känsla 

av sammanhang. Långvarig frånvaro från arbete skapar utanförskap, vilken på 

individnivå kan ge negativa konsekvenser för psykisk och fysisk hälsa, självkäns-

la och framtida produktivitet (Svensson 2008). Genom arbetet kan individer få 

identitet och status definierad, möjlighet till regelbunden aktivitet, kontakter utan-

för familjen samt ett bidragande till förverkligande av kollektiva mål. Vid arbets-

löshet kan dessa värden förloras. Arbetslöshet är inte enbart lönearbetets motsats 

eftersom fler värden kan gå förlorade än just försörjningsförmågan (Jeppsson-

Grassman 1991). 

2.5 Arbetslinjen 
Lönearbetets främsta värde är materiellt, det vill säga genom arbete bidrar indivi-

den till produktion av varor och tjänster och erhåller i gengäld medel för försörj-

ning. Arbetsplikten har djupa rötter i Sverige. Den som kan arbeta skall stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Däremot menar Eva Jeppsson-Grassman (1991) att 

vissa individers arbetsförmåga passar dåligt ihop med arbetslivets krav och det 

kan då ifrågasättas om arbetskraften är behövd och önskad. Välfärdspolitiken vilar 

på arbetslinjen, det vill säga att den som kan skall försörja sig själv. Vi har själva 

ansvar för våra liv, men välfärdspolitiken skall utjämna förutsättningarna för för-

mågan att ta ansvar (SOU 2009).  

 
Sedan 1990 talet har ideologiska förändringar inom arbetsmarknadspolitiken 

skett. I Europa har det funnits en allmän debatt om att alltför många grupper tyck-

tes leva på bidrag. Den allmänna politiken ville ställa högre krav på motprestatio-

ner på de personer som fick försörjningsstöd. Denna aktiveringstanke knöts även 
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till system utanför arbetslöshetsförsäkringen, som exempelvis socialförsäkrings-

systemet och rehabilitering (Hornemann Møller 2009).  

 
Stadsmakten har skärpt kravet på läkare att använda partiell sjukskrivning som 

regel för att tillvarata patienternas restarbetsförmåga. Arbetsmarknaden efterfrågar 

samtidigt individer som kan arbeta fullt ut (Hultgren 2007). Partiell sjukskrivning 

ska vara utgångspunkten vid sjukskrivning. Att hålla kontakt med arbetslivet vid 

sjukskrivning kan minska risker för individer att marginaliseras genom långa sjuk-

skrivningar. Dessutom kan deltidssjukskrivning motiveras med att de stöttar ar-

betslinjen tanken är att återstående arbetsförmåga bättre kan tillvaratas (Edward 

Palmer et al 2008). 

 
det är bättre att arbeta lite grann än att inte arbeta alls, vilket 

skulle kunna vara alternativet om inte möjlighet till partiell er-

sättning hade funnits (Hartman 2008:10).  

 
Hartman (2008) menar att partiella förmåner kan leda till inlåsning, vilket innebär 

att deltidsrelationen eventuellt permanentas. För individen är de ekonomiska driv-

krafterna att återgå till heltidsarbete ofta svaga. Detta kan kompenseras med att 

stärka drivkrafterna hos övriga aktörer, exempelvis arbetsgivaren, AF och FK att 

kontrollera att individen verkligen uppfyller villkoren för partiell ersättning 

(Hartman 2008). Utslagning sker även när stora arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

görs för att full sysselsättning skall åstadkommas. Full sysselsättning kan även ses 

som en arbetstvångspolitik. Ur detta perspektiv måste resurssvaga och utsatta ar-

beta för att en allmän arbetsmoral skall hållas uppe. Det får inte löna sig att inte 

arbeta. (Jeppsson-Grassman 1991). Vidare menar hon att marknadsanpassning och 

lönsamhetsbehandling av utsatta grupper borde leda till att olönsamma och svår-

placerade slås ut. Försörjning för dessa skulle välfärdssamhället kunna lösa på 

annat sätt. 

2.6 Arbetsförmåga 
 Begreppen arbetsförmåga, sjukfrånvaro och ohälsa är inte synonyma. Begreppet 

”arbetsförmåga är ett politiskt förhandlingsbart villkor i sjukförsäkringen” (Peter 

Hultgren 2007:113). Demokrati förutsätter delaktighet och enligt Svensson (2008) 

kan arbetet anses vara den primära källan till delaktighet. Arbetsförmåga är av den 
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anledningen både en förutsättning för försörjning som en förutsättning för delak-

tighet och ett aktivt medborgarskap. Brist på arbetsförmåga kan i enlighet med 

detta leda till social exkludering. Vidare skriver Svensson (2008) att förmåga inte 

är något statiskt utan en process där individen formas i interaktion med omgiv-

ningen. Arbetsförmåga uppstår när en bestämd individ utför specifika arbetsupp-

gifter i en specifik miljö. Med andra ord, arbetsförmågan är relationell och situa-

tionsberoende (SOU 2009:89). Arbetsoförmåga går inte att mäta och slå fast ob-

jektivt (SOU 2008:66). Det finns inget givet om när en person är arbetsoförmö-

gen. Samhällets rättigheter och skyldigheter, arbetets värde, och hur man definie-

rar arbetsoförmåga är centrala frågeställningar vid bestämningen om vem som är 

arbetsoförmögen. Här kan även graden av individens förmåga och omgivningens 

förväntningar vara av betydelse skriver Christian Munthe (2008). 

 
Arbetsförmåga kan ses som uppsättning färdigheter, som värderas efter använd-

barhet. Det samlade värdet av färdigheterna är en persons humankapital menar 

Lars Söderström och Eric Rehn (2008). Inom nationalekonomin kan arbetsförmå-

ga handla om en sannolikhetsbedömning att en person med vissa färdigheter och 

preferenser passar för en viss anställning. Detta är både en subjektiv och relativ 

bedömning som görs utifrån ofullständig information och gissningar (Söderström 

& Rehn 2008). Sjukförsäkringens begrepp arbetsförmåga har med tiden blivit allt 

mer medicinskt renodlad. I takt med att sjukfrånvaro och förtidspensioneringar 

har ökat har riksdag och regering successivt skärpt kraven (SOU 2009:89). Svaret 

på vem som har otillräcklig arbetsförmåga beror med andra ord på vem man frå-

gar och vad bedömningen gäller. Det är svårt att fastslå vad som är en partiell ar-

betsförmåga. Palmer et al (2008) skriver att partiell sjukpenningsersättning i ge-

nomsnitt varar längre än fall med hel ersättning. Däremot går det inte att dra säkra 

slutsatser om i vilken utsträckning positiva och negativa konsekvenser av partiell 

sjukskrivning förekommer. Jeppsson-Grassman (1991) menar att arbetsförmåga 

hos många människor kan vara svårdefinierad, problematisk och ibland beskrivas 

som tillfällig eller av instabil karaktär. En sådan typ av arbetsförmåga förändras 

och kan kontinuerligt skapa nya rehabiliteringsbehov.  

 
Individens egen uppfattning om sin arbetsförmåga behöver inte vara de samma 

som andra människors bedömningar och har att göra med individens motivation 
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(Jeppsson-Grassman 1991). Melén (2008) skriver att det förmodas finnas ett sam-

band mellan hur generös en försäkring är och hur många som utnyttjar den. Da-

gens arbetsliv ställer avsevärda krav på att de arbetande ska kunna hantera relatio-

ner, internt gentemot andra på samma arbetsplats och externt gentemot kunder, 

patienter, etc. Behovet av social kompetens finns inom alla områden men är kan-

ske särskilt påtagligt inom tjänstesektorn, skriver Bengt Furåker (2008). Motiva-

tion är ingen förmåga men en viktig komponent i begreppet arbetsförmåga på 

grund av att utan motivation kommer mycket lite att bli uträttat (Furåker 2008). 

Om en individ pga. sjukdom eller skada inte kan återgå i sina tidigare arbetsupp-

gifter, men har arbetsförmåga i relation till ett annat arbete med annan status, lön 

eller kompetenskrav finns det en sannolikhet att det uppstår en motsättning mellan 

individen och samhället till vilka aktiviteter bedömningen av arbetsoförmåga rim-

ligen bör ske (Munthe 2008). 

 
Samhället och individen kan ha olika synsätt på om vad som är lämpligast eller 

mest fördelaktigt för individen angående att arbeta eller att definieras som arbets-

oförmögen. Munthe (2008) menar att vårt behov av att angripa frågan om arbets-

oförmåga bottnar i hur vi ser på arbetets värde och hur det ska fördelas i samhäl-

let. Varje bestämning av begreppet arbetsoförmåga ger uttryck för synen på för-

delningsfrågan (Munthe 2008). Sjukskrivna arbetslösa är ingen prioriterad grupp 

menar (Melén 2008) beroende av att de inte har någon arbetsgivare som bevakar 

deras sjukfall. Många arbetslösa sjukskrivna har pendlat mellan olika myndigheter 

beroende på arbetslöshets- eller sjukperioder. Detta har i många fall medfört att 

kontinuitet med handläggare saknas och individerna har blivit anonyma i syste-

met. FK har fokus på arbetsförmåga medan AF har fokus på anställningsbarhet 

(Melén 2008). Detta får konsekvenser som att arbetslösa som är sjukskrivna inte 

har rätt att ta del av arbetslivsinriktad rehabilitering från FK (Melén 2008). 

2.7 Tidigare forskning i urval 
En sökning i bibliotekskatalogen avhandlingar.se gjordes på de centrala begrepp 

som används i detta examensarbete. Många avhandlingar behandlar frågor kring 

sjukdom, rehabilitering, arbetsförmåga och trygghetsförsäkringar. I detta exa-

mensarbete är inte avsikten att visa på allt som skrivits på området. Däremot vill 

jag peka på några avhandlingar som ligger nära mitt intresseområde. Trots att av-
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handlingarna är relativt nya så är de ändå skrivna innan reformen utförsäkring från 

FK fick sitt genomslag. Vad som kan ha skrivits i andra länder om utförsäkring 

skulle kunna vara intressant men den svenska kontexten är avgörande för denna 

förändring och därför har dessa avhandlingar valts ut. 

 
Peter Hultgren (2007) har skrivit Sjukskrivningspraxis på vårdcentralen. Denna 

licentiatavhandling är skriven inom sociologi. Hans syfte var att undersöka be-

greppet arbetsförmåga och bedömning av sjukdom utifrån läkares perspektiv. Han 

gjorde en undersökning av begreppen i offentliga utredningar, propositioner samt 

forskningspublikationer. Han gjorde också en litteraturgenomgång med fokus på 

läkares sjukskrivningspraxis. En intervjustudie gjordes med fyra läkare verksam-

ma på vårdcentraler. Hultgren (2007) kom fram till i sin undersökning att läkare 

ansåg sig ha svårigheter att bedöma patienters arbetsförmåga eftersom de ansåg 

att livssituation och arbetssituation måste vägas in i bedömningen, vilket innebär 

att inte enbart medicinska faktorer är avgörande när läkare överväger behovet av 

sjukskrivning. Det är inte längre en självklarhet att läkare skall bedöma arbets-

oförmåga och avgöra vem som har rätt till sjukpenning (Hultgren 2007). Sjukdom 

och arbetsförmåga är ”begrepp som tänjs i spänningsfältet mellan professionens, 

byråkratins, och marknadens arbetslogiker” (Hultgren 2007:113). 

 
Daniel Melén (2008) har skrivit Sjukskrivningssystemet sjuka som blir arbetslösa 

och arbetslösa som blir sjukskrivna. Detta är en doktorsavhandling skriven inom 

ämnet sociologi. Melén (2008) har genom observationer och intervjuer i en feno-

menologisk- etnometodologisk tradition undersökt arbetslösa sjukskrivnas situa-

tion. Han kommer i sin avhandling fram till att människor formas av strukturen. 

Han menar att det finns en strukturell skillnad i bemötande av klienter på AF och 

på FK. Han konstaterar även att detta är två olika myndigheter som samordnar 

projekt för både sjukskrivna och arbetslösa. Arbetslösa antas ta ett arbete som ger 

bättre lön än vad försäkringen ger, generösa ersättningar antas medföra att 

strävanden att aktivt söka arbete blir mindre. Vidare skriver han att antalet syssel-

satta är något mindre idag än för 20 år sedan samt att fler står till arbetsmarkna-

dens förfogande. En av anledningarna är att maskiner tagit över arbetstillfällen 

men det förklarar inte hela förändringen. Ett annat resultat han påpekar är att läka-

re, FK och handläggare påverkar förekomsten av arbetslöshet och sjukskrivning 
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genom regler och praxis och utifrån makronivå. Olika socialförsäkringar kan be-

traktas som olika lösningar på hur de som inte får plats på arbetsmarknaden kate-

goriseras: om den öppna arbetslösheten minskar, så kan andelen sjukskrivna öka 

och om sjukskrivningarna minskar, kan förtidspensioneringarna öka (Melén 

2008). 

 
Doktorsavhandlingen Sickness absence in Sweden – its relation to Work, Health, 

and Social Insurance Factors av Lars Gunnar Engström (2009) är skriven inom 

socialt arbete. Han har gjort kvantitativa studier mellan åren 2000-2004 som visar 

på att arbetsmiljö, arbetsglädje och psykosocial miljö har betydelse för sjukskriv-

ning. Han kom fram till att rehabilitering hade större betydelse än sänkt ekono-

misk nivå för återgång i arbete. Han kom också fram till att problemområdet be-

höver flera olika angreppssätt och modeller för att nå kunskap. 

3. METODBESKRIVNING 
 
I all forskning har filosofiska, teoretiska och politiska antaganden 

och frågor en central betydelse, även om de ofta är underförstådda, 

hålls i bakgrunden, marginaliseras eller rent förnekas (Alvesson & 

Deetz 2000:9). 

 
Varje specialvetenskap har sin egen metodlära detta kallas för en metodologisk 

pluralism, det finns inte bara ett sätt som kan göra anspråk på att vara det rätta och 

vetenskapliga sättet att nå kunskap. Ontologiska och epistemologiska antaganden 

om verklighetens eller kunskapens natur ligger till grund för vilken metod vi anser 

vara mest rättfärdigad att använda för att komma nära det vi vill undersöka (Elias-

son-Lappalainen et al 2008). Socialvetenskap har inte drabbats av fundamentalism 

utan det finns olika traditioner och motsättningar inom fältet. Olika metodologiska 

utgångspunkter samt olika socialvetenskapliga forskningstraditioner (ibid.).  

 
Inom socialt arbete kan ett syfte vara att hålla siktet på utsatta grupper som lätt 

tappas bort. Att vetenskapligt gestalta spänningsfältet mellan generella samhälle-

liga problem och deras lösningar, och på vilket dessa berör de nämnda grupperna 

kan vara en uppgift (Jeppsson-Grassman 1991). Socialt arbetes kännetecken kan 

beskrivas som en tvärvetenskaplig mångfald där motstridiga teorier behöver han-
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teras, för att bland annat kunna förstå förhållandena mellan individ och samhälle. 

Socialarbetare måste lära känna och acceptera den person eller den grupp man 

önskar hjälpa. Viljan att bli hjälpt måste ändå komma från klienterna. En bred 

samhällsvetenskaplig kunskap samt att reflektera över den egna praktiken är vik-

tigt (Meeuwisse & Swärd 2006).  

 
Vidare kännetecken inom socialt arbete är användandet av kvalitativa data. Det 

kan exempelvis handla om hur klienterna ser på sin tillvaro. Det är vanligare att 

beskriva utsatta människors situation än att förklara hur de hamnat där, vilket le-

der till en hermeneutisk ansats skriver Hans Berglind (1991). Beskrivningen att 

kvalitativa och kvantitativa metoder som entydiga begrepp och varandras motsat-

ser har börjat ifrågasättas menar Claes Levin (2008). Kvalitativ forskning kan 

avse särskilda sätt att analysera empiri och presentera resultat men kan även refe-

rera till hela forskningsstrategier och sätt att samla in, analysera och redovisa data. 

Skillnad mellan kvantitativt och kvalitativt begrepp syns främst i studier som sö-

ker kausala orsakssamband samt förklaringar och studier som söker förståelse, 

innebörd, begreppsutveckling eller teoretisk generalisering (ibid.). 

3.1 Narrativ metod  
I en narrativ ansats är berättelsen i fokus. Berättelsen innehåller berättarens emo-

tionella förhållande till sitt eget liv, vilket både strukturerar berättelsen och väljer 

ut de teman och händelser som beskrivs. Genom livsberättelser förmedlar vi tradi-

tioner vanor och värderingar, med andra ord hur vi ser på världen (Ekman 2004). 

Livet är något vi lever och berättelser något vi berättar. Via berättelserna tolkar vi 

och förstår våra liv och därigenom våra handlingar. Livsberättelser kan därför 

vara ett sätt att beskriva kultur (Ekman 2004; Skott 2004). En livsberättelse är den 

berättelse som en person berättar om sitt liv, eller valda aspekter på sitt liv. Att 

studera berättelser innebär att synliggöra människors meningsskapande processer 

för att på ett djupare plan förstå innebörden i den mening som skapas (Skott 

2004). Berättarens egna tolkningar av sig själv sätts i centrum och människans 

livsvärld synliggörs i och med detta. Genom berättelsen kan vi få förståelse för 

andra människor och kulturella identiteter (Johansson 2005).  
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I berättandet skapas en narrativ identitet, som bygger på vad berättaren väljer att 

framställa och hur lyssnaren eller läsaren tolkar informationen (Skott 2004). Den 

narrativa identiteten konstrueras i berättandet. Identiteten placerar sig någonstans i 

historien med hjälp av minnen. Berättaren framställer även en etisk presentation 

av sig själv, för att lyssnaren skall förstå vad det är för en person som berättelsen 

handlar om. Lyssnaren rekonstruerar en sammanhängande berättelsestruktur ur en 

diffus narrativ framställning (Ekman 2004). Meningsskapandet är en pågående 

aktivitet och inget avslutat. Lyssnaren eller läsaren fullföljer berättelsen. (Skott 

2004). 

 
Förförståelse av språk och kulturell kommunikation tas i bruk och utmanas i den 

tolkande processen. Det nyupptäckta påverkar det redan kända som i sin tur för-

ändras genom den inhämtade kunskapen. Detta leder till att en bestämd och av-

gränsad metod inte kan väljas för att tolka berättelser. Det är ingen objektiv san-

ning eller för evigt fastställt resultat man strävar mot (Skott 2004). Att spela in 

vardagssamtal och transkribera dem och analysera med olika typer av samtalsana-

lys eller diskursanalys, eller att göra deltagande observationer är exempel på nar-

rativa metoder. Berättelser uppstår i olika sociala iscensättningar vilka kan analy-

seras (Johansson 2005). I denna undersökning har jag valt att göra en fallstudie 

som inleddes med uppmaningen: Berätta om ditt yrkesliv och hur det ledde till 

utförsäkring från FK och inskrivning i ett introduktionsprogram hos AF.  

3.2 Studiens olika faser 
Eftersom denna studie syftar till att vara explorativ var metodvalet inte självklart. 

Jag har i mitt förhållningssätt inspirerats av grundad teori (Hartman 2004). Detta 

innebär att vilken teoretisk ram som skulle användas vid analysen inte var förut-

bestämd utan beslutades efter att empiri hade börjat samlas in. I grundad teori 

delas studien in i olika faser, den öppna fasen, den selektiva fasen och den teore-

tiska fasen (Hartman 2004). 

Den öppna fasen 
I mitt arbete som enhetschef inom äldreomsorgen har jag träffat många individer 

som varit sjukskrivna och varit föremål för olika utredningar. Detta har väckt mitt 

intresse för begreppen rehabilitering och arbetsförmåga. Begreppen kan innebära 

skilda saker för olika individer och organisationer. I denna studie har min förförs-
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tåelse och erfarenhet fått guida mig i den öppna fasen vid utformning av intervju-

guide till den första intervjun och vid litteratursökning. Samtidigt har jag varit 

noga med att detta inte skall begränsa mig för nya intryck och nya kunskaper. I 

denna fas inhämtades även kvantitativa data från AF och FK via e-post. Syftet 

handlar till stora delar om att beskriva gruppen utförsäkrade. Detta medförde att 

jag fick prova mig fram med olika metodansatser både kvalitativt och kvantitativt 

för att se hur svaren till mina frågeställningar kunde hittas. Vid intervjutillfällena 

har jag valt att inte berätta om min förförståelse och jag har undvikt att ta kontakt 

med personer som jag har kontakt med i mitt arbete för att om möjligt inte hamna 

i situationer där jag blir identifierad som enhetschef. Ett reflexivt förhållningssätt 

innebär att systematiskt beakta relationen mellan den kunskap man producerar och 

hur man gör det. Den kunskap jag producerar görs utifrån min position som vit, 

heterosexuell kvinna i Sverige år 2010, mina roller, känslor och tankar formar 

studien i både design och tillvägagångssätt. Det har också betydelse för vilka frå-

gor jag ställer och vem jag i min tur har som publik (Johansson 2005). 

Den selektiva fasen 
Nästa fas som kan beskrivas som en selektiv fas (Hartman 2004). Här koncentre-

ras materialet på några kategorier som vuxit fram. Intervjun som gjordes med 

handläggaren på FK hade en mer specificerad intervjuguide som byggde på vad 

som kommit fram under den öppna fasen. Intervjuerna i denna fas styrdes till att 

handla om mer specifika områden som blev tydliga i första intervjun. En intervju-

handledning är enligt Sigmund Grønmo (2006) en hjälp för att hålla reda på att 

alla teman man vill ska behandlas under samtalet ska kommas ihåg och ges ut-

rymme. Intervjuerna registrerades med hjälp av diktafon för att kunna fokusera på 

intervjusituationen och vara närvarande i stunden och kunna följa upp med öppna 

följdfrågor. Fördelen med ljudupptagning är att kunna återvända till intervjun och 

lyssna igen när materialet skall analyseras (Kvale 1997). Detta examensarbete har 

i denna fas kommit att handla om hur individer ser på yrkeslivet och hur det lett 

till en utförsäkring från FK. Därför väljer jag även att göra intervju med narrativ 

ansats som komplement i denna fas. De kategorier som framträtt fördjupades med 

ytterligare litteraturstudier innan den narrativa intervjun genomfördes. 
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Den teoretiska fasen 
Den tredje fasen (Hartman 2004) när teori appliceras till den insamlade empirin 

kan liknas vid en teoretisk fas. I detta examensarbete valdes teorin om erkännande 

och tillbörligt erkännande ut i denna fas för att återigen gå tillbaka till den insam-

lade empirin för att appliceras för att slutsatser utifrån teori skulle kunna dras. 

3.3 Metodernas för- och nackdelar  
I denna studie har olika metoder för att samla in empiri använts. I detta stycke 

beskrivs fördelar och nackdelarna med de olika metodansatserna kort. 

 
En kvantitativ ansats är till stor del formaliserad för att jämförelser ska kunna gö-

ras. Metoden talar på förhand om vilka resultat som kan vara möjliga och ansatsen 

kan även användas till att pröva resultat som man har fått fram i sin empiri (Hol-

me & Solvang 1997). En kvantitativ undersökning ”karakteriseras av att man un-

dersöker den numeriska relationen mellan två eller flera egenskaper” (Hartman 

2004:207). I många rapporter som visar statistik klargörs att det finns svårigheter 

att jämföra material över tid då förutsättningar, inhämtade uppgifter omläggning 

av olika system, vem som svarar för statistik och utbetalningar av olika ersätt-

ningar varierar, jämför ex (Jönsson & Hartman 2008:28).  

 
I en kvalitativ undersökning kan intervju stå i fokus, här söks en djupare förståelse 

av problemet. Genom att göra en intervju finns en närhet till informationskällan. 

Denna närhet av det undersökta medför att färre undersökningsobjekt kan under-

sökas och svårighet att uttala sig om generaliserbarheten finns. (Holme & Solvang 

1997). Det finns även kritik mot kvalitativ metod. Den som blir intervjuad uttalar 

sig i enlighet med normerna för en social samtalsform. (Alvesson & Deetz 2000; 

Honneth 2003) Nackdelen med ljudupptagning kan vara att intervjupersonen kan 

känna sig hämmad av att bli inspelad (Grønmo 2006). Problem vid analysen av 

muntliga berättelser är att berättelsen skapas i samspel med lyssnaren. Berättarens 

skicklighet på att framföra en berättelse och lyssnarens förmåga att lyssna, styra 

och följa har betydelse för resultatet. Samtalsdeltagarna upprätthåller sin egen och 

varandras självbilder under samtalets gång (Johansson 2005).  
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3.4 Urval  
Totalundersökning innebär att den totala populationen undersöks. När detta inte är 

praktiskt möjligt är ett urval nödvändigt. Hur urvalet skall göras hänger ihop med 

vad som skall visas med undersökningen (Grønmo 2006). I denna undersökning 

skulle personer som blivit utförsäkrade efter en längre tids sjukskrivning intervju-

as. För att få klarhet i hur många personer som omfattas och hur populationen såg 

ut i Kronobergs län vände jag mig till AFs statistikenhet med några frågor (se bi-

laga 1). Då detta inte gav någon bild av populationen kändes en intervju på AF 

nödvändig. Efter första intervjun på AF (bilaga 4) kunde jag fortfarande inte säga 

mer om populationen utan måste ta hjälp av andra att göra urvalet. Min önskan 

var att komma i kontakt med tre personer som genomgått eller deltar i arbetslivs-

introduktion. Min önskan var också att båda könen skulle vara representerade. 

Missivbrev (se bilaga 3) lämnades till kontaktpersonen på AF som erbjöd sig att 

vara behjälplig med att lämna brev med information om undersökningen till per-

soner som kan tänka sig att ställa upp i en intervju. Detta blir då ett pragmatiskt 

urval eller ett bekvämlighetsurval som innebar att jag valde intervjupersoner som 

visade sig vara tillgängliga. Risken med detta är att undersökningsgruppen inte 

blir representativ för populationen som helhet och det kan finnas svårigheter att 

göra generella utsagor (Grønmo 2006).  

3.5 Etiska överväganden 
Forskningsetiska dilemman kan uppstå. Det som är viktigt då är att värdera nyttan 

med undersökningen i förhållande till eventuella kränkningar som individen kan 

tänkas utsättas för. Sedan 2004 finns en särskild lag för etikprövning av forskning 

som avser människor. Lagen tillämpas på forskning som innefattar behandling av 

känsliga personuppgifter eller genomförs med en metod som syftat till att påverka 

människor fysiskt eller psykiskt (Grønmo 2006). Etikprövningslagens definition 

av begreppet forskning ändrades 2008 för att tydliggöra vilka aktiviteter som ska 

etikprövas. Forskning definieras som vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt 

arbete för att inhämta ny kunskap samt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. 

Arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avan-

cerad nivå är undantaget (SFS 2008:192). Detta innebär att jag inte gjort någon 

etikprövning för detta examensarbete. Däremot är min strävan att uppfylla fyra 
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andra viktiga krav: Informations-, samtyckes-, konfidenitalitets- och nyttjande-

kravet. 

 
Informationskravet innebär att informationen till intervjupersonerna bör innehålla 

allt som rimligtvis kan tänkas påverka försökspersonens ställningstagande (Veten-

skapsrådet, 2009b). Deltagarna informerades om forskningens syfte och innehåll 

och vad deras medverkan omfattar och att deltagandet är frivilligt i missivbrev 

som skickades via e-post till personer som tillfrågades om intervju. Informationen 

utarbetades för att vara tydlig, enkel och ha tillräcklig med saklig information för 

att intervjupersonen skulle kunna överväga konsekvenserna av sitt deltagande 

(Grønmo 2006, Vetenskapsrådet 2009b). Information om att det går att avbryta 

deltagandet när hon/han önskar informerades om vid intervjutillfälle. Det är vik-

tigt hur brevet formuleras eftersom tonen och ordvalet i brevet kan färga den som 

skall intervjuas såväl positivt som negativt (Phoenix 2004). Missivbreven utarbe-

tades därför med hänsyn till vem som var mottagare och syfte med respektive 

intervju (se exempel i bilaga 3).  

 
Deltagarna gav sitt samtycke till att delta och uppmanades att säga till om någon 

fråga skulle lämnas utan svar vid den muntliga informationen vid intervjutillfället 

(Grønmo 2006, Vetenskapsrådet 2009b). Då kunde jag även försäkra mig om att 

personen hade förstått innebörden av att delta och kunde informera mer om hur 

uppgifterna skulle användas när så önskades. Med konfidentialitetskravet menas 

att alla personuppgifter kommer att hanteras så att enskilda individer inte kommer 

att kunna identifieras i uppsatsen (Grønmo 2006, Vetenskapsrådet 2009b). Det är 

bara intervjuaren som skall ha tillgång till undersökningsmaterialet i sin helhet. 

Efter transkribering och en första koncentrering skickades intervjuer tillbaka till 

informanterna för avstämning enligt överenskommelse vid intervjutillfället. Nytt-

jandekravet eller autonomikravet innebär att inhämtade uppgifter för detta exa-

mensarbete inte kommer att lämnas ut till andra sammanhang (Vetenskapsrådet 

2009b). 

 

I detta examensarbete har etiska problemställningar framkommit i frågor kring 

exempelvis statistik. Det fanns en tveksamhet från myndigheterna om vilken stati-

stik som kunde lämnas ut: En annan svårighet var att få kontakt med intervjuper-
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soner både vid myndigheter och med personer som blivit utförsäkrade. Hur kan 

tillträde till urvalsgruppen skapas utan att sekretessen bryts?  

 
För att förstås av lyssnaren måste berättelsen ha en viss tråd som lyssnaren kan 

följa. Den intervjuade berättar bara glimtar av sitt liv men det ger en förståelse av 

livet som det berättas just nu. Vad som väljs ut beror också på berättarens emotio-

nella förhållande till sitt liv. Berättandet är en ömsesidig process. I ett samtal kan 

frågor och svar bekräfta tolkningen, som sker under dialogens gång (Ekman 

2004). Något jag har haft i medvetande är att intervjupersonerna kan ha olika för-

väntningar och erfarenheter av att bli intervjuad och att den sociala kontexten har 

inflytande på den som blir intervjuad (Phonix 2004). Av den anledningen har de 

som ställt upp på intervju tillfrågats om var de helst vill bli intervjuade.  

3.6 Validitet och reliabilitet  
Planeringen för denna studie gjordes noggrant, när hinder påträffades var det en 

nödvändighet att göra om planeringen med de nya förutsättningarna. Strävan var 

att hitta informanter som ville delge sina upplevelser om att bli utförsäkrade från 

FK. För att kunna hitta informanter och kunna göra urval undersöktes hur gruppen 

redovisades i statistiken. Då inte tillräcklig information statistiskt gick att tillgå 

fick studien kompletteras med intervjuer med företrädare på AF och FK. Instru-

mentets tillförlitlighet betecknas med reliabilitet. För att säkerställa tillförlitlighe-

ten har statistik angående utförsäkrade jämförts med olika källor. Intervjuer spela-

des in och lagrades för att kunna återvändas till vid flera tillfällen (Patel & Da-

vidsson 1994; Kvale 1997). Genom att på förhand göra intervjuguide kunde frågor 

utformas i god tid (se bilaga). Däremot följde följdfrågor och min roll som inter-

vjuare fick vara lyhörd för nya frågeställningar som jag tidigare inte tänkt på 

(Kvale 1997). Intervjuer har återsänts efter att transkribering och ett första kon-

centrat analyserats fram för kommentarer och för att missförstånd skall undvikas. 

Under intervjuerna ställdes frågor för att klargöra sakfrågor som kan ha betydelse 

för analys och slutsatser. Kvale (1997) beskriver validitet som att mäta det man 

tror sig mäta. Genom att själv ifrågasätta resultaten och att resonera med infor-

manter och handledare har en kommunikativ validitet eftersträvats (Kvale 1997).  
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3.7 Bearbetning och analys av intervjumaterial 
Frågor skickades via e-post och de kvantitativa svaren sammanställdes i tabeller 

för att få en överskådlighet. Intervjumaterialet från de kvalitativa transkriberades 

ordagrant samma dag de var gjorda för att minnen från intervjuerna fortfarande 

skulle vara tydliga. När intervjuer från både AF och FK var transkriberade söktes 

likheter i teman. Nya rubriker skapades och texten koncentrerades för att få fram 

svar motsvarande examensarbetets syfte och annat som poängterats under inter-

vjun. Transkribering är en tolkande praktik, när det transkriberade materialet ana-

lyseras, skapas en sammanfattning som blir till en metaberättelse till vad som har 

hänt (Johansson 2005:31). Något som var till viss hjälp vid analysen var den dag-

bok som förts för intervjusituationerna där mina tankar och känslor inför, under 

och efter intervjun noterades. Kroppsspråk eller om något oväntat inträffat regi-

strerades också (Phoenix 2004).  

4. TEORIER  
Teori ses som ett sätt att se och tänka om världen. Istället för spegel kan även me-

taforen lins användas, det intressanta blir då vad som sätts i fokus. Uppmärksam-

het är en inlärd förmåga eftersom människor reagerar interaktivt. Om en teori 

fungerar kan bero på förmågan hos den som använder teorin. Hypotesprövandet 

kan även anses bli självuppfyllande med tiden om teorin formar det som upp-

märksamheten riktas mot (Alvesson & Deetz 2000). 

4.1 Teoretisk utgångspunkt 
Teoretisk utgångspunkt i detta examensarbete är att anlägga ett fenomenologiskt 

perspektiv utifrån Axel Honnerts teori om kampen för erkännande (2003) samt att 

applicera Carl Gunnar Heidegrens (2009) teori om tillbörligt erkännande. Utifrån 

detta skall individernas upplevelser av att förflyttas mellan sjukskrivning och ar-

bete undersökas. Utförsäkring kan här ses som en skiljelinje mellan kategorierna. 

4:2 Hermeneutik och fenomenologi 
I hermeneutisk vetenskapsteori söks vetenskaplig kunskap om människors livs-

värld. Människan står i centrum och betraktas som individ eller i ett samhälleligt 

sammanhang. I denna undersökning vill jag nå en förståelse för hur människor 

uppfattar och tolkar omgivningen och på så sätt skapar sin livsvärld. Med livs-

värld avses ”den mening individer knyter till sig själva och sin situation” (Hart-
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man 2004:186). Carola Skott skriver att idag ses hermeneutiken som en tolknings-

teori som undersöker vad texten, handlingen, berättelsen, och vad språket betyder 

i olika sammanhang. Mening betecknar innebörd och betydelse men även syfte 

eller mål. Människor skapar tillsammans mening med ord och handling och mera 

övergripande livsmening. När studiet av språk, samhälle och kultur möts leder det 

fram till en undersökning av meningsskapande i det sociala rummet. Detta har fört 

undersökningen av narrativ kommunikation i tvärvetenskaplig riktning där me-

ningsskapande undersöks ur olika perspektiv. Om människan är ett reflekterande 

och ifrågasättande väsen som står i förbindelse med världen och andra människor, 

är tolkning och förståelse grundläggande för mänsklig tillvaro. Därför kan feno-

menologin förenas med hermeneutiken (Skott 2004). Jan Hartman (2004) skriver 

att fenomenologin är ett teoretiskt perspektiv inom hermeneutiken, som söker 

kunskap om strukturen och essensen i erfarenheten hos en grupp människor. 

Känslor och erfarenheter kan undersökas. Fenomenologin vill klargöra både det 

som framträder och på vilket sätt det framträder (Kvale 1997).  

4:3 Kampen för erkännande  
Erkännande har central plats inom socialfilosofiska och samhällsvetenskapliga 

diskussioner. Axel Honneth och Charles Taylor har enligt Heidegren (2009) bi-

dragit till detta. Vi behöver erkännande för att utveckla en sund personlig identi-

tet. Missaktning kan ge skamkänslor eller vrede över hur man blivit bemött. Icke 

erkännande eller osynliggörande skapar osäkerhetskänslor om den egna identite-

ten (Heidegren 2009:48). Vidare skriver han att temat erkännande har ett tillämp-

ningsområde i arbetslivet eftersom arbetslivet inte bara är ett sätt att förtjäna sitt 

uppehälle. Det är ett område där erfarenheter av erkännande och missaktning görs. 

Arbetare som har kompetens, motivation att ta aktiv del i planering och är villiga 

att ta ansvar efterfrågas. Samarbete och att kunna bygga förtroende för varandra är 

grundläggande. Ömsesidig hjälp kan ses som erkännande av varandra. 

 
Enligt Taylor syftar erkännandet till att varje medborgare har lika värdighet och 

lika rättigheter (Heidegren 2009). Var och en har rätt att bli erkänd i sin unika 

identitet, och en viss grupp kan få särskilda rättigheter i kraft av sin speciella iden-

titet (Heidegren 2009). Att vara socialt osynlig kan vara mer plågsamt än att 

missaktas (Heidegren 2009). Honneth (2003) menar att moralisk respekt utgör en 
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form av erkännande som kan förväntas av alla. En kränkning anser han är en 

missaktning av välbefinnandet. Att bygga upp och bevara en positiv självrelation 

görs med hjälp av instämmande och bejakande reaktioner från andra. När någon 

uttrycker saker som inte stämmer överens med individens positiva självbild kan 

detta ses som en moralisk kränkning. Varje kränkning kan ses som en handling 

som skadar individen och begränsar hennes handlingsförmåga (Honneth 2003). 

Upplevelser att inte bli sedd eller att bli behandlad som någon som inte förmår att 

ta ansvar för sitt eget liv kan medföra reaktioner som visar allt från brist på själv-

känsla till att kämpa för ett erkännande (Heidegren 2009). Exempel på missakt-

ning kan vara fysiska övergrepp, rättsberövande, förnedring eller kränkning. Des-

sa handlingar kan skapa känsloreaktioner som skam, indignation, frustration och 

vrede. Om en person känner sig missaktad kan hon/han exempelvis starta en kamp 

för erkännande eller alternativt göra irrationella utlopp som våld mot tredje part 

(Heidegren 2009). Erkännande är en viktig betingelse för identiteten, samtidigt 

som vi identifierar oss själva genom olika tillhörigheter och avgränsningar (Hei-

degren 2009). 

 
Vidare menar Honneth att det har stor betydelse för vilken relation vi har till mot-

parten eller till oss själva när vi skall lösa en moralisk konflikt. Han beskriver tre 

nivåer av erkännande: På första nivån erkänns den enskilde som individ vars be-

hov och önskningar har ett unikt värde för en annan person. Detta är en kärleksre-

lation där det finns ömsesidiga bindningar (Honneth 2003). Personlig identitet 

med en positiv relation till sig själv behöver en balans mellan självständighet och 

emotionell bindning. Genom kärlek utvecklas ett basalt självförtroende. Den som 

är trygg förmår att hålla i tömmarna till sitt eget liv (Heidegren 2009: 29). 

 
Ett rättsligt erkännande, på andra nivån, innebär att var och en är erkänd som en 

fullvärdig samhällsmedlem och ses som en rättsperson. Det vill säga att individen 

är kapabel att självständigt och rationellt överväga olika handlingsalternativ. Ur 

detta kan självaktning utvecklas (Heidegren 2009; Honneth 2003). På den tredje 

nivån erkänns den enskilde som en person vars förmågor utgör ett konstitutivt 

värde för en konkret gemenskap, en särskild värdegemenskap för uppskattning, 

solidaritet eller särskild lojalitet. Exempel på detta kan vara en grupp som visas 

särskild hänsyn (Honneth 2003). Den socialt uppskattade är erkänd i sin individu-
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alitet. Det handlar inte bara om tolerera utan att bejaka, uppmuntra, sätta värde på, 

att vara öppen för andra livsformer. Ett sådant erkännande kan bidra till självupp-

skattning, en insikt hos individen att ha förmågor och kunna utföra prestationer 

som andra samhällsmedborgare uppfattar som värdefulla (Heidegren 2009). 

 
Förutom på vilka relationsnivåer erkännandet kan visas eller förvägras kan även 

erkännandet i sig visas i olika nivåer (ibid.). På mikronivå visas hur aktivt attity-

der, gester, handlingar uttrycks. På mellannivå visas en kvalitet över mellan-

mänsklig relation över tid. Konstanta eller skiftande mönster av attityder gester 

och handlingar som präglar och strukturerar relationen mellan två personer. Kvali-

teten kan beskrivas som konstant, stigande eller sjunkande. På makronivå kan 

erkännandeordningar för socialisering in i samhället avses. 

 

Heidegren (2009) har utvecklat en tes om att även en teori om erkännande kan och 

bör vidareutvecklas och även handla om ”betydelsen av att träffa mitten mellan 

ytterligheter” (Heidegren 2009: 90). Detta innebär att för mycket eller för lite er-

kännande också kan ses som en missaktning. För lite erkännande i form av oav-

siktlig missaktning kan leda till en obalans, frustration, irritation eller att minskad 

social synlighet. Exempel på detta kan ses som uttryck som: Jag ser nu att jag 

kunde gjort mer. För mycket erkännande i form av oavsiktlig missaktning kan det 

ses som medlidandet som sårar och med det upplevs kränkande. Exempel på detta 

kan vara en uppslukande relation. Tillbörligt erkännande bidrar till balans mellan 

egen självbild och andras bild av mig. Detta ger goda möjligheter att utveckla en 

positiv självbild. Inget erkännande alls liknas vid avsiktlig eller oavsiktlig 

missaktning, vilket bidrar till social osynlighet. Detta gör att individen måste fylla 

självbilden på egen hand. Social osynlighet kan medföra osäkerhet eller orealis-

tiska föreställningar om vem man är. Exempel på förvägrat erkännande i form av 

avsiktlig missaktning kan ses som uttryck som uttryck; jag hatar dig, du är värde-

lös eller jag har ingen respekt för dig. En direkt missaktning ger inte utrymme att 

utveckla en egen självbild, individen blir invaderad vilket kan ge olika reaktioner 

som exempelvis skam eller revolt mot situationen.  



 31 

4.4 Att skapa sin identitet genom att berätta  
Att berätta kan sägas vara något universellt och mänskligt, ett grundläggande vill-

kor för socialt liv. Vi skapar våra identiteter genom att få berätta. Man kan också 

få förståelse för identiteter som psykologiska och sociala fenomen. Vi kan dela 

med oss av våra erfarenheter och uppfattningar om omvärlden och om oss själva 

till andra. Detta är något som vi använder oss av hela livet. Berättelsen ger struk-

tur och sammanhang av våra erfarenheter. När vi berättar ordnas intryck och upp-

levelser till en hanterbar massa och fragment blir till en helhet som berättar vilka 

vi är (Johansson 2005).  

 
Stereotypa framställningar av sociala grupper är en del av skapandet av vi och de 

andra, det normala och det avvikande (Johansson 2005:99). Berättandet har med 

tiden fått en allt mer erkänd plats i vetenskapliga sammanhang som kunskaps-

form. Anna Johansson (2005) skriver att ett tvärdisciplinärt forskningsfällt som 

benämns som narrativa studier eller berättelseforskning har sedan mitten av 1980- 

talet växt fram. Även inom socialt arbete har berättandet och berättelser fått en allt 

större betydelse. Hon skriver att ” man har i allt högre grad anammat uppfattning-

en att den sociala verkligheten är språkligt eller diskursivt konstruerad […] Den 

materiella världen har ingen mening i sig utan får sin betydelse genom språket” 

(Johansson 2005 sid 18). 

 
Genom att berätta skapas en social identitet, narrativ identitet. Den narrativa prin-

cipen vägleder våra handlingar och tankar. Dagdrömmar och fantasier är också 

berättelser. Genom berättelsen skapar vi en social värld. Det narrativa förhåll-

ningssättet söker efter specifika samband mellan händelser. Tid, rum, analytisk 

relation har betydelse för den narrativa identiteten vilket innebär att ”alla identite-

ter måste analyseras som relationella” (Johansson 2005:95). 

 

Ann Phoenix (2004) skriver att vi skapar våra identiteter genom självbiografiska 

berättelser. Vi återskapar våra berättelser om tidigare händelser vilket kan hjälpa 

oss att göra nuet begripligt. Begreppet positionering kan användas för att visa att 

människor inte är socialt fixa på det sätt som rollteorier antyder utan visa på att 

rollen påverkas av sin kontext. Vi positionerar både oss själva och individer i vår 
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omgivning och förhåller oss till våra föreställningar. Språket är ett redskap för 

positionering (ibid.).  

5. RESULTATREDOVISNING 
I detta kapitel redovisas först den inhämtade statistiken och därefter följer inter-

vjuerna i kronologisk ordning. En kort presentation om hur intervjun genomfördes 

inleder varje intervjuredovisning. 

5.1 Statistik 
Frågor skickades till AFs statistikenhet (se bilaga 1) och svar skickades tillbaka 

till mig via e-post. Efter kontakten med AFs statistikenhet så hade jag uppgifter på 

att 328 personer i Kronobergslän omfattas av utförsäkringen under januari månad 

2010. Då vissa frågor var felställda och frågade efter aktivitetsersättning istället 

för aktivitetsstöd utgår fråga ett till åtta i resultatet. Fråga nio och 10 besvarades 

med nedanstående tabell. Resterande frågor lämnades utan svar med hänvisning 

att de var sekretessbelagda. 

 

Utförsäkrade från FK till AF 
Kvinnor Män Totalt 

212 116 328 
Tabell 1: utförsäkrade som skrivits in på AF i januari 2010  
 
Vid första intervjun väcktes frågor om var i AFs statistik utförsäkrade, som blev 

inskrivna hos AF i arbetslivsintroduktion kunde återfinnas. Svar på detta kunde 

inte ges under intervjun men möjliga alternativ angavs. Därför undersöktes AFs 

månadsstatistik i syfte att jämföra statistiskt material med de alternativ som fram-

kom i intervjun.  

 
Kronobergs län                
År/månad 08-jan 08-jul 09-jan 09-jul 09-dec 10-jan 10-feb 10-mar 
Sökande med aktivitetsstöd kvin-
nor 483 473 675 868 1275 1507 1553 1673 
Sökande med aktivitetsstöd män 442 455 664 1193 1633 1812 1904 1988 
Förberedande insatser kvinnor 123 77 105 122 186 349 359 400 
Förberedande insatser män 100 33 64 73 87 185 201 238 

Tabell 2 sammanställning av AFs månadsstatistik 
 
Gruppen utförsäkrade tycks vara inskrivna under den totala andelen individer med 

aktivitetsstöd. Som jämförelse kan nämnas att gruppen sökande med förhinder 

och övriga sökande minskade under den period som arbetslivsintroduktion inför-
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des. Gruppen förberedande insatser motsvarar inte i antal heller ökningen av indi-

vider mellan december och januari. Av detta kan slutsatsen att utförsäkrade an-

tingen är placerade i flera olika kategorier eller möjligen endast förekommer i 

totalsumman dras. Det totala antalet sökande med Aktivitetsstöd (min kursivering) 

innehåller alla som av olika orsaker går ett arbetsmarknadspolitiskt program. An-

talet som uppbär aktivitetsstöd har ökat kraftigt sedan de restriktivare reglerna för 

sjukersättning infördes juli 2008 även om förklaringen kan ha andra orsaker. 

 
Innan intervjuerna gjordes ställdes även kvantitativa frågor till FK. Syftet med 

frågorna var att få en bild av hur stort problemet utförsäkring var i relation till 

sjukskrivning och sjukersättning. Inga frågor angående sjukskrivning besvarades 

av FK däremot besvarades frågor om sjukersättning. (frågeformulär se bilaga 2) 

 

  Tidsbegränsad sjukersättning  
Stadigvarande 
sjukersättning  

Nybeviljad 
sjukersättning 

  December2009 Januari 2010 December 2009 Januari 2010 
Kvinnor Heltid 424 387 2612 4 
Män Heltid 200 186 2041 2 
Kvinnor Deltid 333 308 1569 10 
Män Deltid 77 70 859 6 

Tabell 3: Sjukersättning 
 
Det som kan utläsas av tabellen är att nybeviljade sjukersättningar inte motsvarar 

antalet tidsbegränsade sjukersättningar som upphör, med andra ord kan utförsäk-

ring komma ifråga även för personer vars arbetsförmåga tidigare bedömts otill-

räcklig på grund av sjukdom.  

5.2 Intervju med representant för AF 
Den första intervjun gjordes i AFs lokaler med en representant i chefsposition. 

Frågeställningarna hade skickats via e-post i förväg så att informanten hade möj-

lighet att förbereda sig på de områden som skulle beröras. Intervjufrågorna kom 

sedan att hanteras som ett diskussionsunderlag och själva intervjun kan mer liknas 

vid ett samtal mer än ett strikt förhållningssätt till intervjufrågorna. Anledning till 

detta var att det fanns en stor osäkerhet på sakfrågorna och intervjun fick mer un-

dersöka vilka områden svar kunde hittas på. En överenskommelse gjordes att ett 

nytt missivbrev skulle skickas till informanten, som i sin tur skulle vara behjälplig 

med att lämna ut detta brev till personer som genomgått arbetslivsintroduktion.  
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Förutom de utförsäkrade kom även många andra arbetssökande till AF vid årsskif-

tet. AF fick inte ta beslut i förväg och hann därför inte heller att ta alla beslut un-

der den 1 och 2 januari. Beslutsfattandet fortsatte kontinuerligt och därför har an-

talet ökat efter hand. Separat statistik har förts om arbetslivsintroduktion. Arbets-

livsintroduktion infördes vid årsskiftet 2009/2010 för de som blev utförsäkrade 

från FK. ”Det är inte riktigt klart heller med vad vi för statistik på och inte”. Lag-

stiftning och förordningar måste hinna med så att klarhet om vad som noteras i 

olika datasystem råder. Känslig information får inte finnas i register utan indivi-

dens samtycke.  

Arbetslivsintroduktionsprogrammet 
Arbetslivsintroduktionen är ett specialprogram för de som blivit utförsäkrade från 

FK. Detta är en ny grupp hos AF så därför finns inte de upparbetade system och 

rutiner som finns för andra grupper AF tidigare har arbetat med. Det finns oklar-

heter i vilka regler som skall gälla som måste hanteras.  

 
Som deltidsdeltagande antas individen arbeta deltid och på den tid som återstår 

går det inte att arbeta mer i den egna tjänsten av olika skäl. Arbetsförmågan är ju 

då en totalbedömning ”Uppdraget är att få personen att öka sin arbetstid. Så insat-

ser inriktas på att komma vidare”. Det kan handla om att utöka sin tid hos arbets-

givaren eller sikta in sig på ett nytt arbete som kan klaras på heltid eller i större 

utsträckning än nuvarande omfattning.  

 
I dagsläget den 29 mars så skulle jag gissa att nästan alla är kvar 

i programmet eftersom alla fick ett beslut på tre månader och de 

tre månaderna har ju inte passerat än (…) Det kan ju vara enstaka 

som kan ha gått till sin arbetsgivare eller till en anställning.  

 
Tre månader skall vara den maximala tiden för arbetslivsintroduktion, därefter är 

tanken att individen skall slussas vidare till något annat program, om de fortfaran-

de är inskrivna vid AF. ”Processen skall förhoppningsvis med tiden leda till arbe-

te”. Arbetslivsintroduktionen startar med en kartläggning, där man tillsammans 

går igenom hur individen ser på sin situation och sina möjligheter att gå vidare 

mot ett arbete. De vanligaste arbetsmarknadsprogrammen att gå vidare till är ar-

betspraktik, arbetslivsinriktad rehabilitering eller Jobb- och utvecklingsgarantin. 
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Arbetsförmedlare och den enskilde resonerar om passande program att fortsätta 

med. Tanken är att de fortsätter med samma handläggare men det kan ibland vara 

fördel att byta handläggare för att träffa någon som har specialkunskaper inom ett 

visst område.  

 
Det ju klart att man alltid har ett eget val att säga nej, jag vill 

inte mer än detta. Så det fria valet har man ju också naturligt-

vis.  

 
Hur inflödet till programmet kommer att fortlöpa är oklart i dagsläget. AF fick 

anställa flera nya handläggare för detta uppdrag men ökningen omfattar även 

andra uppdrag. 

Rehabiliteringsbehov  
Förutom personal som jobbar med detta uppdrag finns även ett antal specialister 

som psykologer, socialkonsulter och arbetsterapeuter. Det finns även underleve-

rantörer, exempelvis inom rehabilitering, som AF kan använda enligt avtal. 

 
Det är ju inte det första vi jobbar med på AF, rehabilitering, 

utan då skickar vi vidare (…) Alla som har kommit har ju varit 

i olika, vad ska man säga, situationer och olika när det gäller 

hälsoläget. Så att det är ju därför det också är viktigt att det blir 

ett individuellt program (…) det är ju i dagsläget mycket som 

vi inte har svar på, så är det ju. 

Ekonomisk ersättning 
Ersättningen för alla som går ett arbetsmarknadsprogram är aktivitetsstöd, detta 

gäller även introduktionsprogrammet, men ersättningsnivån kan vara olika bero-

ende på om individen är med i en A-kassa eller inte.  

 
Man kan aldrig bli utförsäkrad från AF. Men från A-kassan det 

blir man ju om man använt alla sina 300 ersättningsdagar. Har 

man använt alla sina dagar så blir man erbjuden att delta i 

Jobb- och utvecklingsgarantin. 
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Gemensamma nämnare 
”Det gemensamma för dessa individer är ju att de har använt alla sina dagar. Så är 

det ju och sedan kan ju det vara allehanda olika skäl”. Gemensamt för alla in-

skrivna är att de söker nytt arbete. Situationen för den enskilde kan se väldigt oli-

ka ut, anställning, nyligen uppsagd, ha varit arbetslös länge eller man kan ha varit 

sjukskriven. Det finns också möjlighet att vara tjänstledig för att gå arbetslivsin-

troduktion.  

 
Om man har ett jobb som man av hälsoskäl inte har kunnat gå 

tillbaka till så har det ju alltid funnits möjlighet. Och inskriven 

hos oss kan man ju vara även om man har ett fast jobb.  

 
För att få A-kassa och ingå i arbetsmarknadsprogram, när man har en anställning, 

skall det vara konstaterat att man av hälsoskäl inte kan gå tillbaka till sitt ordinarie 

arbete.  

 
Tre månader är ju inte så lång tid (…) har man varit sjukskriven 

länge så är det klart att det tar tid för att komma fram till hur man 

vill fortsätta. Så är det ju. 

5.3 Intervju med handläggare vid FK 
Den andra intervjun gjordes med en handläggare med erfarenhet av samtal inför 

utförsäkringar och överföringssamtal. Intervjun genomfördes i FKs lokaler, inter-

vjun hade en intervjuguide som baserades på frågor som uppstått eller med svå-

righet besvarats vid tidigare intervju. Syftet med denna intervju var främst att un-

dersöka vad som var utförsäkrades gemensamma nämnare, om sådan fanns, men 

även att få fördjupad kunskap om överlämning mellan FK och AF ur ett handläg-

garperspektiv.  

 
Den första bedömningen av sjukfall görs av handläggare vid en central funktion 

inom FK som kallas tidig bedömning. Arbetsskada bedöms av arbetsskadehand-

läggare som också är en central funktion. FKs handläggare har krav och fokus på 

att se till att medicinska underlag är korrekt ifyllda. Vid brister så skickas de till-

baka för komplettering. Detta är sanktionerat av landstinget så därför går det även 

ett brev om detta till verksamhetschef för att de ska få statistik på hur mycket som 
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har gått tillbaka. ”Landsting och försäkringskassa är överens om att intygen skall 

vara korrekt ifyllda” Handläggarna är mycket striktare när de tittar på intygen 

idag. Allt ska vara bedömt av läkaren när det gäller både funktionsnedsättning och 

aktivitetsnedsättning. ”Så bättre är det och bättre blir det.” 

Rehabilitering 
Begreppen som används är medicinsk- eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Med 

arbetslivsinriktad rehabilitering avses ofta arbetsträning. AF kan utifrån sitt syn-

sätt titta på lämpliga arbeten. En del individer kan behöva hjälpas till en annan 

inriktning i arbetslivet och behöver information om vad krävs för att nå dit. FK 

arbetar mot arbetsgivaren och kan ibland ta hjälp av AF när det är helt och hållet 

uttömt hos ordinarie arbetsgivare om lämpliga arbetsuppgifter.  

 
Vi måste ju vara aktiva i rehabiliteringstänkandet även om man 

är berättigad till sjukpenning. Man kan ju inte bara så att säga 

låta processen starta om och utgå från att man har rätt till flera 

års sjukpenning till. 

Sjukersättning 
Sedan juli 2008 har sjukskrivningsreglerna blivit restriktivare, tidsbegränsad sjuk-

ersättning har i princip upphört. De som söker nu har svårare att få sjukersättning 

över huvud taget. De som inte kan förlänga sin tillfälliga sjukersättning skall ock-

så erbjudas överlämningsmöten.  

 
Och då ska det vara helt klart belagt att man inte förväntas 

kunna klara att återfå någon arbetsförmåga för all framtid (…) 

Det kanske inte står så ordagrant men det är andemeningen. 

  
Det går även fortsättningsvis att söka partiella ersättningar som exempelvis halv 

ersättning. Bedömningarna har blivit striktare eftersom handläggare tidigare kun-

de besluta om en tidsbegränsad sjukersättning vid tveksamheter. Likaså skall allt 

vara uttömt vad det gäller rehabiliteringsmöjligheter, även inom sjukvården. Pågår 

behandling kan man inte riktigt veta var det slutar. Då kan inte stadigvarande er-

sättning komma i fråga.  
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Överlämningsmötet 
Personer som var i riskzonen att bli utförsäkrade tillfrågades om de ville vara med 

i AFs introduktionsprogram. FKs handläggare var skyldiga att fråga individerna 

och dokumentera om de accepterade att vara med på själva överlämningsmötet. 

De flesta valde att vara med på mötet. Någon gick tillbaka till arbete, några sa nej 

från början men kom tillbaka och ville gå med.  

 
Anställda vid Samhall har en speciell lösning eftersom där är 

det ju inte AF som blir aktuell. Där är det Samhall själva som 

tar hand om de sina anställda sjukskrivna. 

 
Överlämningsmötet kan ses som en informationsträff för att få reda på vad pro-

grammet kan innebära. När handläggare är med så är det för att kunna hjälpa till 

med frågor om sjukskrivningen, vilka underlag som finns för bedömningar och 

liknande. Praktisk information om ersättning, utbetalningar och tillvägagångssätt 

ges.  

 
Med den försäkrades tillåtelse så kan vi ju backa upp med 

praktiska saker. Många kan behöva ett stöd vid den första kon-

takten med AF. Många är ju sköra efter en lång sjukskrivning.  

 
I början på året upplevde handläggaren att AF inte riktigt visste vad de hade för 

resurser att tillgå. 

Arbetslivsintroduktion 
I princip innebär introduktionsprogrammet samma process för alla deltagare. Ett 

individuellt kartläggningsprogram görs efter överlämningsmötet. Då har de per-

sonliga handläggarna vid FK släppt ärendet. Handläggarna på FK då helt bort-

kopplade och knyter an först när det är dags för individen att komma tillbaka till 

FK.  

 
Under de tre månader som introduktionen varar finns ingen reell 

möjlighet att få sjukpenning, spelar ingen roll alltså att man kla-

rar eller inte klarar programmet, man ska ju ha rätt att få sitt akti-

vitetsstöd.  
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Efter tre månader finns möjlighet att komma tillbaka till sjukpenning. Sjuklönepe-

rioden där arbetsgivaren betalar 14 dagar skall också ha passerat innan individen 

kan få sjukpenning från FK.  

 
Återvändarna börjar komma tillbaka nu. Själv har jag nog bara 

haft något och har två tre på gång men AF har förlängt deras 

inskrivningstid för de har inte varit riktigt klara då. Så jag har 

egentligen bara fått en indikation på att det blir aktuellt fram 

över med några till.  

 

Vid utskrivning från programmet så ska AF dokumentera ner vad man gjort och 

vad man kommit fram till. Denna dokumentation kan ses som ett underlag som 

kan ge lite bättre information om hur FK ska förhålla sig till den fortsatta sjuk-

skrivningen. Det kan även bli aktuellt att söka stadigvarande sjukersättning. Har 

man varit helt frånvarande från arbete bedöms individen gentemot hela arbets-

marknaden.  

 
Då börjar man inte på dag 1. Har man jobbat sin halvtid i minst 

87 dagar innebär det att man börjar om på dag 1. (…) så vi har 

ingen erfarenhet av hur lätt det är att komma in i systemet igen. 

Ekonomisk ersättning 
 

Valet den enskilde kunde göra var att säga nej eller ja och kon-

sekvenserna av att säga nej kan vara att bli utan ersättning.  

 

AF beslutar om aktivitetsstöd och FK betalar ut stödet via sin utbetalningsfunk-

tion. Anställda vid Samhall får sjuklön så där är det inte aktuellt med aktivitets-

stöd. 

 
Beloppet som fås när man går in i introduktionsprogrammet baseras helt på A-

kasseersättningen. A-kassan behöver veta den sjukpenninggrundande inkomsten, 

eller om man har haft sjukersättning. Om individen inte har rätt till A-kassa kan 

ett minimibelopp på 223 kronor per dag som betalas ut. Sjukpenning bygger på 

den sjukpenninggrundande lönen med den aktuella årsinkomsten. Efter ett år blir 

det generellt 5% mindre för de flesta. När ett år har gått kan fortsatt sjukpenning 
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sökas om man har en allvarlig sjukdom. De kan få behålla sin sjukpenning på 80 

% utan tidsbegränsning. De blir inte heller utförsäkrade utan behåller det här så 

länge som det här tillståndet fortsätter. ”När man blir förbättrad går man ju in i 

den vanliga förlängda sjukpenningen på 75%”. Uppföljning sker vid varje tillfälle 

som medicinska underlag inkommer. 

 
Blir man förbättrad är ju sjukpenningdagarna slut, så man skju-

ter ju egentligen sista datumet man har rätt till sjukpenning 

framför sig (…) Allvarliga psykiska sjukdomar jag har inget 

bra exempel på att vi har kunnat bevilja.  

 
En möjlighet för de som riskerar att bli allvarligt försämrade i sin sjukdom genom 

att delta i programmet, är att ansöka om förlängd sjukpenning i vissa fall. Några 

individer har kunnat beviljas detta.  

Gemensamma nämnare 
”Det är en väldig blandning av olika besvär så det kan man inte generalisera”. Det 

gemensamma för dessa individer är att de varit berättigade till sjukpenning, deras 

arbetsförmåga har varit nedsatt även om det funnits skillnader i omfattning. Reha-

biliteringsåtgärderna har inte hjälpt eller så har de varit så sjuka så att det inte har 

varit aktuellt med någon arbetslivsriktad rehabilitering. Diagnoserna varierar och 

det går inte att generalisera att det är speciella yrkesgrupper som drabbas. Det är 

lagstiftningen som säger att man bara kan ha sjukpenning generellt under 914 da-

gar vilket det blir om man lägger ihop sjukpenning dagarna och dagar för förlängd 

sjukpenning. 

 
De har ingen gemensam nämnare. Mer än att de varit berätti-

gade till ersättning men att de inte lyckats komma tillbaka. Så 

de blir ju inte utförsäkrade för att vi säger att de inte har rätt till 

sjukpenning. 

 

5.4 Annas berättelse 
Den första som e-postade tillbaka till mig och sa sig var intresserad av att ställa 

upp bokades in för en narrativ intervju, som skulle handla om hennes upplevelser. 

Intervjun genomfördes i informantens hem. Intervjun tog 1h 45min och startades 
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med en uppmaning att berätta om yrkesliv, hur det lett till utförsäkring och över-

flyttning till AFs introduktionsprogram. Skriven intervjuhandledning användes 

inte utan intervjun var relativt öppen. Frågor som ställdes under intervjun ställdes 

för att förtydliga det som redan sagts eller för att informanten skulle fortsätta be-

rätta. Frågorna underlättade även tolkningen och missförstånd kunde undvikas. 

Intervjun avslutades med en fråga om hur hon upplevt att bli intervjuad på detta 

sätt. Då detta var den enda individ som svarade på förfrågan om intervju så kom 

denna intervju istället att ses som en fallstudie som kan ge underlag för nya fråge-

ställningar i fortsatta studier. Det är en unik berättelse om den narrativa identiteten 

Anna, som är ett fingerat namn. 

 
Anna är en kvinna på 46 år som bor i en mindre ort i Kronobergs län. Hon är gift 

och har en son på nio år. Anna beskriver sig själv som envis på det sättet att hon 

inte ger upp i första taget, hon har en positiv grundsyn och försöker att vända svå-

righeter till något bra. Livet har lärt henne att ingenting är självklart utan fråga sig 

om det finns alternativ. Maken drabbades av hjärnblödning 1996 och efter det 

hade han svårigheter att komma tillbaka i arbetslivet, vilket påverkade Anna 

mycket. ”Man ville ju så gärna att han skulle få chans att komma tillbaka till det 

jobb han hade innan han blev sjuk.” Tillslut fick han halv sjukersättning och en 

enklare syssla på en skola som Anna ordnade till honom. Anna var ett stöd för 

maken och hjälpte honom med kontakterna med FK och med arbetsgivaren vilket 

Anna fick beröm av från FKs handläggare. Vid stress känner Anna av smärta i 

ryggen och det kan kännas som den låser sig. 

 
Om jag ska försöka göra något fort (…) röra mig fort från ett 

ställe till ett annat. Då kanske det låser sig i höften (…) Om 

någon tycker att jag måste skynda mig på, blir det liksom lite 

låsning i huvudet också. Jag kan ju inte jobba fortare, jag måste 

ju göra i min takt. (…) En del klarar stressiga situationer väl-

digt bra, jag klarar det inte, för då blir det mer ont i ryggen. 

 
Anna upplever sig alltid ha haft svårt att komma in på arbetsmarknaden och har 

svårt att förstå varför andra kan få flera jobb att välja mellan när de söker arbete. 

Tidigare upplevde hon sig bortsorterad från eventuella intervjuer på grund av för 

liten arbetslivserfarenhet eller en rädsla hos företagen att hon skulle bli föräldra-
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ledig om hon blev anställd. Idag upplever hon att frågor om ekonomi hos företa-

gen eller lämpliga arbetsuppgifter oftare anges som skäl till varför anställningar 

inte är möjliga. Anna har alltid försökt att göra sitt bästa 

 
Men sen när man liksom upptäcker det att de förväntar sig mer 

av mig än vad jag kan prestera, det känns inte rätt (…) i början 

så har det känts så där som ett misslyckande men sedan så har 

jag liksom funderat lite. Alltså tycker inte de att det duger, då 

får jag väl försöka hitta något annat. Då får det väl vara som 

det är, för jag har liksom hela tiden tänkt att jag ska minsann 

inte gräva ner mig bara för en sån sak.  

 
Anna känner det lite smått förnedrande att vara välkommen på praktik men att 

aldrig få någon anställning. Den största oron har alltid varit att inte hitta någon-

stans att vara utan att istället alltid få vara praktikant på nåder.  

 

Man märker ju att man inte mår bra om man inte får ha något 

att göra (…) ja det blir som en identitet ungefär, man har nå-

gonstans att komma, alltså att komma utanför husets väggar.  

 
Anna säger själv att hon inte ska ge sig utan fight utan se vad utbildningen hon nu 

fått möjlighet till kan leda till. Om det visar sig att det inte fungerar så kommer 

hon hantera det som hon brukar göra ”Jag är nog inte så dramatisk av mig” skrat-

tar Anna. Om det med tiden skulle vara så att Anna får hel sjukersättning skulle 

hon använda sin tid till att lära sig att sy på maskin eller något annat som skulle 

kunna vara en utmaning. Det finns fördelar med att ha sjukersättning, exempelvis 

så minskar all press som idag finns på att söka arbete.  

 
Anna gick ut gymnasiets konsumtionslinje 1981 och fick en arbetspraktik inom 

vården på sex månader efter avslutade studier. Anna trivdes bra och upplevde att 

det fungerade med arbetet men fick inte fortsätta där. 1985 fick Anna en praktik-

plats, en sorts arbetsintroduktion under fem månader, för ungdomar mellan 18- 25 

år. Flera av ungdomarna som deltog var på väg att bli utförsäkrade från A-kassan. 

När projektet var slut upptäckte de att projekttiden inte genererade ny period i A-

kassan. Några månader senare fick Anna en ny praktikplats hos en ideell förening. 
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I februari 1986 blev hon anställd med lönebidrag som kontorist i föreningen. ”På 

den tiden det var så himla lätt att få lönebidragsanställning på 90%.” Efter 9,5 år 

var hon trött på arbetet och ville söka annat arbete närmare sin bostad. 1995 sökte 

Anna arbete. Det aktiva sökandet ledde till en praktikplats på en förskola under ett 

halvår. Detta upplevde Anna som en trevlig tid. Anna fortsatte med en praktik i 

hemtjänsten under ett halvår. Efter praktiken fortsatte Anna med timanställningar 

som sjukvårdsbiträde inom hemtjänsten.  

 
Jag hade flera småvikariat men blev aldrig helt anställd, jag 

tror att jag kanske hade nått års vikariat sammanlagt.  

 
Anna beslöt sig för att läsa till undersköterska 1999. Studierna gick bra, hon pres-

terade bättre än vad hon förväntat sig. Anna jobbade därefter i några år i äldreom-

sorgen innan hon började få problem med ryggen. Anna hade inte någon fast an-

ställning. Det sista vikariatet på ett demensboende fick Anna avbryta på grund av 

ryggen. 

 
Jag hade tidigare haft problem av och till men sen så blev det 

liksom mer och mer. Till slut så gick det inte att röra sig riktigt 

(…) En dag kom jag inte ur sängen. 

 
Utredningar gjordes för att ta reda på varför ryggen plötsligt kunde låsa sig. När 

Anna skulle göra magnetröntgen upptäcktes det att hon var gravid. Detta var en 

överraskning eftersom paret försökt skaffa barn under flera års tid. Röntgen fick 

vänta till 2001 efter att pojken var född. Det visade att Anna hade diskbrock. Det-

ta gjorde att Anna inte kunde arbeta kvar som undersköterska på grund av de 

tunga lyft arbetet innebar.  

 
Tyvärr jag har ju haft lönebidragsanställningar och då hamnar 

man lite mellan stolarna (…) så man har inte den tryggheten att 

man kan bli omplacerad som en helt anställd kan.  

 
När Annas pojke fick en plats i barnomsorgen fick Anna anställning med lönebi-

drag som kontorist i en annan förening. Anna fick i uppgift att ha hand om deras 

bingolottoförsäljning. Under den första tiden upplevde Anna det som trevligt, men 

under semestern hände något.  
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När jag kom tillbaka på hösten, då hade de hade kodat datorn 

så jag kom inte in i den (…) Jag ringde och frågade: Hur ska 

jag kunna jobba om jag inte får komma in i datorn?  

 
Anna fick svaret att de tänkt att någon annan skulle ha hennes uppgifter. Anna tog 

kontakt med sin handläggare på AF som sa till henne att  

 
Då tycker de väl att du inte klarar av det jobbet då. Så det var 

ju ett himla dumt svar (…) det kändes som pest och pina det 

sista halvåret som jag var där men jag tänkte att jag måste för-

söka att stå ut. 

 
Anna upplevde att även den fysiska arbetsmiljön var bristfällig och att mycket av 

det hon varit med om kan liknas vid mobbing. Därför blev hon inte glad för tack-

blomman hon fick när hon slutade. Anna hade hellre velat få en ursäkt istället för 

ett tack. 

 
Sommaren 2004 fick Anna en ny praktikplats i köket på den enhet hon tidigare 

vikarierat som undersköterska. Praktikplatsen varade under två och ett halvt år 

medan köket behövde extra hjälp. Anna visste att det var tidsbegränsat utan chans 

till förlängning. De sa rent ut ”Vi har inga arbetsuppgifter till dig eftersom du inte 

kan vara med och lyfta”. Under perioden hade Anna en del sjukskrivning. I slutet 

av 2006 var Anna åter arbetslös. Det var besvärligt för henne att hitta någonting 

nytt. Läkaren sjukskrev henne och hon fick komma med i ett program hos AF 

rehab. där de träffades två tre gånger i veckan under 10-12 veckor. Den delen att 

få träffa andra i samma situation för att utväxla idéer och tankar ge varandra lite 

stöttning kan Anna sakna idag. 

 

Det var ju riktigt roligt alltså. (…) Vi var sex tjejer. I början var 

det två killar med, men de lyckades på något vis att få jobb 

ganska snabbt (…) jag vet inte riktigt hur de gjorde. Det var 

jätteroligt för där fick man en pärm så fick man jobba med att 

hitta sån’t som man är bra på och sådant som ger bra energi, så 

att man orkar komma igång och jobba med något. 
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När Anna var inskriven i det programmet upplevde hon sig få mycket stöd och 

peppning.  

 
Vad duktig du är som har sökt detta (…) Vad duktig du är som 

försöker. Alltså man behöver höra sådant även som vuxen det 

är konstigt men så är det. 

 
Anna fick själv söka efter arbetspraktik och fick tag på en praktikplats för arbets-

träning på lasarettet. Hon fick hjälpa till med enklare arbetsuppgifter under tre 

månader. Anna fick pendla mellan 5-10 timmar under perioden för att se vad hon 

orkade med.  

 
Det var jätteroligt, men samtidigt var det ju lite jobbigt både för 

ryggen och för att det ibland blev som en stressfaktor. Att läm-

na upp pojken på dagis, och så skulle man komma hem i rätt 

tid, man skulle hinna med bussen och sådant.  

 
När denna praktik slutade sa Annas handläggare till henne att försöka hitta något 

annat lite närmare hennes hem.  

 
Jag vägrar (min kursivering) att söka igen och förnedra mig på 

det viset. Jag kände det förnedrande att gå och fråga: Har ni 

jobb till mig? Kan ni inte hitta något jobb? När man är man är 

över 45-46 år, nehej det är, det kändes pest.  

 
Hon började tänka om det kanske var bättre med hel sjukersättning och kanske ha 

något enklare arbete/sysselsättning cirka fem timmar i veckan. Anna tog kontakt 

med en skola och frågade om det fanns några enklare uppgifter under några tim-

mar per vecka för den del hon inte hade sjukersättning. Hon fick komma in som 

stöd i en klass från hösten 2008. Under 2009 kom Anna i kontakt med ett smärt-

team efter att ha skrivit till sin läkare med en förfrågan om att få komma dit och se 

om det kunde hjälpa henne. Anna fick komma på en introduktionsvecka men val-

de att inte fortsätta eftersom det var för många delar hon inte kände sig bekväm 

med. Annas sjukskrivning övergick till stadigvarande sjukersättning på 75% från 

årsskiftet 2010. De resterande 25% i introduktionsprogrammet fortsatte Anna i 
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skolan som extrahjälp i klassen fram till påsken 2010. Men ett vikande elevunder-

lag gjorde att praktiken avslutades. När Anna inte fick vara kvar på skolan kontak-

tade hon sin handläggare på AF och sa att hon verkligen ville ha någonting att 

göra. Frågan om lönebidragsanställning på skolan ställdes men det fanns ingen 

möjlighet till detta.  

 
Jag har nog aldrig gett upp riktigt så där (…) Jag har liksom 

känt; nej men jag ska nog föröka kämpa lite till. Sedan när jag 

fick komma in i det här introduktionsprogrammet, (på AF, min 

kommentar) så liksom vaknade den där instinkten på nytt att 

det de här 25 % en kanske är något att fightas för (…) Kanske 

kan det lyckas att få komma in någonstans, vi får väl se.  

 
Anna gick in i introduktionsprogrammet i januari, och första delen var slut den 

2/4. Efter det blev det en förlängning som kallades Förlängt introduktionspro-

gram. Det varar fram till 20 juli. Från och med den 21 juli så skall Anna gå in i 

Jobb- och utvecklingsgarantin. Den största skillnaden nu från tidigare är att Anna 

upplever sig få mer stöd från sin handläggare, som hon upplever som kunnig. 

Anna fick aldrig något erbjudande om överföringsmöte, för handläggarna på FK 

trodde att sjukersättning på heltid skulle beviljas. Anna tog själv kontakt med AF 

för att inte bli utan ekonomisak ersättning när beskedet lät vänta på sig. Hon hade 

fått generell information hemskickad under hösten och var medveten om att risk 

för utförsäkring fanns. Anna upplever att riktlinjerna för programmet inte är rik-

tigt klara. 

 
Egentligen får man inte studera, när det är när man är med i 

Jobb- och utvecklingsgarantin. Men då lyckades vi med att lösa 

det här med, genom att jag tar de här 25% och läser på kursen 

och läser på den sjukersättning jag har, så att jag får inga extra 

pengar på så vis. I stället då så tar vi det som fritidsstudie.  

 
Anna är också osäker på hur det kommer att bli för henne efter juli när det för-

längda introduktionsprogrammet tar slut. Hon har fått klartecken att läsa bokfö-

ring och redovisning via internet genom komvux. Kursen är på 25% i 20 veckor 

fram till september 2010. Detta är en lösning som Anna tycker fungerar bra. Stu-
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dierna är beviljade fram till september men om hon måste söka arbete är hon osä-

ker på. Att studierna är på 25% gör att Anna får tid och möjlighet att stötta sin son 

med hans behov och finnas tillhands i hemmet. Anna upplever att det inte finns 

någon plan, kanske skulle programmet kunna leda till någon form av samhälls-

tjänst även om hon är osäker på vad det skulle kunna innebära. 

 
Plocka skräp på gatorna eller vad då? Eller sjunga för sjuka? 

Vad gör jag? Läsa sagor på biblioteket, det är sådant jag också 

skulle kunna tänka mig och vilja göra, bara det är någonting  

5.5 E-postkorrespondens 
Den fjärde intervjun gjordes via e-postkorrespondens med den handläggaren som 

varit behjälplig med intervjuförfrågningar i introduktionsprogrammet. Syftet med 

denna korrespondens var att på ett enkelt sätt ställa några frågor om hur många 

som fått förfrågan om intervju och troliga orsak till uteblivet svar från tillfrågade. 

 
Informationsbrev skickades till nio personer, de flesta skickades via e-post. Hand-

läggaren ansåg att det skulle kännas oetiskt och som fel forum att ta upp frågan 

om deltagande i intervju på de möten som fanns. De möten som kunde varit aktu-

ella känns ofta laddade då många personer som är med programmet känner oro 

över den situation som de befinner sig i. Genom att inte skicka till alla skulle tro-

ligen representativiteten kunna ifrågasättas beroende på vilka som svarar. Hand-

läggarens personliga uppfattning är att många individer är frustrerade över hur 

utförsäkringen gått till och att många till en början mindre motiverade. Efter att 

rehabiliteringsåtgärder satts igång har flertalet blivit mer positiva. Ett problem 

med att nå ut till målgruppen med information och erbjudanden kan enligt hand-

läggaren bero på att flera olika instanser skickar information som ibland kan upp-

levas som svår att ta till sig för de individer som inte mår väl. Individer kan rent 

av uppleva att de dränks av information. 

 
Många deltagare befinner sig alltså i en krissituation, det är inte 

jämförbart med något annat program hos AF - där deltagarna är 

mera införstådda med programmet.  
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Handläggaren menar även att målgruppen kan vara svår att få kontakt med på 

grund av den strikta sekretess kring deltagande i detta program som råder. 

6. ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel vill jag utveckla analysen något mer än i resultatredovisningen samt 

dra slutsatser och diskutera reflektioner som uppstått under studien. Kapitlet av-

slutas med förslag till fortsatta studier. 

6.1 Analys av studien 
Syftet med detta examensarbete var att få en bild av gruppen som blev utförsäkrad 

från FK i Kronobergs län vid årsskiftet 2009/2010. Att få en bild var svårare än 

förväntat men vissa slutsatser kan ändå dras. Vad gäller statistikunderlagen så kan 

den berätta hur många som blev utförsäkrade och om det är kvinnor eller män som 

det handlar om. Heltids- eller deltidssjukskrivning kan ha stor betydelse framöver 

i processen för den enskilde när en eventuell återgång till sjukpenning kan sökas.  

Resultatet visar att det finns en formell process som de individer som utförsäkras 

genomgår. Än har rutiner och förhållningssätt inte formats vilket visas genom att 

AF och FK ger olika svar på frågor om själva programmet arbetslivsintroduktion. 

Att programmet inte definieras bland arbetsmarknadsåtgärderna på AFs hemsida 

innebär att gruppen blir osynlig statistiskt. Att göra gruppen osynlig kan innebära 

att de slipper känna sig uthängda men det innebär också att gruppen inte erkänns 

som en grupp med särskilda behov. 

 
Mycket av uppgifterna angavs vara sekretessbelagda. I nuläget kan det vara för-

ståeligt eftersom om svar lämnats hade säkerligen individer kunnat identifieras 

eftersom det är så få individer om de delas in efter kommuntillhörighet. Den in-

hämtade statistiken hos AF och FK behöver nödvändigtvis inte spegla arbetslöshet 

respektive ohälsa. Det finns sjuka som inte har rätt till sjukpenning, det finns ar-

betslösa som har aktivitetsstöd och får då ersättning även vid sjukdom, samt det 

finns andra arbetslösa som betecknas ha förhinder att ta arbete. Även personer 

som har avslutats och fått sjukersättning måste tänkas in i helheten. Vid sidan av 

detta finns även alla som är anställda vid Samhall där specialregler finns både vad 

det gäller ersättningar, anställningar och rehabiliteringsprogram. Detta sammanta-

get gör att endast personer med någon form av anställning (förutom anställda vid 
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Samhall), eller som har haft anställning finns i FKs statistik. I AFs statistik så 

måste individen gjort ett aktivt val att skriva in sig som arbetssökande för att fin-

nas med.  

 
För att hitta individer som blivit utförsäkrade krävdes att ta hjälp av de organisa-

tioner där individerna har sin tillhörighet. Eftersom sekretessen var stor kunde en 

möjlighet ha varit att undersöka handläggare som arbetat mot individer som blivit 

inskrivna på Af efter en utförsäkring på FK. Problem uppstod då kontaktpersonen 

på AF inte medgav intervjuer med handläggare, orsak till detta uppgavs vara en 

förmodad tidsbrist. Utifrån teorin om tillbörligt erkännande skulle detta förfarande 

kunna ifrågasätta om handläggarna blev erkända som rättspersoner eller missakta-

de genom att de inte själva fick avgöra i sin tjänstemannaroll om de ville delta i en 

intervjuundersökning om arbetslivsintroduktion. 

6.2 Analys av resultatet 
Eftersom intervjuerna bygger på varandra så blir frågeställningarna allt tydligare 

och svaren fylligare ju längre undersökningen fortskrider. De centrala begreppen 

är gemensamma men innebörden visar sig kunna betyda olika saker beroende på 

vem som svarar och vad den individen vill visa på. Att det fanns en stor osäkerhet 

om vad introduktionsprogrammet skall leda till framkom i samtliga intervjuer. 

Studien visar även att den formella processen med överlämningsmöten inte följts i 

alla fall. Om Anna är ett undantag eller om det är fler som inte blivit erbjudna 

överlämningsmöten tillsammans med handläggare från FK svarar inte studien på.  

 

De tidsramar som sades vara absoluta ändrades till förlängningar. Vad program-

met skall leda till var inte klarlagt i initialskedet. Individuella ställningstaganden 

samt intresse för hur individen vill gå vidare efter arbetslivsintroduktion skulle 

kunna tyda på ett erkännande av de individuella förmågorna. Samtidigt så visar e-

post-korrespondensen med handläggare att individer känner sig missaktade av 

processen och mindre motiverade till åtgärdspaket än andra arbetssökande på AF. 

 
Vad programmet skall innehålla uppges vara individuellt, men i samtliga intervju-

er framkommer att många individer är i behov av rehabilitering. Myndighetsföre-

trädare påtalar ändå att även om gruppen inte kan generaliseras, så finns orsaker 

till att utförsäkring blivit aktuell. Exempelvis framhölls att de som blivit utförsäk-
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rade, under en lång tid inte lyckats komma tillbaka i arbetslivet trots rehabiliter-

ingsinsatser. Därav kan frågan ställas om individer som blivit utförsäkrade skulle 

kunna få andra möjligheter att återknytas till arbetslivet eller att visas särskild 

hänsyn om de erkänts som grupp. 

 
De olika myndigheterna har olika fokus vad det gäller rehabilitering. AF använder 

kartläggning av individens resurser men mindre av arbetsträning i rehabiliterings-

syfte. FK beslutar om arbetslivsinriktad rehabilitering men verkar sällan och inte 

med självklarhet göra standardiserade kartläggningar av individens resurser när 

bedömningar görs. Här används mer individens och läkares prognoser för framti-

den vilka ibland ifrågasätts av FKs handläggare. I Annas berättelse framkommer 

att hon inte gör skillnad på vem som ger henne rehabilitering eller praktik. För 

henne är det viktigaste att få någon stans att tillhöra och att vara efterfrågad.  

 
I undersökningen framkommer att individen har ett fritt val och kan välja om 

hon/han vill tacka ja till arbetslivsintroduktion och skriva in sig vid AF. Valet 

individen gör är ju att tacka ja till ersättning eller att avstå ersättning. Rent gene-

rellt blir ekonomin sämre för det stora flertalet efterhand. Möjligen kan tidpunkten 

skjutas upp om sjukpenning förlängs i vissa fall. A-kassa är ett annat eget val in-

dividen skall besluta om. Eftersom maxtiden för A-kassa är 300 dagar så kan ut-

försäkring från A-kassan inte uteslutas då det finns personer som har haft svårig-

heter, som exempelvis Anna, att få en anställning.  

 

Om ekonomin inte är en stark drivkraft för individen att ta sig tillbaka till arbetsli-

vet kan det vara svårt att motivera individen ekonomiskt. Att ersättningen sjunker 

när arbetsförmågan ökar kan ses som en missaktning i de fall där individen har 

svårt att påverka sin anställning. Ingen intervjuad säger rent ut att ekonomin blir 

sämre ju längre tid individen är frånvarande från arbetsmarknaden, även om vissa 

medgivanden görs att det är möjligt att det skulle kunna vara så.  

 

Den narrativa intervjun visade på många olika situationer där den narrativa identi-

teten Anna erfarit både erkännande och missaktning. Det visade sig att Annas yr-

kesliv kantats av arbetsmarknadsåtgärder och arbetsträningar från såväl AF som 

FK. Anna gör ingen skillnad på vilken organisation som är huvudman utan ser 
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varje projekt som ett nytt hopp att få en anställning och bli någon som tillhör ar-

betsgemenskapen. Det som kan och bör ifrågasättas utifrån Karlssons (1985) defi-

nition på arbete är: Vad är ett arbete för Anna och har presumtiva arbetsgivare 

samma syn som henne? Att vara välkommen i arbetsmarknadsåtgärder men att 

aldrig få en anställning torde vara ett sätt att missakta individer med en begränsad 

arbetsförmåga. Anna beskriver det att hon aldrig blev helt anställd och omfattades 

inte heller av den arbetsrättsliga tryggheten som en helt anställd har. Detta innebar 

för henne att inte få vara delaktig, någon att räkna med. Att få stöd och uppmunt-

ran från handläggare och andra deltagare i ett arbetsmarknadsprogram kan ses 

som ett erkännande av hennes restarbetsförmåga, men när det inte leder till ans-

tällningsbarhet kan man ställa sig frågan om det inte är en missaktning att inge 

hopp som sedan inte kan infrias. I Annas berättelse framkommer att de sociala 

frågorna är högre prioriterade än de ekonomiska. Om detta är en representativ bild 

av de som blivit utförsäkrade går inte att svara på eftersom urvalet är litet. 

6.3 Slutsatser 
Att göra intervjuundersökningen i mars visade sig vara lite tidigt i denna process 

men samtidigt var det berikande att se hur myndighetsföreträdare och individer 

hanterade ovissheten på området. Mycket av det som framkommit i intervjuerna 

kan vara ett resultat av att studien gjordes innan rutiner, förhållningssätt och stra-

tegier hade fallit på plats. Om studien skulle göras om skulle resultaten till viss del 

kunna se annorlunda ut nu när fler individer genomgått processen och erfarenheter 

ansamlats samt att förhållningssätt utarbetats i större utsträckning. För att få fram 

orsaker till utförsäkring måste problemet angripas med en annan metod än vad 

som har varit möjlig i denna undersökning. Vilka uppgifter som inhämtas och 

registreras ändrar sig över tid beroende på dels etiska frågeställningar samt regel-

verk. Detta medför att statistik inte nödvändigtvis behöver rymma jämförbara 

siffror över tid. En genomlysning av vilka regler som var gällande för tidsperio-

den måste tas hänsyn till när slutsatser kring statistiken dras. 

 
Det uppges vara oklart vilka uppgifter som kommer att inhämtas för statistik i 

framtiden av myndigheter. Oklarheter finns även angående vilka uppgifter som är 

belagda med sekretess och vilka som skall visas för allmänhet. Statistikundersök-

ning av myndigheternas egna siffror kan därför ge knapphändig information. Där-
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för är det av värde att lyssna på de individer som blivit utförsäkrade eller är i risk-

zonen för utförsäkring för att kunna få en rättvisande bild av bakomliggande orsa-

ker till varför tidigare rehabiliteringsinsatser inte fått önskvärd effekt. Även en 

kvantitativ undersökning av gruppen skulle kunna ge en bild av orsaker och ge-

mensamma nämnare. Problemet är att många i gruppen uppges vara i en hälsosta-

tus där motivation och intresse för att delta i undersökningar är liten. 

 
Om Anna ger en representativ bild av gruppen utförsäkrade kan ifrågasättas. Att 

hon är kvinna och över 40 år ger en viss representativitet att jämföra med vilka 

som riskerar att bli långtidssjukskrivna. I övrigt kan inga slutsatser om representa-

tivitet tas eftersom gruppen, för mig, fortfarande är osynlig. Annas berättelse ger 

dock underlag för nya frågeställningar i fortsatta studier. 

 
I intervjuerna framkommer att myndigheter har olika fokus på begreppet rehabili-

tering. Detta medför att vad som är att betrakta som rehabilitering och vilka insat-

ser som kan komma i fråga för individen, är beroende av vilken myndighet som 

har definitionsmakten.  

6:4 Diskussion 
 
Sverige och många andra EU länder har valt en modell där skillnad görs på indi-

vider som har förmåga att arbeta och därför ingår i arbetsdelningen och individer 

som inte förmår att arbeta och därför skall visas hänsyn. Med hjälp av gemen-

samma åtgärder ser samhället till att ingen drabbas orimligt av sina omständighe-

ter (Munthe 2008). Den stora frågan är sedan hur lätt det skall vara att bli ställd 

utanför arbetsdelningen.  Vad innebär det att bli ställd utanför arbetsdelningen och 

var går gränsen för utanför. Frågan om vad som avses med att drabbas orimligt är 

en politisk fråga och det är därför viktigt att föra en debatt i samhället om vilka 

som kan ställas utanför arbetsdelningen och vad detta innebär.   

 
Om introduktionsprogrammet medfört att individer närmat sig arbetsmarknaden 

något, eller blivit instängda i ett system där de varken tillhör arbetsmarknaden 

eller omfattas av sjukförsäkringen är tveksamt. Att fortsätta undersöka denna 

grupp utifrån teorier om social exkludering skulle kunna ge svar på frågor om 

inlåsningseffekter. Den stora frågan samhället måste besvara är vilka orsaker till 
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bristande arbetsförmåga som skall accepteras och på vilket sätt arbetsoförmåga 

skall erkännas. Det kan, efter att ha funderat lite över processen den enskilde gått 

igenom, tyckas konstigt att kartläggningen av individens resurser inte görs rutin-

mässigt under rehabiliteringsprocessen i det skedet då FK skall bedöma arbets-

förmågan mot hela arbetsmarknaden. Kan regelmässiga standardiserade kartlägg-

ningar i tidigt skede göra så att individer blir medvetna om resurser och vad som 

krävs för att ta del av arbetsdelningen i samhället? Eller skulle ett sådant förfaran-

de bidra till social exklusion? Något som borde vara av värde att fortsätta under-

söka är om individer som hamnat i utförsäkring riskerar att inlåsas i ett system där 

de inte är efterfrågade av arbetsmarknaden.  

 
Annas berättelse visar hon på att det kan kännas som en missaktning att söka arbe-

te och samtidigt vara medveten om att ens arbetskraft inte är eftertraktad eller ens 

önskvärd. Att under ett helt arbetsliv söka arbete på arbetsmarknaden men att ald-

rig vara efterfrågad är i mina ögon en missaktning av arbetsförmågan. Anna po-

ängterar att de manliga deltagarna vid AF rehab var med en kort tid och därefter 

fick arbete medan de kvinnor som startade programmet samtidigt som henne full-

följde utan att få arbete under tiden. Detta väcker flera frågor. Kunde de manliga 

deltagarna hitta sina förmågor och utveckla dem snabbare? Hur kom det sig att 

inga av de kvinnliga deltagarna fick sluta pga. erbjudet arbete? 

 
Anna visar i sin berättelse hur erkännande av henne som individ gör att hon fått 

ny förhoppning om att få vara delaktig i en arbetsgemenskap. Att få träffa andra i 

liknande situation skulle enligt Anna vara värdefullt och kunna uppmuntra till att 

orka mer. När orsakerna till utförsäkring sägs vara individuella och inte kan gene-

raliseras samt att gruppen inte skall synliggöras uppstår ett problem med tillhörig-

heten. Frågor som behöver besvaras är: Skulle personer som blivit utförsäkrade 

kunna ha ett värde i att bli erkända som grupp? Kunde ett sådant ställningstagande 

medföra att gruppen kunde få riktade insatser som erkänner deras särskilda behov. 

Den som bäst kan svara på frågan är säkert redan utförsäkrad. 

 

Att Anna inte nämner ekonomi som ett problem kan tyda på att Anna inte har 

möjlighet att påverka sin löneutveckling. Hennes drivkraft verkar vara större för 
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att få uppleva arbetsgemenskap än något annat det är också något hon kunnat på-

verka genom att aktivt söka olika praktikplatser.  

 
Individen är ansvarig för att rätt information lämnas till rätt instans. Detta kan bli 

mycket förvirrande för individer som har en sjukdomskänsla och i många fall inte 

okar ta itu med pappersarbete. En fråga som infinner sig är om detta ställer så 

höga krav på personer som mår dåligt, har svårt med minne eller är stresskänsliga 

att det istället kan bidra till nya svårigheter och ett större avstånd till arbetslivet.  

 
Att återge människan sin värdighet, vilken sägs vara den ursprungliga innebörden 

av begreppet rehabilitering borde innebära liknande förhållningssätt även om fo-

kus i begreppet är olika. Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans olika defi-

nitioner av rehabilitering kan leda till en begreppsförvirring hos de som tar del av 

rehabiliteringsinsatser samt även för allmänheten. Det är också möjligt att indivi-

der kan uppleva sig få motsägelsefull information att bearbeta från olika instanser. 

När myndigheterna har olikartade riktlinjer att följa samt olika syn på innebörden 

av begreppen rehabilitering och arbetsförmåga, kan man fråga sig vad detta får för 

konsekvenser för individen. Den tydligaste skillnaden av innebörden av begrep-

pen syns i utredningen av arbetsförmåga. FK utreder arbetsförmågan kontinuerligt 

under rehabiliteringsprocessen. När sedan AF tar över de utredda individerna och 

de skrivs in vid arbetslivsintroduktionen, startar deras kartläggning av arbetsför-

mågan. 

6.5 Förslag till fortsatta studier 
Denna studie ger dessvärre inga uttömmande svar på frågeställningarna i syftet 

utan väcker fler nya frågor. Det som skulle vara av intresse att fortsätta undersöka 

är hur arbetslivsintroduktionen fortlöper. Vilken form av rehabilitering har varit 

fruktsam för de individer som gått arbetslivsintroduktion? Minskar antalet sjuk-

skrivna i relation till hur arbetsmarknadsåtgärder ökar? Vilka erfarenheter har 

handläggare på AF gjort när programmet pågått under en tid? Hur har individer 

som utvecklat eller haft en instabil arbetsförmåga hanterats i systemet? Har den 

tänkta processen följts eller har undantagen varit fler? Påverkar könstillhörigheten 

tiden individen deltar i ett arbetsmarknadsprogram? Den individuella tanken på 

programmet, erkänner den individen eller blir programmet en förvaring tills möj-
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ligheter att återgå till sjukpenning finns. Vad får detta för konsekvenser för stati-

stik som inhämtas och jämförs för ohälsotal, arbetslöshet mm? 
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Bilaga 1 Frågor ställda till statistikenheten AF 
 
1. Hur många individer i Kronobergs län hade aktivitetsersättning under december 
2009 på heltid? 
  
2. Hur många av dessa var kvinnor? 
  
3. Hur många individer i Kronobergs län hade aktivitetsersättning på heltid under 
januari 2010? 
  
4. Hur många av dessa var kvinnor? 
  
5. Hur många individer i Kronobergs län hade aktivitetsersättning på deltid under 
december 2009? 
  
6. Hur många av dessa var kvinnor? 
  
7. Hur många individer i Kronobergs län hade aktivitetsersättning på deltid under 
januari 2010? 
  
8. Hur många av dessa var kvinnor? 
  
9. Hur många individer i Kronobergs län har efter utförsäkring från FK tillkommit 
till AFs område under januari 2010? 
  
10. Hur många av dessa var kvinnor? 
  
11. Hur många individer i Kronobergs län har efter utförsäkring från FK tillkom-
mit till AFs område i respektive kommun under januari 2010? 
  
12. Hur många individer i Kronobergs län har behövt söka tjänstledighet från oli-
ka arbetsgivare för att delta i introduktionsprogram på AF?  
  
13. Hur många av dessa var kvinnor? 
  
14. Hur många individer i Kronobergs län har behövt söka tjänstledighet från oli-
ka arbetsgivare för att delta i introduktionsprogram på AF?  
  
15. Finns statistik på vad för typ arbete/sysselsättning de tagit tjänstledigt från? 
  
16. Är det något övrigt du önskar lägga till undersökningen? 
  
Tack för din medverkan  
Om någon fråga är svår att svara på utifrån den statistik som du har tillgång till 
men som troligen finns på lokal nivå så skulle jag bli glad även för den informa-
tionen. 
Med vänlig hälsning Eva Walden E-post: ewavs98@student.lnu.se Telefon: 070-
301 65 83 
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 Bilaga 2 Frågor ställda till FK 
 
Sjukersättning  
1. Hur många individer i Kronobergs län hade tidsbegränsad sjukersättning på 
heltid under december 2009? Hur många av dessa var kvinnor? 
 
2. Hur många individer i Kronobergs län hade tidsbegränsad sjukersättning på 
deltid under december 2009? Hur många av dessa var kvinnor? 
 
3. Hur många individer i Kronobergs län hade tidsbegränsad sjukersättning på 
heltid under januari 2010? Hur många av dessa var kvinnor? 
 
4. Hur många individer i Kronobergs län hade tidsbegränsad sjukersättning på 
deltid under januari 2010? Hur många av dessa var kvinnor? 
 
5. Hur många individer i Kronobergs län hade stadigvarande sjukersättning på 
heltid under december 2009? Hur många av dessa var kvinnor? 
 
6. Hur många individer i Kronobergs län hade stadigvarande sjukersättning på 
deltid under december 2009? Hur många av dessa var kvinnor? 
 
7. Hur många individer i Kronobergs län beviljades stadigvarande sjukersättning 
på heltid under januari månad 2010? Hur många av dessa var kvinnor? 
 
Sjukpenning  
8. Hur många individer hade sjukpenning på heltid i Kronobergs län under de-
cember månad 2009? Hur många av dessa var kvinnor? 
 
 9. Hur många individer hade sjukpenning på heltid i Kronobergs län under janua-
ri månad 2010? Hur många av dessa var kvinnor? 
 
10. Hur många individer hade sjukpenning på deltid i Kronobergs län under de-
cember 2009? Hur många av dessa var kvinnor? 
 
11. Hur många individer hade sjukpenning på deltid i Kronobergs län under janu-
ari månad 2010? . Hur många av dessa var kvinnor? 
  
Frågor kring utförsäkring  
 
12. Hur många individer blev utförsäkrade från FK i Kronobergs län vid årsskiftet 
2009/2010? Hur många av dessa var kvinnor? 
 
13. Hur fördelar sig dessa individer i länets olika kommuner? 
 
14. Hur ser antalet utförsäkrade ut i Kronobergs läns kommuner om man jämför 
med riksgenomsnittet eller medianen? 
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 15. Vad är den vanligaste orsaken till varför utförsäkring blivit ett faktum och att 
återgång i arbete ej varit aktuell? 
 16. Vilka olika former av insatser har erbjudits de personer som blivit utförsäkra-
de? 
 
17. Vilken är den mest frekventa insatsen och hur många individer omfattas av 
detta? 
 
18. Hur många av de individer som tog del av den mest frekventa insatsen var 
kvinnor? 
 
 19. Hur många individer har tackat nej till de erbjudande om insatser som givits? 
Hur många av dessa var kvinnor? 
 
20. Är det något övrigt du vill lägga till undersökningen? 
 
Tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor!  
Är det något som du vill förtydliga eller lämna mer information om så vore jag 
tacksam om du kontaktade mig via e-post ewavs98@student.lnu.se eller på tele-
fon 070-3016583 Med vänlig hälsning Eva Walden  
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 Bilaga 3 Missivbrev  
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Eva Walden och läser magisterprogrammet vid Institutionen för 
socialt arbete, Linnéuniversitetet i Växjö. Mitt intresseområde är personer som 
blivit utförsäkrade efter en längre sjukskrivning och där möjligheten till sjukpen-
ning tagit slut. Som examensarbete vill jag undersöka individers upplevelser av att 
flyttas mellan sjukpenning och aktivitetsstöd efter en längre sjukskrivningsperiod. 
För att kunna genomföra detta behöver jag din hjälp. Jag hoppas att du har möj-
lighet och vill ställa upp för en intervju där jag vill höra dig berätta om ditt yrkes-
liv dina upplevelser av att bli utförsäkrad från FK och inskriven på AFs introduk-
tionsprogram. Samtalet beräknas ta ca 1-1,5h. Din berättelse kommer att användas 
i mitt examensarbete men givetvis kommer alla uppgifter att behandlas så att du 
inte kan bli identifierad i det färdiga arbetet som beräknas vara klart i juni 2010.  
 
Jag hoppas att du ska tycka att detta låter intressant. För mig skulle det vara 
mycket betydelsefullt att få lyssna på din berättelse. Vill du veta mer innan du 
bestämmer dig för om du vill vara med i en intervju så kan vi även prata om detta 
på e-post eller telefon. Därför hoppas jag att du vill ta kontakt med mig för att 
boka in en tid för samtal/intervju så fort som möjligt. Om du vill att jag ska ringa 
dig så kontakta mig på e-post och lämna telefonnummer eller e-postadress där.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Eva Walden 
E-post: ewavs98@student.lnu.se 
Telefon 070 588 90 15 (Ring gärna kvällstid)  
 
Handledare 
Maria Wolmesjö, Fil.dr. universitetslektor 
E-post: maria.wolmesjo@lnu.se 
Telefon: 0703-21 21 47 
 
Institutionen för socialt arbete 
Linnéuniversitetet 
351 95 Växjö 
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Bilaga 4 Intervjufrågor AF 
 

1. Vad har hänt med de personer som blev utförsäkrade från FK vid årsskiftet 
som blev inskrivna hos AF i januari? 

 
2. Hur stor andel är kvar i introduktionsprogram? 

 
3.  De som inte är kvar, vart har de tagit vägen? 

 
4. Vilka typer av aktiviteter har de blivit erbjudna från AF? 

 
5. Har insatser från annan instans erbjudits? 

 
6. Vilka val kan den enskilde göra? 

 
7. Har individerna knutits närmare arbetsmarknaden genom att bli flyttade till 

AF? I så fall på vilket sätt kan detta påvisas? 
 

8. Vad är skillnaden mellan att vara inskriven som arbetssökande på grund av 
utförsäkring och inskriven som arbetssökande av annan orsak? Om det är 
skillnad vilka för och nackdelar kan detta innebära för den enskilde? 

 
9. Vad innebär ett deltidsdeltagande i introduktionsprogram för den enskilde 

vad gäller arbetsförmåga och möjligheter till mer arbete? 
 
10. Hur syns deltidsarbetslösa samt utförsäkrade i statistiken? 
 
11. Vilka generella orsaker gör att situationen lett till en utförsäkring? 

 
12. Vad går det att säga om gruppen utförsäkrade gällande arbetsförmåga 

sjukdomsupplevelse, motivation, sociala svårigheter, arbetsrelaterade besvär 
eller utlåtande på intyg 
 

13. Vad händer med denna grupp människor i april efter att de varit borta från 
FK i 87 dagar?  

 
 

14. Hur många förväntas återgå till ny sjukskrivningsperiod av de som blev ut-
försäkrade och vad gäller för villkor för dem/ vilka val kan göras? 
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 Bilaga 5 Intervjufrågor FK 
 

1. Vad har hänt med de personer som var i riskzonen att bli utförsäkrade från 
FK vid årsskiftet? 

 
2. Vilka val kunde den enskilde göra? 

 
3. Följer alla individer samma process eller finns det individuella avvägning-

ar att göra i olika ärenden? (Beskriv gärna processen eller alternativa pro-
cesser.) 

 
4. Hur gick överföringen till AFs arbetslivsintroduktion till i praktiken? 

 
5. Vad går det att säga generellt om gruppen utförsäkrade gällande arbets-

förmåga, Sjukdomsupplevelse, Motivation, Sociala svårigheter, Arbetsre-
laterade besvär och Utlåtande på intyg? 

 
6. I vilka typer av situationer för den enskilde är risken störst att nå ramtidens 

slut och att bli utförsäkrad? 
 

7. Finns några generella orsaker som gör att situationen lett till en utförsäk-
ring? Vilka är det i så fall? 

 
8. Har det förekommit att individer återgått till sjukskrivning efter inskriv-

ning på arbetslivsintroduktion? 
 

9. Har individerna knutits närmare arbetsmarknaden genom att bli flyttade 
till AF? I så fall på vilket sätt kan detta påvisas? 

 
10. Har insatser från annan instans än AF erbjudits? I så fall vilka? 

 
11. Vad händer med denna grupp människor i april efter att de varit borta från 

FK i 87 dagar?  
 

12. Hur många förväntas återgå till ny sjukskrivningsperiod av de som blev ut-
försäkrade och vad gäller för villkor för dem/ vilka val kan göras? 

 
13. Vad krävs för att få återgå till sjukpenning? 

 
14. Är det skillnad om individen är deltidsinskriven i en arbetsmarknadspoli-

tisk åtgärd eller heltidsinskriven vid återgång till sjukpenning?  
 


